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Em disposo a escriure aquestes ratlles amb la gran satisfacció de poder 
afirmar  que, la propera primavera, podrem entregar les claus dels pisos 
socials per a joves. La construcció dels habitatges està pràcticament 
acabada, com qui diu ja només en queden els serrells d’última hora, i 
aquest mes de novembre ja podrem iniciar el procés d’inscripció que 
ha de donar pas a l’adjudicació dels pisos. En total seran 23 habitatges 
en un règim de lloguer per a un màxim de 5 anys, que permetrà als 
joves que hi accedeixin poder fer en millors condicions l’esperat i alhora 
dificultós salt cap a l’emancipació. Aquesta és la primera promoció que 
es fa al nostre municipi d’aquestes característiques, i tenim clar que 
no serà la darrera. A ningú, se li escapa les enormes dificultats amb 

què es troben les noves generacions per poder accedir a un habitatge digne. La nostra 
obligació,en la mesura de  les nostres possibilitats, és ajudar a aquests joves. Als d’ara i 
als que vindran d’aquí a uns anys. De la mateixa manera, som conscients que la gent gran 
i les persones amb discapacitats també necessiten pisos socials, i des de l’Ajuntament 
també treballarem en aquesta direcció. 
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

1. Gaza
2. P. Viayna
3. Buenache
4. Buenache
5. Barniol
6. Gaza
7. Rodríguez
8. Lorente
9. Pueyo
10. P. Viayna
11. P. Viayna

La Fira del Mar va oferir 
l’oportunitat a molts premia-
nencs de descobrir un nou 
perfil de la vila, el que es di-
buixa des del mar. El temps 
va acompanyar d’allò més i 
les vistes de Premià de Mar 
des d’alguna de les embar-
cacions participants a la Fira 
van ser espectaculars, com 
la de la fotografia.

12. Buenache
13. E. Viayna
14. Gaza
15. Rodríguez
16. Lorente
17. Barniol
18. Barniol
19. Pueyo
20. Buenache
21. P. Viayna

22. E. Viayna
23. Barniol
24. Rodríguez
25. Rodríguez
26. Gaza
27. Lorente
28. Buenache
29. P. Viayna
30. Rodríguez

Ajuntament de 
Premià de Mar
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Els preus dels lloguers aniran 
dels 190 als  277 euros mensuals
El 15 de novembre s’obre 
el període per presentar 
les sol·licituds per poder 
accedir als pisos de pro-

tecció oficial en règim de 
lloguer de Can Boter.  En 
total seran 23 pisos amb 
una superfície útil entre els 
35,07 m2 i els 38,57 m2.  
Les sol·licituds es podran 
presentar fins al 14 de de-
sembre, i en cas que les 
persones admeses superin 
el nombre d’habitatges, 

23 pisos en règim 
de lloguer per 
a un període 
màxim de 5 anys

A lʼesquerra, porta principal dels habitatges de 
lloguer estan situats al carrer Narcís Monturiol. 
A baix, planta tipus de lʼedifici. 
(Plànols: Blasco-Blasco-Guerrero Arquitectes SCP)

es farà un sorteig públic. 
Els pisos s’han pogut fer 
gràcies a un conveni signat 
entre l’Ajuntament i la Ge-

neralitat de Catalunya que 
s’encarregarà, a través 
del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, d’ad-

judicar els pisos un cop 
acabats i de fer un segui-
ment durant els anys que 
duri el lloguer per evitar 
qualsevol incidència. 
 ADIGSA, l’empresa pú-
blica de la Generalitat, és 
qui s’encarrega d’elaborar 
les bases per poder ac-
cedir als habitatges soci-
als. La promoció de pisos 
s’anomena Can Boter-23 
i està ubicada al carrer 
Narcís Monturiol,11-13. 

Les sol∙licituds es poden presentar 

del 15 de novembre al 14 de desembre 

(ambdós inclosos)

Les sol∙licituds es poden obtenir i presentar 

a l’OAC (plaça de l’Ajuntament, núm. 1). 

Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 14h 

i dimarts i dijous de 16h a 20h

Requisits per presentar una sol·licitud

Que totes les persones que integren la sol·licitud 
siguin menors de 35 anys a la data d’inici de 
recollida de sol·licituds.

Ingressos propis ponderats inferiors a 3,5 
vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples) en còmput anual:  1 membre: 
31.301,20€ - 2 membres: 32.269,28€

Ingressos propis superiors a 12.000 € bruts 
durant l’any 2006.

Que les persones de la unitat de convivència de 
la persona sol·licitant i les persones que consten 
a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o 
d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge.

No haver estat adjudicatari de cap habitatge 
qualificat de promoció pública o protecció oficial 
fins a la data d’inici de presentació de sol·licituds, 
llevat de renúncia de l’habitatge anterior davant 
l’Administració.

Estar al corrent de pagament dels tributs locals 
de Premià de Mar i no ser deutor de la hisenda 
de l’Ajuntament de Premià de Mar.

No haver obtingut finançament qualificat en els 
darrers 10 anys anteriors a la presentació de la 
sol·licitud.

En el moment de tancar aquesta edició, l’Ajunta-
ment està negociant amb ADIGSA els anys d’em-
padronament al municipi que es requeriran.  La 
informació definitiva es podrà consultar a l’OAC i 
a través dels webs www.premiademar.cat i www.
adigsa.cat.

Documentació que cal adjuntar
Certificat d’empadronament històric de totes les 
persones que constin a la sol·licitud. Aquesta 
documentació serà aportada per l’Ajuntament de 
Premià de Mar.

Certificat de béns immobles de totes les persones 
majors d’edat que integren la sol·licitud. Aquesta 
documentació serà aportada per l’Ajuntament de 
Premià de Mar.

1 fotocòpia compulsada dels documents d’identi-
tat (vigents) de totes les persones que constin a 
la sol·licitud, compulsades.

Fotocòpia del llibre de família, si escau.

Declaracions de responsabilitat (models facilitats 
per l’Ajuntament) signades per les persones sol-
licitants, fent constar :

 - Que l’habitatge sol·licitat constituirà el 
domicili habitual i permanent.
 - Que no són titulars de cap altre habitatge 
de protecció oficial ni de promoció pública, ni són 
propietaris de cap habitatge lliure.
 - Que no han rebut finançament qualificat 
a l’empara de plans estatals d’habitatge durant 
els 10 anys immediatament anteriors a la sol-
licitud actual.
 - Estat civil de les persones sol·licitants/ 
acreditació de formar parella de fet.

En cas de declarar que s’està separat o divorciat, 
caldrà aportar la sentència de separació o divorci.

segueix a la pàgina següent
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Roger Montañola (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Josep M. Anguera (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

“L’habitatge és un dret per a tothom. 
Les lleis progressistes impulsades pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya, 
eren necessàries des de  fa molts anys. 

Els municipis no fem més que aplicar 
aquestes lleis”.

“Són pocs pisos per a les necessitats 
existents. Les bases s’adrecen a 

joves amb ingressos estables que 
s’emanciparan a través d’un “habitatge-

pont”. Cal donar-hi  molta publicitat, fixar 
terminis prou amplis i impulsar noves 

promocions.

“Me niego rotundamente a realizar 
declaraciones sobre un tema tan 

importante para muchas familias de 
Premià, por no haber tenido acceso a toda 

la información a tiempo. Improvisación 
ataraxica. ¡Esto es inadmisible!” 

““Un projecte d’ERC fet realitat..Per 
primera vegada podem ofertar als veïns 

de Premià de Mar un bloc de pisos de 
renda social”

“El fet de poder facilitar l’habitatge  
als joves és un pas molt important 

per fer realitat el dret primordial i 
constitucional que suposa l’accés a 

l’habitatge  i que, malauradament, tan 
inaccessible és en l’actualitat”. 

ve de la pàgina anterior

Nou Altea XL

Elisenda de Montcada, 57, Tel. i fax 93 751 76 62 . 08330 Premià de Mar

HI HA GENT QUE NEIX DISPOSADA A AJUDAR ELS ALTRES
HOMES I DONES QUE, TARD O D’HORA

ACABARANT SENT VOLUNTARIS DE LA CREU ROJA.

Necessitem més voluntaris i socis. www.creuroja.org o truca al 902 222 292

                 Creu Roja

Dels 23 habitatges, 17 
tenen vinculada una plaça 
d’aparcament. L’edif ic i 
consta d’una planta baixa i 
tres plantes més. La planta 
baixa té 5 habitatges, 4 
dels quals disposen d’un 
pati comunitari d’ús ex-
clusiu d’entre 16 i 35 m2. 
Tots els habitatges tenen 
1 dormitori. La durada dels 
contractes serà de 5 anys 
improrrogables i el preu 
del lloguer mensual serà 
aproximadament entre 
190€ i 277€.
 Les bases per poder 
accedir als pisos es poden 
consultar al web municipal 
www.premiademar.cat ,  
a www.adigsa.cat i a les 
dependències de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Premià 
de Mar (Plaça  de l’Ajun-
tament, 1) . 

Totes les sol∙licituds s’han de 

presentar en model normalitzat i 

adjuntant la documentació requerida

Documentació per acreditar 
els ingressos 
 
Fotocòpia compulsada de la declaració de renda 
completa de l’any 2006 de tots els membres de la 
unitat familiar obligats a presentar-la.

En cas de no haver presentat la declaració de ren-
da de l’any 2006 per no estar-hi obligats d’acord 
amb la normativa tributària, caldrà presentar els 
documents originals o fotocòpies compulsades:

 - Certificat d’altes i baixes a la Seguretat 
Social (Informe de vida laboral).  
  - Certificat/s d’ingressos i retencions a 
compte de l’IRPF corresponents a l’any 2006 
emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què 
s’hagi treballat. 
 - Si s’és pensionista, certificat de la pensió 
percebuda l’any 2006, indicant-ne
 - Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, 
indicant el període d’atur i, si escau, dels imports 
percebuts.
 - Si s’és becari, certificat oficial 
d’ingressos que s’hagin pogut percebre, emès per 
l’entitat pública o privada on es realitzin les 
pràctiques; i també el conveni signat. 

Tots els casos hauran d’anar acompanyats d’una 
declaració de responsabilitat dels ingressos totals 
percebuts a l’any 2006.

Exclusions
Seran causes d’exclusió: 

L’incompliment o la manca d’acreditació dels 
requisits establerts.
 
La falsedat en les dades o en els documents 
aportats.

Que la sol·licitud estigui integrada per un nom-
bre total de membres que superi la ràtio d’ocu-
pació màxima recomanada, establerta al Decret 
259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims 
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la 
cèdula d’habitabilitat.  En aquest cas, màxim 2 
membres.
   

ADIGSA, empresa pública de la 

Generalitat, ha elaborat les bases 

per poder accedir als habitatges
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Reunió amb Foment per 
reclamar millores a la N-II

El 8 d’octubre, va tenir lloc 
una reunió entre els alcaldes 
dels quatre municipis mares-
mencs, Miquel Buch (Premià 
de Mar), Eduard Gisbert (El 
Masnou), Joaquim Ferrer 
(Vilassar de Mar) i Jaume 
Borràs (Cabrera) i el res-
ponsable de la Demarcació 
de Carrereteres de l’Estat 
a Catalunya, Lluís Bonet. 
L’objectiu de la trobada era 
traslladar a Bonet la preo-
cupació per les obres que 
s’han fet a la N-II els darrers 
mesos i que han comportat 
un allau de queixes per part 
dels veïns atesa la perillo-
sitat que, en alguns trams, 
comporta l’estat actual de 
la carretera, sobretot pel 
que fa a les entrades i les 
sortides dels municipis,  les 
parades d’autobús i el risc 
d’inundacions.
 Durant el transcurs de la 
reunió, Bonet va traslladar 
als alcaldes la voluntat per 
part de la Demarcació de 
Carreteres de garantir la 
seguretat als usuaris de la 

Els alcaldes de Premià de Mar, El Masnou, Vilassar de 
Mar i Cabrera, portaveus del clam dels ciutadans

III Jornades 
Gastronòmiques del 
Raïm i del Vi DO Alella

El proppassat dissabte, 27 d’octubre, va tenir lloc al bell mig de la Gran Via la pre-
sentació de la programació 2007-2008 de Ràdio Premià de Mar. Els Homes del Klan 
van ser els encarregats de fer un programa en directe on va intervenir, entre d’altres, 
l’alcalde, Miquel Buch.  

La Ràdio presenta la nova programació

N-II i es va comprometre  a 
fer algunes millores, com 
ara l’ampliació de l’espai de 
les sortides a la carretera 
direcció Mataró, les parades 
d’autobús (garantint la se-
guretat dels usuaris i alhora 
adequant-les a les persones 

amb dificultat de mobilitat), 
així com l’ampliació del nom-
bre d’orificis de les barreres 
que han de canalitzar l’aigua 
en cas de pluja.

Tall massiu 
La reunió va coincidir amb 

l’endemà del tall massiu a la 
carretera, on 4000 persones 
van tallar la carretera durant 
més de tres hores, en un 
acte convocat per la Plata-
forma Cívica per al Camí 
Ral. Des del passat mes 
de febrer, en què,Jaume 

Batlle, aleshores alcalde, va 
morir a la N-II en accident de 
trànsit, el dia 7 de cada mes, 
centenars de veïns tallen la 
carretera com a senyal de 
protesta per la perillositat 
de la carretera i en record 
de totes les víctimes.

El tall massiu de la N-II va comptar amb la presència dʼimportants representants de la política catalana

Les III Jornades Gastronò-
miques del Raïm i del Vi DO 
Alella tenen com a objectiu 
mostrar la riquesa gastro-
nòmica del nostre territori i 
l’excel·lent vi produït a la De-
nominació d’Origen Alella. 
 Des del dia 9 fins al 29 de 
novembre, els restaurants 
que hi participen ofereixen 
un menú que en algun dels 
seus plats inclou raïm o vi 

de la DO Alella. En aquesta 
tercera edició, hi participen 
els ajuntaments de Premià 
de Mar, Alella, El Masnou, 
Montgat, Premià de Dalt, Teià, 
Tiana i Vallromanes. 
 Premià de Mar torna a 
participar amb tres restau-
rants: el Paller, l’Ona i Nou 
Set, que ofereixen els seus 
menús especials, pensats per 
a l’ocasió. 
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Millorar el 
rendiment 
energètic 
dels centres 
escolars 

El ple del 24 d’octubre va apro-
var, amb els vots de l’equip de 
govern (CIU i ERC), els vots 
en contra del PSC i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-EPM i el PPC, 
les  taxes i els impostos per al 
proper any.
 La majoria de les modifica-
cions que es van aprovar res-
ponen a qüestions jurídiques, 
com  ara noves normatives 
que han aparegut recent-
ment i que l’Ajuntament ha 
de complir. 
 Les modificacions de ca-
ràcter econòmic més relle-
vants són les següents:

Impostos
- Impost sobre Béns Immobles: 
No s’incrementa el tipus de 
gravamen. S’augmentarà la 
quota tributària segons el valor 
cadastral, que s’incrementa 
per Llei, i que aquest any serà 
d’un 2 %. 

La Diputació analitza lʼús de 
lʼelectricitat i la calefacció als 
CEIPS per fer  propostes de millora

- Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica: S’incrementa un 
2,5 % en tots els casos.
Exemples: 
- Turismes de 8 a 11,99 C.F.: 
passen de pagar 66,46 € a 
68,16 €
- Turismes de 12 a 15,99 C.F: 
passen de pagar 140,28 € a 
143,88 € 
- Ciclomotors: passen de pagar 
8,62 €, a 8,84 €. 

Taxes
Convé destacar que les taxes 
han de suposar com a màxim 
el cost de la realització del 
servei al qual fan referència, i 
per tant han d’intentar aproxi-
mar-s’hi. 
 Recollida domiciliària 
d’escombraries i el seu trac-
tament: Cal subratllar que el 
cost de la recollida selectiva 
és cada cop més alt i ho serà 
encara més en el futur. Per 

S’aproven les 
ordenances per 
a l’any 2008 Sʼanalitzen els usos de lʼelectricitat i la calefacció als CEIPS

aquesta raó, vist l’informe de 
costos, s’incrementa un 6 % 
en el cas dels habitatges. 
Exemples:
- Blocs de pisos ,entremitge-
res: passen de pagar 130€ a 
137,8 € 
- Xalets o habitatges aïllats: 
passen de pagar 242€ a 
256,52 €
 En el cas d’activitats comer-
cials, l’augment és del 4,3 %, i 
les variacions són diverses se-
gons l’ activitat  i la  superfície.
 Cal destacar que amb 
aquestes modificacions, la mi-
tjana d’augment per a una llar 
tipus mig amb un vehicle (per 
tant, afectada per IBI, brossa i 
vehicles) serà d’un 2,78 %, una 
mica per sota de l’IPC actual a 
Catalunya (2,9 %). 
 Les ordenances són una de 
les principals fonts d’ingressos 
de l’Ajuntament. Concreta-
ment, suposen aproximada-
ment un 50% del pressupost 
d’ingressos dels recursos de 
què disposarà el consistori 
durant el proper any.  

Fa unes setmanes, la consul-
tora externa ADEDMA, per 
encàrrec de la Diputació de 
Barcelona, ha començat a fer 
un seguit d’auditories als re-
cintes dels CEIP del municipi, 
amb l’objectiu de fer una revisió 
acurada de les instal·lacions 
elèctriques i de gas, així com 
de quin és l’ús que se’n fa, amb 
l’objectiu de poder optimitzar 

el rendiment energètic dels 
recintes.  
 Les propostes que es de-
rivaran de l’auditoria faran 
referència tant a pràctiques 
quotidianes sobre la utilització 
de les instal·lacions com a la 
modalitat de contractació dels 
subministraments o possibles 
adequacions d’aïllament i/o 
millores de ventilació.

Deixalleria La Suïssa
Horaris: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 13h 
i de 15 a 20 h  (dilluns tancat).
Diumenge,  de 10 a 14 h

Adreça: 
c/ Rosa dels Vents 1, 
sector industrial La Suïssa, 
(dins del terme municipal 
de Premià de Dalt)

Telèfon:  
93 751 27 66
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La teleassistència és un ser-
vei preventiu i de proximitat 
que ofereix a les persones 
amb dependència i als seus 
cuidadors un suport perso-
nal per continuar vivint en 
el seu entorn habitual. El 
funcionament és ben sen-
zill: els usuaris porten les 
24 hores al dia un penjoll 
al coll que en cas de ne-
cessitat, com ara caigudes 
o emergències sanitàries, 
han de prémer i de manera 
immediata arriba l’avís al 
Centre d’Atenció, que fun-
ciona ininterrompudament 
tots els dies de l’any. 
 Els principals destinata-
ris del servei són les perso-
nes grans o discapacitades, 

Servei local de Teleassistència 
per a persones dependents
Suport 24 hores al dia i 365 dies a l̓ any per a emergències

que viuen soles o passen 
gran part del dia soles, o 
bé que viuen amb altres 
persones que presenten 
idèntiques característiques 
d’edat o discapacitat. 

Sol·licituds
 Les persones interessa-
des en aquest servei poden 
sol·licitar-lo a través del 
Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, carrer de la 
Unió, 40. Telèfon 93 741 74 
04. De dilluns a divendres 
de 9 h a 13 h. L’equip de 
Serveis Socials farà una va-
loració sobre l’estat de salut 
i la situació sòciofamiliar de 
cada sol·licitant.

Els propers 26 i 27 de novembre, 
tindran lloc a l’antiga Fàbrica del 
Gas (c/Joan XXIII, 2-8) les jorna-
des informatives sobre educació 
viària adreçades a la gent gran, 
que cada any organitza la policia 
local, amb la col·laboració del 
Servei Català de Trànsit. Les 
jornades d’enguany porten per 
títol “Amb els avis també anem 
segurs” i compten també amb 
la col·laboració de la Federació 
d’Associacions  de Gent Gran 
de Catalunya. Les jornades 
es faran a l’Antiga Fàbrica del 
Gas (c/Joan XXIII, 2-8), de 5 
a 7 de la tarda. Les persones 
interessades poden confirmar 
l’assistència al telèfon 630 23 
59 47.

Jornades d’educació 
viària per a la gent gran

Renovació del certificat de 
qualitat pels cursos de Formació 
i els Serveis a l’empresa
La Certificació europea ISO 9001/2000 garanteix una organització i gestió 
eficients dels recursos, i la implantació de mecanismes de millora continuada 

A primers de setembre, va 
tenir lloc l’auditoria de re-
novació de certificació ISO 
9001/2000,  que va portar 
a terme l’empresa Applus. 
L’auditoria es va fer a les 
dependències municipals 
del carrer de la Unió i de 
l’Antiga fàbrica del Gas.
Concretament, es van au-
ditar la gestió dels Cursos 
de Formació Ocupacio-
nal, que es coordinen des 
del Servei d’Educació, i 
els serveis a l’empresa 
(concretament l’atenció 
als emprenedors i el viver 

d’empreses), que es co-
ordinen des del Servei de 
Promoció Econòmica. 
 En l’informe 
de certifica-
ció emès 
u n  c o p 
f inalitat 
t o t  e l 
procés, 
l’empre-
sa Applus 
va desta-
car com a 
punts forts de 
l’organització el 
compromís de la direcció 

i dels treballadors en el 
manteniment del sistema 
de qual i tat;  el  sistema 

de control de les 
instal·lacions 

per garan-
t i r - n e  e l 
c o r r e c t e 
estat; i el 
s i s tema 
d’ indica-
dors  es -

tablert per 
garantir l’efi-

càcia de cada 
un dels processos.

 L’Àrea de Serveis Per-

sonals d’Atenció al Ciuta-
dà, va assolir la certificació 
dels serveis esmentats 
l’any 2003. Des d’alesho-
res, han estat diversos els 
serveis de l’Àrea als quals 
s’han anat aplicant recur-
sos i estratègies que la 
Norma ISO estableix, amb 
l’objectiu de garantir-ne la 
qualitat.
 Un cop atorgada la cer-
tificació, l’empresa respon-
sable de les auditories ex-
ternes en farà el seguiment 
mitjançant una auditoria 
anual de manteniment.



Les 
imatges 

del Tall de 
la N-II del 7 
d’octubre
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El passat 30 de setembre es va 
celebrar, un any més, la Festa 

de la Gent Gran al pavelló 
poliesportiu municipal. El recinte 
es va omplir, primer per gaudir 

amb el berenar i desprès per 
ballar al compàs de lʼOrquestra 

Bellamar de Premià de Mar

Festa de lʼescuma 
(foto: Esther - AECC)

Ball de lʼexpulsió
 (foto: Esther - AECC)
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Davant de la plaça dels 
Països Catalans s’han 
instal·lat, com a prova pi-
lot, uns nous escocells la 
superfície dels quals queda 
anivellada amb la vorera, i 
d’aquesta manera s’evita 
que les persones grans o 
amb dificultats de mobilitat 
puguin prendre mal. 

Nous escocells 
als arbres de la 
Gran Via

Queixes per falta de 
cobertura d’una companyia 
de telefonia mòbil

Des de fa mesos, diversos 
veïns i comerciants del Nucli 
Antic, es queixen que una de 
les companyies de telefonia 
mòbil, concretament Movistar, 
ha deixat de donar cobertura 
a la zona. Molts d’ells han 
trucat a la mateixa empresa 
per queixar-se sense que 
se’ls hagi donat cap solució i 
en alguns casos fins i tot se’ls 
ha arribat a dir que el culpable 
és l’Ajuntament. 
 Davant aquests fets, 
l’Ajuntament vol deixar clar 
que no hi té res a veure. 

Després d’haver fet les ges-
tions oportunes per mirar de 
solventar el problema, ha 
volgut fer costat als veïns, 
suggerint-los que facin arribar 
les seves queixes a l’Oficina 
Municipal d’Informació al 
Consumidor, OMIC, que 
s’encarrega de recollir-les i 
tramitar-les, presentant una 
queixa conjunta i formal a la 
companyia. Tothom que esti-
gui interessat pot presentar la 
seva reclamació per escrit a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(plaça de l’Ajuntament 1) i 

Veient que la companyia se nʼha desentès, l̓Ajuntament 
ha decidit tramitar, a través de l̓ OMIC, una queixa formal 

El mes d’octubre va començar la campanya de poda d’arbres. En total es podaran 
més de 3.000 exemplars situats a les zones viàries, espais públics i recintes muni-
cipals. 

Comença la poda d’arbres

en el cas de voler ser atès 
presencialment cal concertar 
dia i hora amb l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Con-
sumidor (Edifici de l’antiga 
Fàbrica del Gas, Joan XXIII, 
2-8) mitjançant el telèfon 
93.752.91.90. Les dades més 
importants que cal que figurin 
en l’escrit són:
1.- Nom del titular del telèfon
2.- Número o números de 
telèfon
3.- Modalitat: contracte o pre-
pagament
4.- Un telèfon de contacte
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Seminaris per a la promoció 
de l’ocupació autònoma
El Servei de Promoció Econò-
mica va realitzar el mes de 
setembre el primer cicle de 
seminaris per a la promoció 
de l’ocupació autònoma amb 
el qual es vol donar una 
empenta a totes aquelles 
persones que, en un moment 
donat han tingut una idea de 
negoci i no han gosat  posar-
la en marxa.
 El mes emprenedor és un 
cicle de tres seminaris que in-
tenten donar resposta als tres 
temes que més preocupen a 
les persones emprenedores: 
el què, el com i el quant?
 El seminari de generació 
d’idees i creació d’empreses 
s’organitza amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona i 

vol donar una visió pràctica 
per a aquelles persones que 
tenen esperit emprenedor 
però no tenen clar quin és el 
negoci que volen emprendre. 
D’on poden sorgir les idees i 
com avaluar-les són els dos 
primers neguits que es plante-
gen aquells que volen ser els 
seus propis caps, que volen 
dirigir la seva pròpia empresa 
i que volen fer les coses d’una 
altra manera.
 El seminari, el pla d’em-
presa és el mapa de ruta per 
a la persona emprenedora, 
proposa una metodologia 
per analitzar qualsevol idea 
d’empresa alhora que detalla 
la importància de fer una bona 
planificació de la posada en 
marxa del negoci per tal de 

conèixer i preveure tant els 
tràmits administratius, com 
els terminis, com les neces-
sitats de capital.
 El seminari, el pla econò-
mic i financer és un seminari 
pràctic per aquelles persones 
que volen posar en marxa un 
negoci i per aquelles que ja 

Jornada de formació per a professionals en educació 
afectiva i sexual per a adolescents i joves

Dirigit a: Professionals interessats en treballar la preven-
ció d’embarassos, MTS i SIDA en adolescents i joves
Objectius: Potenciar un espai per a la reflexió i l’intercanvi 
entre professionals com elements integradors. Dotar 
els participants de coneixements i eines que facilitin la 
intervenció en matèria d’educació afectiva i sexual amb 
adolescents i joves. 
Data: 13 de novembre de 2007
Horari: de 10  a 14 hores
 
Curs mòdul bàsic d’ higiene alimentària

Dirigit  a: Professionals del sector (cuiners, 
auxiliars de cuina i monitors de menjadors)
Objectiu: Ampliar els coneixements dels assistents 
en temes que afecten  la seguretat alimentària.
Data: 20 de novembre de 2007
Horari: 16 a 21 hores

Elaboració de menús escolars saludables

Dirigit a: Professionals del sector (responsables de cui-
nes, càterings,etc... )
Objectius: Aconseguir un ritme de creixement i desenvo-
lupament adequat a les característiques de l’infant, evitar 
dèficits de nutrients, prevenir problemes de salut amb vista 
a l’edat adulta i crear hàbits saludables i mantenir-los
Data: 26 i 27 de novembre de 2007
Horari: 17 a 20 hores 

Tots aquests cursos es faran a l’Antiga Fàbrica del 
Gas (c/ Joan XXIII, 2-8). Inscripcions a l’Àrea de Sa-
lut Pública, c/Sant Antoni 25. Telèfon 93 752.27.11. 
Persona de contacte:  Carmen Garcia Valero. 

ho han aconseguit. Preveure 
els fluxos econòmics del ne-
goci en permeten una millor 
gestió  i eviten situacions en 
què la manca de tresoreria, 
diners disponibles, pot gene-
rar costos financers i altres 
situacions no desitjades. 
 El proper mes de gener de 

Cursos de l’Àrea de Salut Pública 
per a aquest mes de novembre

2008 està previst organitzar 
un nou cicle. Per a més infor-
mació us podeu adreçar al 
Servei de Promoció Econò-
mica: c/Joan XXIII núm 2-
8 telèfon 93 752 91 90 i 
adreça electrònica aj172.
promocio@premiademar.
org.



El mes de juliol, el servei de 
la Biblioteca Municipal de 
Can Manent va quedar tan-
cat al públic amb motiu de 
la realització d’un traspàs de 
fons documental a fi d’entrar 
a formar part de la Xarxa 
de Biblioteques municipals 
que gestiona la Diputació de 
Barcelona concertadament 
amb els ajuntaments de la 
seva demarcació. Fins ales-
hores, la Biblioteca Municipal 
de Premià de Mar havia format 
part del sistema de lectura 
pública de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest canvi supo-
sava actualitzar i completar el 
fons documental de la biblio-
teca amb el tractament catalo-
gràfic necessari i incorporar-lo, 

com la resta de la col·lecció 
actual, al Catàleg Col·lectiu de 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
 Durant aquest temps, han 
estat oberts al públic els ser-
veis de telecentre (punt de 
connexió gratuïta a Internet), 
hemeroteca (sala de lectura 
de diaris i revistes) i sala d’ex-
posicions. El servei de préstec 
va quedar suspès temporal-
ment.
 A partir del proper dilluns, 
19 de novembre, la biblioteca 
tornarà a oferir tots els seus 
serveis. Aquest traspàs de 
fons és el pas previ a l’obertura 
de la nova biblioteca pública 
a Can Farrerons, que s’està 
construint. 

El dia 19 torna a 
obrir la Biblioteca 
de Can Manent

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA “ESTUDI TERESA MARIA”
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Èxit de participació 
a la tercera Fira del Mar
Nombrosos premianencs 
van gaudir dels diversos 
actes de la tercera edició 
de la Fira del Mar, que es va 
celebrar el cap de setmana 
del 6 i el 7 d’octubre. Part 
dels actes més concorre-
guts van ser els relacionats 
amb el mar i el seus oficis, 
la novetat d’enguany. 
 Les instal·lacions del 
port esportiu van rebre la 
visita de tres grans vaixells 
de vela que recordaven el 
passat de Premià de Mar 
com a poble de capitans 
de mar i pescadors. Alguns 
d’ells es podien visitar i 
oferien sortides per veure 
la ciutat des del mar.
 Alhora, una lluïda tro-
bada de barques de vela 
llatina va fer reviure les 
jornades de pesca dels 
avantpassats.  

Tres grans vaixells de vela van visitar el port esportiu

L’alcalde, Miquel Buch, acompanyat del regidor de Cultura, Ernest Casadesús, i de la regi-
dora d’Urbanisme i Obres públiques, Marisa Ferreras, va visitar recentment les obres de la 
nova biblioteca de Can Farrerons. Les obres avancen a bon ritme, i en breu es preveu que 
sortiran a licitació les places d’aparcament que s’hi construeixen a sota. 

Les obres de la nova biblioteca, força avançades



13

El Consell Sènior aposta per recuperar l’esperit de la II República. Volem manifestar 
el nostre agraïment als nostres pares i avis per la seva defensa de l’ajuda mútua, les 
relacions intergeneracionals i l’aprenentatge permanent. També apostem pel paper 
important que han de jugar els sèniors en la societat del segle XXI. Estimem que no 
podem deixar només en mans dels partits polítics la solució dels problemes que més 
ens afecten. Per debatre sobre aquestes qüestions hem creat el Senat Sènior format 
per exregidors de més de 60 anys. Aspirem a esdevenir la casa de tots on  trobaran 
cabuda tots els premianencs. Nosaltres tenim les portes obertes, ENTRA-HI!

Dades de contacte 
Telèfon:  93 754 84 47 
Correu electrònic: cspremia@eurosenior.es

Consell Sènior

Es presenten els equips del 
Club Hoquei en Línia Premià
El Club Hoquei en Línia Pre-
mià va fer a inicis d’octubre 
la presentació oficial dels 
seus equips per a la tem-
porada 2007-2008. L’entitat 
compta equips en cinc ca-
tegories (escola, infantil, 
juvenil, femení i sènior), 
integrats per prop de 70 jo-
ves. El CHL Premià compta 
amb una completa pàgina 
web on poder seguir el dia 
a dia de l’entitat: 
www.chlpremia.com

Espai reservat per a les entitats del municipi
Totes les entitats del municipi podeu anunciar o explicar les vostres activitats a través d’aquesta pàgina. 

Podeu acompanyar el text amb alguna foto. Els textos han de tenir un espai màxim de 10 línies, els heu de fer arribar a l’adreça 
electrònica buisanam@premiademar.cat abans del dia 20 de cada mes i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

El 30 de setembre va tenir lloc una nova edició del Premià Estoc, La Botiga al Carrer 
i la Festa del Comerç. Durant tot el dia, diverses botigues del municipi van oferir els 
seus productes a bon preu. D’altra banda,  al pati de l’escola La Lió, durant tot el dia 
hi va haver tallers i atraccions per als més petits, una festa a la qual s’hi podia accedir 
gratuïtament amb les entrades que durant tot el mes de setembre van regalar les boti-
gues associades al CAP i les parades del Mercat de Sant Joan. La festa, que va ser tot 
un èxit ja que es va comptabilitzar una afluència de públic de prop de 5.000 persones,  
està inclosa dins dels actes de dimamització comercial i està organitzada per Comerços 
Associats de Premià de Mar i l’Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració del 
Departament de Comerç de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Èxit de públic a la Festa del Comerç
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Quines són les 
prioritats d’aquest 
equip de govern?

Potser l’enrenou provocat 
per l’aprovació i posterior 
retirada de l’avantprojecte 
per tal de fer un aparcament 
soterrani a la plaça Nova ha 
tapat un altre tema prou im-
portant. La Junta de Govern, 
fent ús de la competència 
que li va delegar el Ple Muni-
cipal (només el nostre grup 
va votar en contra d’aquesta 
delegació), ha apujat les 

retribucions dels regidors 
de l’Equip de Govern en 
concepte de dedicació prop 
del quaranta per cent. En la 
pàgina número sis del Vila 
Primília d’octubre i sota el 
poc precís titular “El Ple 
aprova les retribucions de 
l’Equip de Govern” (ho van 
aprovar ells amb els vots 
del PP) es publica una tau-
la comparativa amb les 
recomanacions de les as-
sociacions municipalistes i 
respecte d’altres poblacions 
(Mataró, Vilassar, el Masnou 
i Pineda). Quan diuen que 
es tracta de “municipis amb 
característiques similars” es 
deuen referir només a da-
des de població però quin és 

el seu pressupost? Aquests 
municipis tenen la mateixa 
situació econòmica que 
Premià de Mar? El nostre 
Ajuntament té greus proble-
mes de viabilitat econòmica 
(les despeses corrents es 
mengen els ingressos i no 
queda gairebé res per a fer 
inversió, tenint en compte 
que patim una manca greu 
d’equipaments). El nostre 
grup sempre ha defensat 
que s’havia de dignificar la 
dedicació política i que una 
manera de fer-ho era actua-
litzant les retribucions. Ara 
bé, cal tenir en compte que 
l’Ajuntament està sotmès 
a un Pla de Sanejament 
Econòmic (ajustament de la 

despesa) que es va poder 
aprovar gràcies al nostre re-
colzament durant l’anterior 
legislatura. Nosaltres vàrem 
proposar una actualització 
de la meitat de la qual han 
acabat aprovant i creiem 
que és una  irresponsabilitat 
augmentar gairebé un 40% 
la despesa en retribucions 
a càrrecs electes quan la 
situació econòmica del mu-
nicipi està sota mínims. No 
ens semblaria cap disbarat 
que l’alcalde d’una població 
de prop de trenta mil habi-
tants cobri 49.500 € si, al 
mateix temps, no s’hagués 
d’espaiar a cada dos anys la 
poda dels arbres per manca 
de pressupost, per exemple. 

Aquesta mesura ens sembla 
un símptoma evident d’un 
canvi de prioritats per part 
de l’Equip de Govern. A par-
tir d’ara, tindran molt poca 
credibilitat quan hagin de dir 
als ciutadans que no es po-
den tirar endavant projectes 
molt necessaris, la majoria 
dels quals ja acumulen re-
tards, per manca de diners. 
La resposta immediata serà 
més que evident “el pri-
mer que heu fet és apujar-
vos el sou una barbaritat”. 
Actuacions com aquesta, 
mancades d’un mínim de 
sensibilitat, fan dubtar  que 
aquest Equip de Govern 
tingui gaire clares les seves 
prioritats d’actuació. 

A voltes amb els pisos 
de protecció oficial a 
Premià de Mar

L’octubre de 2006 es va pu-
blicitar l’acabament dels ha-
bitatges socials per a joves 
del carrer Narcís Monturiol, 
per començar el 2008.  Les 
bases per l’accés  s’havien 
de conèixer a principis de 
2007. Cap notícia més...fins 
al 22 d’octubre, quan Ràdio 
Premià anuncià que només 
quedaven per tancar les ba-
ses mitjançant les quals els 

joves de Premià de Mar po-
dien sol·licitar un d’aquests 
pisos de lloguer,  remarcant 
que aquest procés porta 
retard perquè l’expedient va 
quedar aturat a ADIGSA. 
 Típic i tòpic, la culpa sem-
pre és de l’altre. Encara bo 
que algú es va posar les pi-
les. Ens expliquem: casual-
ment aquest anunci apareix 
pocs dies després que el 
Grup Municipal Socialista 
a l’Ajuntament  interpel·lés 
el govern, en el Ple del 
17 d’octubre, per la data 
de finalització d’aquests 
habitatges. La resposta 
va ser que es desconeixia 
aquesta data, ja que enca-

ra mancava dotar els pisos 
d’electricitat. En quant a les 
bases per l’accés: “és culpa 
d’Adigsa ja que l’expedient 
estava retingut”. Sembla 
que a l’Ajuntament ningú es 
responsable del seguiment 
de l’obra ni dels processos 
per a la confecció de les 
bases. 
 L’equip de govern, al seu 
parer,  no és responsable 
de segons quines coses. És 
clar que els darrers mesos 
ha mancat el seguiment 
d’aquesta actuació i ha estat 
la preocupació del Grup Mu-
nicipal Socialista, el que ha 
esperonat el regidor respon-
sable. Potser, és que aquest 

govern no té interès d’ apli-
car actuacions de caire so-
cial,  i s’estima més confiar 
en la iniciativa privada per 
resoldre el problema de 
l’habitatge a Premià de Mar, 
ja que tampoc es coneix cap 
mesura prevista per afrontar  
aquest greu problema per a 
joves i famílies.
 Aques t  gove rn ,  de 
CiU+ERC,  sembla que 
va a remolc, que sempre 
arriba tard i que les seves 
actuacions no depenen de 
la seva pròpia iniciativa. 
Recordem que al darrer ple 
va ser retirat l’avantprojecte 
de l’aparcament de la plaça 
Nova per la pressió veïnal. 

El Grup Municipal Socia-
lista va votar en contra al 
ple d’aprovació, per ser un 
projecte que posava al ser-
vei de la gestió privada el 
subsòl públic, per generar 
només places de rotació i 
per l’impacte negatiu per a 
la mobilitat al Nucli Antic. 
 Per això, continuarem a 
sobre de les seves actua-
cions, doncs sembla ser que 
l’única manera perquè aquest 
govern municipal treballi, és 
que algú els digui el que 
han de fer, ja siguin el veïns 
o els grups de l’oposició. I a 
sobre s’apugen el sou un 
43%,  per això, sí que estan 
atents 
  

Per primera vegada, pisos 
socials a Premià de Mar

Al ple del mes  d’octubre,  
vam explicar que l’equip 
de govern estàvem ultimant 
l’elaboració del Pla d’Acció 
Municipal (PAM), on s’es-

pecifica allò que entenem 
que són les prioritats del 
nostre municipi, i que per 
tant serà el full de ruta que 
seguirem durant els pro-
pers quatre anys. La nostra 
intenció és presentar-lo ben 
aviat, perquè tothom tingui 
clar quin és el camí que 
seguirem. Des del primer 
moment hem volgut deixar 
ben clar que el nostre és 
un estil nou de governar, i 
la transparència i el saber 
escoltar és una de les nos-
tres prioritats. Per aquest 
motiu, en la darrera fase de 
l’elaboració del PAM, hem 
volgut tenir en compte les 
opinions i les aportacions 
dels tècnics de l’Ajunta-

ment, perquè entenem 
que la seva experiència i 
coneixement del dia a dia 
del municipi no es podien 
deixar de banda, sinó tot 
el contrari. 
 Coincidint amb aquest 
moment de planificació de 
futur a curt i mitjà termini, 
hem aconseguit desenca-
llar el procés d’adjudicació 
dels habitatges socials en 
règim de lloguer, que final-
ment començarà aquest 
mes de novembre. Tot i 
que les obres de construc-
ció han seguit els terminis 
previstos, l’elaboració de 
les bases i el conseqüent 
inici del procés d’inscripció 
i adjudicació no ha estat 

tan àgil, i el culpable no 
ha estat l’Ajuntament. Des 
de fa molts mesos, tota la 
documentació estava en 
mans de la Generalitat on, 
per alguna errada adminis-
trativa, el procés va quedar 
aturat. Val a dir que ,un cop 
es van adonar de l’error, 
no només han corregut a 
agilitzar el procés, sinó que 
ens han donat totes les faci-
litats possibles. Així doncs, 
finalment podrem engegar 
tot el procés d’admissió 
de sol·licituds, posterior 
sorteig en cas que calgui, 
i a la primavera, podrem 
fer l’entrega de claus als 
adjudicataris. 
 Aquesta promoció de 

pisos socials és la primera 
que es fa a Premià de Mar 
des que es va instaurar la 
democràcia. Des de CiU 
tenim clar que no serà l’úl-
tima, i sobretot que no triga-
rem gaire a fer la propera.
No podem ni volem perme-
tre que els joves del nostre 
municipi hagin de marxar a 
fora perquè a l’hora d’inde-
penditzar-se no troben un 
pis que s’ajusti a les seves 
possibilitats econòmiques. 
Poder-los oferir,com és el 
cas d’aquesta promoció, un 
lloguer assequible durant 
cinc anys, els permetrà 
poder fer el salt definitiu 
en millors condicions i amb 
majors garanties.  
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Extracte de l’ acta de la 
reunió del 8 d’octubre 
de la Coordinadora amb 
l’alcaldia (1a part)

El Sr. Alcalde informa que 
pel mes de desembre o ge-
ner s’hauran respost totes les 
al·legacions i es procedirà a 
la seva aprovació inicial. La 
Coordinadora tem que s’esgoti 
el període de suspensió cau-
telar de llicències amb motiu 
de la redacció del nou pla i 
les previsions puguin veure’s 

afectades. És molt important 
garantir la reserva d’espai per 
a equipaments i zones ver-
des, quan les darreres zones 
agrícoles darrerament s’estan 
urbanitzant.
 La previsió a Can Sanpere 
és la de signar un conveni amb 
el propietari pel qual es cedeixi 
tot el solar a l’Ajuntament per a 
possibles equipaments i zona 
verda, a canvi de l’edificabilitat 
d’uns terrenys a Can Torrents. 
La Coordinadora demana que 
això  no signifiqui un augment 
de l’edificabilitat. En el present, 
l’Ajuntament ha denegat el 
permís per a la construcció 
d’un pàrquing. La propietat ha 
recorregut la decisió municipal 
per la via del contenciós admi-

nistratiu.
 La transformació de carrers 
del Nucli Antic en zona de 
vianants implica l’expulsió dels 
cotxes del carrer agreujant el 
dèficit de places de pàrquing a 
la zona. La Coordinadora de-
mana que, essent necessaris 
nous pàrquings, això no suposi 
la pèrdua d’una zona arbrada 
i de relació ciutadana. El Sr. 
Alcalde recorda als assistents 
que allò que  es va aprovar el 
propassat 19 d’octubre és un 
avantprojecte que el Consistori 
volia sotmetre a debat públic 
abans de procedir a l’aprovació 
inicial del projecte resultant de 
les aportacions veïnals. En cap 
cas ,s’aprovaria res que no 
comptés amb el suport de la 

ciutadania expressat a través 
d’un sistema de participació as-
sajat en d’altres poblacions (p 
ex. Molins de Rei). En aquests 
moments, i atesa la reacció po-
pular, el tema es troba aturat. 
 Les actuacions del Ministeri 
de Foment a la NII han de ser 
obligatòriament comunica-
des als ajuntaments afectats 
perquè aquests emetin un 
informe que ha de tenir pre-
sent  l’Administració Central. 
L’Ajuntament nega haver-lo 
rebut reduint-se les comunica-
cions a alguna trobada infor-
mal; nega també haver emès 
cap informe. Precisament, 
com a fruit d’aquestes con-
verses, anuncien que Foment 
s’ha compromès a substituir 

el paraxocs metàl·lic existent 
a banda de muntanya per 
un passamà tipus jardinera 
en comptes del mur de ci-
ment, ajardinar la banda de 
mar, arranjar les parades de 
l’autobús,  rectificar l’actuació 
a la cruïlla amb el carrer de 
Santiago Rusiñol, preveure 
noves vies de desguàs en el 
cas de pluges intenses, etc. 
La Coordinadora recorda a 
l’Alcalde l’obligació de Foment 
de redactar un informe pre-
vi sobre les actuacions que 
s’han de realitzar dins el terme 
municipal amb la qual cosa 
s’evitarien les deficiències 
existents. El Ministeri de Fo-
ment ha prioritzat la seguretat 
de les persones.

Un projecte d’ERC
fet realitat

Fa uns quatre anys que 
vam iniciar el projecte que 
ara és plasma ja en un 
fet: poder ofertar pisos de 
caire social. Dins de la 
línea d’actuació política 
que portem des d’ERC  

aquesta és una peça més 
de la xarxa d’atenció a les 
persones que pas a pas, 
anem teixint.
 Som conscients que 
amb aquesta primera ac-
tuació no cobrirem totes 
les necessitats d’habitatge 
existents, però és un inici.
 La filosofia d’aquests ha-
bitatges és ajudar a fer “el 

primer pas” als col·lectius 
de veïns i veïnes a qui van 
adreçats, perquè puguin 
assolir l’autonomia per-
sonal a la qual tots i totes 
tenim dret.
 Fins ara, mai s’havia 
dut a terme una actuació 
d’aquestes característiques. 
No serà l’ única. Des d’ERC 
vam creure en el projecte 

i hem treballat per poder 
arribar a aquest moment. 
 En aquest sentit estem 
estudiant poder fer actuaci-
ons similars per a persones 
dependents. Tal i com s’es-
tà fent en d’altres municipis. 
Buscarem el suport de la 
Generalitat, la Diputació o 
qualsevol altre organisme 
supramunicipal per acon-

seguir l’ajut necessari.
 Premià de Mar té una 
població àmplia i complexa, 
amb moltes mancances 
històriques i que són com-
plicades de resoldre, però 
no és impossible.
 Des d’ERC hem treballat 
i seguirem treballant per as-
solir el màxim de benestar 
per a la nostra població.

Cumplimos 
las promesas

Cuando accedí a la presi-
dencia y a la candidatura del 
Partido Popular de Premiá 
de Mar, me comprometí 
que tanto si gobernábamos 
o estábamos en la oposi-
ción, trabajaría duramente 
por mi pueblo. Fue y es, 
un compromiso, no sólo 
con los afiliados y amigos, 
sino también con todas las 
familias de Premiá. Desde 
las elecciones hasta ahora, 
hemos estado trabajando 

copiosamente, en proyectos 
actuales y de futuro. Querido 
vecinos, hemos presenta-
do unas propuestas sobre 
Infraestructuras, a nuestros 
diputados a las Cortes Gene-
rales y Autonómicos. Por eso 
el pasado 5 de octubre, nos 
visito Don Jorge Fernández 
Díaz y Dolors Montserrat, a 
los cuales fueron entregadas, 
la propuesta de Proposición 
de Ley, sobre la N-II, para 
que pase a ser una vía cívica, 
la Propuesta No de Ley, para 
la Comisión de Fomento y 
Vivienda, para que se ponga 
en funcionamiento de mane-
ra urgente el “Baixador” de 
RENFE, y una Propuesta de 
Ley, para otra rehabilitación 

de nuestro Paseo Marítimo 
y creación del paseo para 
que llegue hasta Vilassar 
de Mar.
Apoyando estas actuacio-
nes, también nos ayudó 
nuestra Diputada al Parla-
ment, Montse Nebrera, que 
el domingo día 7 de octubre, 
asistió al corte de la N-II, 
comprometiéndose con Pre-
miá decididamente. 
 El martes 23 de octubre, 
también nos visitó Carina 
Mejías, Diputada y Portavoz 
del grupo parlamentario po-
pular, experta en temas so-
ciales, siendo la encargada 
del tema del Centro de Día 
y “Projecte Eurosenior de 
Premià”.Vino acompañada 

por otra Diputada Autonómi-
ca, Belén Pajares, que es la 
persona, que también pre-
sentará estas propuestas en 
el Parlament de Catalunya.
 Lo que tengo claro, es 
que no perderé el tiempo 
en debates estériles, sobre 
“papeles”, “memorias”, “fe-
rias de Alemania”, “Z”, etc... 
y lo que sí que haré, es ha-
cer oposición constructiva, 
de denuncia sistemática 
de errores, (véase presen-
tación de Anteproyecto de 
aparcamiento de la “Plaça 
Nova” y su retirada), e im-
provisaciones diarias (aún 
no sabemos el proyecto de 
gobierno local para los cuatro 
años), y reconocer cuando 

hacen algo positivo, (como la 
asistencia del Alcalde el Día 
de la Hispanidad al Cuartel 
de la Guardia Civil , o las 
ganas sinceras de diálogo y 
buenas intenciones, aunque 
sea incorrecto políticamente 
decirlo).
El futuro de Premià, (plan ge-
neral, aparcamientos, peaje, 
N-II, Centre de Día, Baixador, 
impuestos, subsidios, ayu-
das, Paseo Marítimo, puerto, 
etc), depende de todas las 
actuaciones políticas que ha-
gamos desde el municipio, la 
comarca, desde Catalunya, y 
desde los que aún creemos 
en España. 
Patrick Cruz.  
PATRICK PREMIANENC.



Novembre de 2007
EXPOSICIONS
Art Oriental
Representacions de la 
divinitat i de l’espiritualitat 
en l’art oriental
Del 2 al 30 de novembre, a 
la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art 
Aimara

Imatges de la Mar
Exposició dins el programa 
d’activitats de la “Fira del 
Mar”. L’exposició mostra 
diversos aspectes de la 
marina de Premià, amb 
objectes i obra gràfica de la 
costa premianenca. 
Fins al 20 de desembre, al 
Museu de l’Estampació.
Organitza: AECC i Funda-
ció Crit
Col·labora: Ajuntament de 
Premià de Mar, Regidoria 
de Cultura, Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar

Portes obertes
El dia 11 de novembre, 
d’11.00 h a 14.00 h, dins 
els actes de la Setmana de 
la Ciència, es farà jornada 
de portes obertes amb 
visites guiades a l’exposició 
permanent, demostraci-
ons d’estampació i d’oficis 
d’artesania tèxtil al Museu 
de l’Estampació.
Entrada gratuïta a l’exposi-
ció permanent. 
Demostracions d’estampa-
ció amb mocador:1€. 
Organitza: Museu Munici-
pal de l’Estampació

TALLERS 
TALLERS DE MEMÒRIA 
PER A LA GENT GRAN
Oberta la inscripció (gratuït)
Informació i inscripció
Àrea de Serveis Personals 
d’Atenció al Ciutadà
c/de la Unió, 40
Tel. 93 741 74 04
horari: de dilluns a diven-
dres de 9h a 13 h 

TALLER DE MÚSICA I 
MOVIMENT PER A LA 
GENT GRAN
Oberta la inscripció (gratuït)
Informació i inscripció
Àrea de Serveis Personals 
d’Atenció al Ciutadà
c/de la Unió, 40
Tel. 93 741 74 04
horari: de dilluns a diven-
dres de 9h a 13 h 

Dimecres 21
Conferència-col·loqui: Violència domèstica i de gènere
Al Centre Cívic, a les 19.30 h

Dijous 22
Concert de Santa Cecília
A càrrec dels alumnes de l’Escola. Després del concert hi 
haurà xocolatada organitzada per l’AMPA.
18.00 h, a l’auditori de l’Escola. 
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 23
2n campionat Pro Evolution Soccer 6
22.30 h, Centre Cívic. Les bases del campionat les troba-
reu al Centre Cívic (Esperança 19-21 de Premià de Mar) i 
a la web: www.premiademar.cat 
Termini d’inscripció:19 de novembre de 2007
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Dissabte 24
TEATRE: Les aventures d’en Pere Pistoles
De Gabriel Janer Manila
Producció: Centre de Formació i Prevenció
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
El Centre de Formació i Prevenció de Mataró és una 
Associació d’iniciativa social, declarada entitat d’utilitat pú-
blica, que treballa en el camp de la inadaptació i la salut 
mental de les persones.

Dissabte 24 
Cicle de cinema Africà
Projecció de la pel·lícula «Hotel Rwanda», recomanada 
per Amnistia Internacional. Dir. Terry George.
Es comptarà amb l’assistència d’en Pepe Guillem, missio-
ner a l’Àfrica, que després xerrarà amb el públic. 
18.00 h, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Diumenge 25
Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organtiza: AVECA
                      
Dia Mundial contra la violència a les Dones  
Lectura del manifest. Diverses lectures d’associacions, 
entitats i escoles. Actuació musical. A la plaça de l’Ajunta-
ment. A les 13 h

Hansel i Gretel, musical amb objetes i actors                                   
Companyia Sim Salabim
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Dilluns 26
Auditori Viu
A càrrec dels alumnes de l’Escola.
18.00 h, a l’auditori de l’Escola. A càrrec dels alumnes de 
l’Escola.
Organitza: Escola Municipal de Música

CINEMA
Cinema al Patronat  
Consulteu la programació de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la pàgina: www.patronat.voluntariat.org

Dissabte 10 
ITINERARIS: Visita a l’Agrupació d’Astronomia d’Alella 
Sortida: a les 22.00 h del Centre Cívic amb vehicle particular
Aquesta entitat enguany ha celebrat el seu desè aniversa-
ri. En la nostra visita coneixerem les seves instal·lacions, 
avalades pel Departament de Meteorologia i Astronomia 
de la Universitat de Barcelona. En destaquem un telescopi 
Celestron C14, controlat per ordinador, i dos telescopis més 
senzills. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Cal 
confirmar assistència al telèfon 93 752 99 90

Horacio Fumero Trio en concert 
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura
Horacio Fumero és un dels baixistes més fonamentals en el 
present i el passat del jazz a Catalunya. Un músic de refe-
rència a la nostra escena jazzística nacional, un dels pilars 
que ens ha dut fins a aquest dolç i creatiu moment de l’esce-
na de Barcelona. Podeu comprar les entrades 1 hora abans 
a la taquilla del Centre Cívic. Preu entrada: 5 €. Preu amb 
descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conve-
niades i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que 
celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2007. 

Diumenge 11 
ITINERARIS: Llegendes del castell de Burriac
Dins dels actes de la Setmana de la Ciència
Sortida: a les 10 h des del Centre Cívic de Premià de Mar  i 
des de Can Lleonard (Alella). Anada amb vehicle particular. 
Pujada a peu fins a la fortificació (1,5 km, dificultat mitja) on 
s’explicaran interessants llegendes populars que repassen 
les aventures de bruixes, donzelles i cavallers al Castell de 
Burriac. A càrrec de Ramon Coll, arqueòleg
Organitza: Amics de la Ciència.

Divendres 16
Magnolo
Vine a passar una bona estona amb aquest professional de 
la màgia, l’il·lusionisme i de l’humor, guanyador del Premi 
Nacional Continental de Màgia 2006. 22.30 h, Centre Cívic

Dissabte 17
LOM Piano Trio presenta De Haydn a Korngold
22.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del 
Centre Cívic. Preu entrada: 5 €
Preu amb descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a enti-
tats conveniades i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a 
joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2007. 

Dissabte 17 i diumenge 18
TEATRE: Ànimes negres, de Carme Abal
A càrrec del Grup Juvenil del Patronat
22.30 h (dissabte) i 18.00 h (diumenge), al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 18 
TEATRE: Meravelles de l’Orient 
Companyia Pa Sucat
12.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
En cas de pluja aquest espectacle es realitzarà al Centre 
Cívic, el mateix dia i hora. Aforament limitat de 90 persones.

Diumenge 18
Ballada de sardanes amb la cobla Marinada
12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organtiza: Amics de la Sardana


