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El 7 de febrer farà un any que ens va deixar en Jaume. Un tràgic 
accident a l’ N-II se’l va emportar per sempre, estroncant els seus 
projectes i els de moltes persones que l’estimàvem. El seu record 
des d’aquella fatídica tarda de febrer no s’ha mogut del nostre costat, 
i d’alguna manera ens ha donat a tots els que vam tenir la sort de 
conèixer-lo,  la força que necessitàvem per tirar endavant. Durant 
tots aquests mesos, cada dia 7 hem tallat l’ N-II, en un acte on tots 
reivindicàvem el mateix: que algun dia aquesta carretera tan perillosa 
es converteixi en una via cívica. Molts de nosaltres encara recordem 

aquella foto d’en Jaume amb un gran adhesiu enganxat al pit on deia “No N-II”. I és que 
de vegades, una imatge val més que mil paraules. 
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar
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La Gran Via sense vehicles 
sempre és un racó agrada-
ble. En aquesta ocasió, amb 
motiu de la marató de TV3. 
Una de les activitats organit-
zades a Premià de Mar va 
ser aquesta concentració de 
bicicletes.
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25. P. Viayna
26. Barniol
27. Pueyo
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Ajuntament de 
Premià de Mar

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo c/ Gibraltar, 30 
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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L̓ aparcament sʼubicarà  al soterrani de la nova 
biblioteca de Can Farrerons, actualment en construcció 
Abans de l’estiu entrarà 
en funcionament l’aparca-
ment subterrani de la nova 
bilioteca, entre els car-
rers Montserrat i Torrent 
Fontsana, al barri de Can 

Farrerons. Les places, 122 
en total, seran en règim de 
concessió administrativa 

122 places d’aparcament 
en règim de concessió 
per un termini de 75 anys

segueix a la pàgina següent

Els veïns de la zona 
tindran prioritat a l’hora 
de sol∙licitar les places

per un període de 75 anys, 
previ pagament del cànon 
establert, al voltant dels 
21.000€. 
 Els veïns de la zona 
tindran prioritat a l’hora de 

sol·licitar les 
places. Així, 
durant el pri-
mer mes (a 
comptar  a 
partir del 24 

de gener) les sol·licituds 
seran exclusivament per 
als veïns de la zona delimi-

Una biblioteca de més de 2.000 m2 
La nova biblioteca, les obres de la qual ja estan força avançades, tindrà més de 
2.000 m2 i inclourà l’aparcament per a 122 vehicles i un local social de 150 m2 per 
als veïns. Amb la venda de les places de pàrquing, propietat de l’Ajuntament, es 
preveu la construcció de pisos de protecció oficial en una altra zona del municipi.  

Porta de lʼaparcament de Can Farrerons
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“Les necessitats d’aparcament a Premià 
de Mar són evidents i la promoció des de 

l’ajuntament d’aquests equipaments ha de 
ser una prioritat. Aquesta promoció fruit de 

l’acció de govern del mandat 1999-2003, 
ara s’ha fet realitat”.

“La cessió d’aquestes places va ser la 
compensació del promotor per no haver 

de complir l’acord que l’obligava a vendre 
un 25% dels habitatges a preu taxat. Els 

beneficis s’han de dedicar a habitatge 
social”. 

“Tot el que sigui, la creació 
de noves places d’aparcament 

per a la nostra vila, és 
una bona notícia , i des del PP 

de Premià ho valorem positivament”.

“Un nou equipament de servei per 
als nostres ciutadans, que afectarà i 

millorarà principalment l’espai del barri 
de Sant Anna-Tiò, alliberant-lo de la 
pressió per la falta d’estacionament”

“Premià de Mar té problemes 
d’aparcament i aquestes 122 places 

són molt necessàries. A més, 
l’Ajuntament destinarà els ingressos 

de la licitació de les places els 
invertirà en nous pisos de protecció 

oficial”.

Informació i presentació de sol·licituds

ve de la pàgina anterior

L̓ aparcament soterrani comptarà amb 122 places

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

Els veïns i les veïnes interessats en disposar d’una plaça d’aparcament soterrani 
per concessió administrativa hauran de presentar una sol·licitud al mateix Ajunta-
ment. 

Més informació a l’OAC (plaça de l’Ajuntament, 1), de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores i dimarts i dijous, de 16 a 20 hores. Dissabtes, només hores prèviament 
concertades. 

Telèfon de contacte: 937 417 400,  extensió 636. 

Adreça de correu electrònic: hernandezon@premiademar.cat

Abans de l’estiu, 
l’aparcament ja estarà 
acabat del tot

tada pels carrers Camí del 
Mig, Torrent Santa Anna, 
Torrent Fontsana, Gran Via 
Lluís Companys i carrer 
Joan Prim. Passat aquest 
primer mes, podrà sol-

licitar plaça d’aparcament 
qualsevol veí de qualsevol 
altra zona del municipi, 
i  par t i r  de l 
segon mes, 
p o d r à  s o l -

licitar-ne qualsevol perso-
na, encara que no visqui a 
Premià de Mar. 
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L’Ajuntament recorda que 
la velocitat màxima per al 
nucli urbà és de 30km/h

El juny del 2004, la velocitat 
dels vehicles que circulen 
per Premià de Mar es va 
limitar a 30km/h per a tot el 
nucli urbà i es van senyalit-
zar els carrers per tal que els 
conductors se n’assaben-
tessin. D’altra banda, també 
amb l’objectiu de limitar la 
velocitat, es van instal·lar 
bandes reductores a diver-
ses zones del poble.
 Tot i aquestes mesures, 
el 2007 es va incrementar 
el nombre d’accidents al 
municipi. D’altra banda, 

nombrosos veïns i associa-
cions de veïns han fet arribar 
a l’Ajuntament les seves 
queixes per l’excessiva ve-
locitat de molts vehicles, fet 
que comporta, no només 
una major perillositat, sinó 
també un excés de soroll. 

Fomentar el civisme
Per tots aquests motius, du-
rant  15 dies del passat mes 
de desembre, la Regidoria 
de Governació va instal·lar a 
diversos punts del municipi 
un radar mòbil per controlar 

els excessos de velocitat i 
multar a aquells que incom-
pleixin el límit establert.  
 Tot i que a d’altres mu-
nicipis aquest radar s’ha 
instal·lat de manera perma-
nent, de moment a Premià 
de Mar s’ha preferit fer-ho 
només temporalment, amb 
l’objectiu d’intentar fomen-
tar la bona conducta.  En 
aquest sentit, l’Ajuntament 
vol fer una crida al civis-
me de tots els conductors 
perquè no sobrepassin els 
30km/h. 

El mes de desembre es va instal·lar un radar provisional 
per fer complir el límit establert als conductors 

Tancat el període 
d’inscripcions per als 
habitatges de lloguer 
de Can Boter
Sʼhan presentat 152 sol·licituds
Durant el mes en què ha 
estat obert el termini per 
poder presentar les sol-
licituds per poder accedir 
als pisos de protecció ofi-
cial en règim de lloguer de 
Can Boter, l’Ajuntament ha 
atès 319 visites relaciona-
des amb aquest tema. En 
total s’han presentat 152 
sol·licituds, que l’Ajunta-
ment ha enviat a Adigsa 
(empresa pública del De-
partament de Medi Ambient 

i Habitatge que administra 
i gestiona els habitatges 
socials públics de la Gene-
ralitat de Catalunya), que 
elaborarà la llista provisio-
nal d’admesos i exclosos. 
Els propers mesos es farà 
un sorteig per adjudicar els 
pisos. 
 La promoció, anome-
nada Can Boter-23, està 
ubicada al carrer Narcís 
Monturiol, 11-13 i cons-
ta de 23 pisos amb una 

superfície útil entre els 
35,07 m2 i els 38,57 m2. 
Els pisos s’han pogut fer 
gràcies a un conveni sig-
nat entre l’Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya 
que s’encarregarà, a tra-
vés del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 
d’adjudicar els pisos un 
cop acabats i de fer un 
seguiment durant els anys 
que duri el lloguer per evi-
tar qualsevol incidència. 

El jutjat del Contenciós-
Administratiu núm. 5 de 
Barcelona ha desestimat 
el recurs interposat a data 
d’1 de desembre de 2005 
per Josel S.L contra l’Ajun-
tament de Premià de Mar. 
El motiu del recurs era la 
no conformitat amb l’infor-
me que va fer l’arquitecte 
municipal on es declarava 
la incompatibilitat urba-
nística de l’activitat pro-
jectada per part Josel SL 
de construir a la Gran Via 
de Lluís Companys 114-
128 (Can Sanpere) una 
edifici destinat a l’activitat 

industrial d’equipaments 
i serveis informàtics i un 
aparcament de prop de 
800 places. 
 Segons diu la sentència, 
la certificació negativa de 
la compatibilitat urbanís-
tica que es va fer des de 
l’Ajuntament en el seu mo-
ment és conforme a dret, ja 
que es basa en arguments 
com ara la inadequació del 
projecte presentat amb 
l ’espai f ís ic i  humà de 
Premià de Mar i  altres 
conseqüències negatives 
com ara la contaminació 
acústica o atmosfèrica.

Desestimat el 
recurs contenciós 
administratiu contra 
l’Ajuntament en 
relació a Can Sanpere
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El proppassat 12 de gener es 
va fer al Pavelló de Premià de 
Dalt la presentació de l’ Año 
Santo Jubilar del Santuario de 
Nuestra Señora de la Espe-
ranza de Calasparra (Múrcia), 
en un acte organitzat conjun-
tament pels ajuntaments de 
Premià de Mar i Premià de 
Dalt i al qual hi assistiren els 
dos alcaldes, Miquel Buch i 
Joan Baliarda. 
 L’acte va comptar amb 
l’assistència d’ una àmplia 
representació de Calasparra 
encapçalada pel seu alcalde, 
Jesús Navarro, acompanyat 
del president de la Funda-
ción Santuario, Antonio Je-
sús Sánchez Reales i altres 
majordoms; membres de la 
Corporació Municipal Mur-
ciana, així com una important 
representació de cultura de 
Calasparra de la mà de l’ Aso-
ciación Banda de Música de 
Calasparra i de l’ Asociación 
Coral. També hi va participar 

Marcial Ferro, responsable de la primera empresa instal·lada al Viver

la Coral l’Amistat, de Premià 
de Mar i la Coral Primiliana de 
Premià de Dalt. 
 Cal recordar que el 16 
de desembre, els alcaldes 
de Premià de Mar i Premià 

Presentació de l’Año Santo 
Jubilar de Calasparra 

de Dalt, Miquel Buch i Joan 
Baliarda, van assistir, a Calas-
parra, a l ́obertura solemne 
del Jubileu, on havien estat 
convidats amb motiu de la for-
ta vinculació entre aquest po-
ble i Premià de Mar i Premià 
de Dalt, on des de fa anys hi 
viuen una nombre important 
de persones de Calasparra.

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

Celebrat a Premià de Dalt, hi van assistir 1.400 persones



7

El Patronat Social Premia-
nenc va ser l’escenari de l’ho-
menatge a l’històric dirigent 
del PSUC, Antoni Gutiérrez 
Díaz, nascut a Premià de Mar, 
en un acte al qual hi van inter-
venir l’alcalde, Miquel Buch, 
l’expresident de la Generalitat, 
Jordi Pujol, el conseller d’Inte-
rior, Relacions Institucionals 

ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 31 
dʼoctubre de 2007 aprovà inicialment el pro-
jecte de substitució de la claveguera del ca-
rrer Marina, exposant-se al públic mitjançant 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 275 de data 16.11.2007,en 
el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5010 
de data 16.11.2007 i en el tauler dʼanuncis, 
als efectes dʼinformació pública i va quedar 
aprovat definitivament en no haver-se presen-
tat al·legacions ni reclamacions. La qual cosa 
es fa pública als efectes de lʼarticle 38.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
sʼaprova el Reglament dʼobres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 3 de gener de 2008.
 
Miquel Buch i Moya
Alcalde

Premià de Mar 
homenatja a Antoni 
Gutiérrez Díaz

Renovació del 
DNI a Premià
Els dies 25 de gener i 29 de 
febrer es podrà tramitar a Pre-
mià  la renovació del DNI (de 
9.30 a 13.20h). Per concertar 
hora, cal trucar a la Policia Local: 
93.741.74.22 o anar-hi personal-
ment (Ramon Llull, 41). Les taxes 
per renovació, pèrdua, robatori 
i 1a vegada són de 6,80€. En 
cas d’expedició per primera 
vegada, cal portar partida literal 
de naixement expedida per a 
DNI i certificat del padró, i per a 
renovacions per canvi de domicili 
cal afegir el certificat d’empadro-
nament. Tots els documents han 
d’haver estat expedits durant els 
tres últims mesos. 

Premià de Mar recorda l’Antoni Gutiérrez Díaz. 
El que fou dirigent polític destacat en els temps 
de la clandestinitat i de la recuperació de les lli-
bertats, el Guti, va néixer a la nostra ciutat. Pre-
mianenc nascut l’any 1929, l’Antoni Gutiérrez 
Díaz, poc després de la seva mort l’octubre 

de 2006, va rebre el reconeixement del 
municipi amb l’aprovació de diverses 
iniciatives com el seu nomenament 
com a fill predilecte, la celebració d’un 

acte institucional en la seva memòria i la col·locació d’una placa com-
memorativa al carrer del Segle, davant del seu domicili natal. 
 Vivim temps de memorial democràtic i de proliferació d’actes 
dedicats a la memòria històrica. Parlar del Guti és evocar una figura 
vinculada als episodis més destacats de la política del nostre país 
dels darrers temps. 
 L’activitat política del Guti s’inicia l’any 1959 amb el seu ingrés 
al partit dels comunistes catalans, el PSUC. La participació en la 
lluita antifranquista el porta a patir la repressió i l’empresonament en 
diverses ocasions. L’any 1962, un consell de guerra el va condemnar 
a vuit anys de presó i, anys després, va ser detingut i multat en vàries 
ocasions. A la recta final de la dictadura franquista, el Guti participa a la 
fundació de la plataforma sociopolítica més important de la resistència: 
l’Assemblea de Catalunya.
 L’any 1977, arran del IV Congrés del PSUC, fou escollit secretari 
general del partit. El Guti va ser un dels introductors de les tesis 
eurocomunistes al sí de l’esquerra catalana i espanyola. L’Antoni 
Gutiérrez Díaz sempre va defensar la necessària confluència entre 
les idees del socialisme i les de la llibertat, enfront de les tergiversa-
cions del comunisme de matriu autoritària d’altres indrets. Aquestes 
idees foren les característiques del pensament del Guti i, també, les 
seves guies d’acció política futura en relació a la democràcia, l’estat 
espanyol, Catalunya i Europa. 
 En el terreny institucional, el Guti, fou diputat electe al Congrés 
de Diputats, al Parlament de Catalunya i al Parlament Europeu. 
En el període provisional de la Generalitat de Catalunya, presidida 
per Josep Tarradellas, va formar part del Consell Executiu al costat 
d’altres polítics i amics d’aquell període històric com ara Jordi Pujol o 
Joan Raventós, participant activament en el període constituent i en 
la gestació de l’autogovern.
 Anys després, com a membre de la coalició d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida, fou escollit europarlamentari i va 
arribar a ser vicepresident del Parlament Europeu (1994-1999).
 Els darrers anys de la seva vida els dedicà a donar suport a les 
activitats europees del grup dels Verds Europeus i a la difusió de 
l’europeisme en diverses tribunes i espais d’opinió. El Guti va morir a 
Terrassa, el 6 d’octubre de 2006 afectat per una aturada cardiorespi-
ratòria.Tenia 77 anys. Una vida dedicada a la lluita per la democràcia, 
a les llibertats nacionals, al socialisme en llibertat i a la construcció de 
la ciutadania europea.
 Estimat Guti, et recordem des de Premià amb les teves paraules 
de sempre, obrint sessions de debat amb la frase: ‘Salut i bon treball’. 
El recordarem com aquell nen nascut al carrer del Segle, d’origen 
familiar immigrant, que un dia va decidir prendre el compromís de la 
lluita clandestina per assolir un futur en llibertat. 

Àngel Pagès Ansón
Exregidor de l’Ajuntament de Premià de Mar (2005-2007)

i Participació, Joan Saura, i 
l’historiador Andreu Mayayo. 
L’acte, que va comptar també 
amb la presència de la seva 
vídua, Elena Pérez, els fills 
i els néts, va acabar amb la 
descoberta d’una placa al 
carrer del Segle on va néixer 
Antoni Gutíerrez Díaz, que va 
morir l’octubre de 2006

L’Amistat 
i el baixador, 
als pressupostos 
de l’Estat 
Els Pressupostos Generals 
de l’Estat (PGE) per a aquest 
2008 inclouen una partida de 
500.000€ per a la rehabilitació 
del teatre l’Amistat (la primera 
que es destina des del Govern 
Central) i una altra de 750.000€ 
per a l’execució del baixador de 
RENFE a Can Pou-Camp de 
Mar. Ambdues partides formen 
part de les esmenes introduïdes 
per CiU i que durant el debat en 
la comissió del Projecte de Llei 
dels PGE van ser admeses pel 
Grup Parlamentari Socialista. 

El 2007, la policia 
local detecta 
257 vehicles 
abandonats
El 2007 la policia local, amb 
la col·laboració ciutadana, va 
localitzar 257 vehicles abando-
nats als carrers del municipi. A 
primers de gener, gairebé tots 
ja havien estat retirats de la via 
pública, traslladats a un centre 
autoritzat de reciclatge i donats 
de baixa per a la circulació. 
D’entre aquests 257 vehicles, 
hi havia 7 4x4, 3 camions, 6 fur-
gonetes i 41 ciclomotors i moto-
cicletes. Una de les prioritats de 
la regidoria de Governació és 
fer un seguiment continu dels 
cotxes abandonats, per evitar 
el deteriorament de la imatge 
dels carrers.



Nadal i Reis a 
Premià de Mar
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A sota dʼaquestes línies, el trenet que va passe-
jar pels carrers de Premià de Mar durant totes 

les festes. A la dreta, visita dels Reis dʼOrient al 
Casal Benèfic Premianenc.

Els Reis van fer la primera part de la cavalcada 
sobre tres espectaculars cotxes descapotables. Amb 
aquests vehicles van arribar a lʼAjuntament, on van 
ser rebuts per les autoritats locals. Posteriorment, 
van continuar recorrent Premià de Mar a sobre de 
les seves carrosses.
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A sobre dʼaquestes línies i a lʼesquerra, els tres Reis Màgics dʼOrient 
(fotos de Toni Civit).
 
A sota, una vista general del festival per als infants “Nadàlia”, que es va organit-
zar al pavelló dʼesports, i una vista general de la plaça dels Països Catalans amb 
el pessebre vivent.
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II Cicle de seminaris per 
a la creació d’empreses

El servei de Promoció Econò-
mica organitza aquest mes 
de gener, el segon  cicle de 
seminaris per a la creació 
d’empreses, amb l’objectiu 
de 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.
 “Gener, el segon mes 
emprenedor” és un cicle de 
seminaris que intenten donar 
resposta a alguns dels temes 
que més preocupen a les per-
sones emprenedores: Quin 
negoci emprendre? Com 
començar? Quants euros 
necessito?

Respostes als dubtes de les persones 
emprenedores a lʼhora dʼimpulsar un negoci

 Aquests seminaris estan 
organitzats per la Regidoria 
de Promoció Econòmica amb 
el suport de la Generalitat de 

Un any 
de la mort de 
Jaume Batlle
El proper 7 de febrer farà 
un any que l’aleshores 
alcalde, Jaume Batlle, va 
morir en accident de trànsit 
a l’N-II. Batlle era alcalde de 
Premià de Mar des del juny 
del 2003. 

Espais pensats per als empresaris

A l’antiga Fàbrica del Gas hi ha habilitades sales i aules perquè les empreses i els empresaris puguin pro-
gramar-hi reunions, entrevistes i altres accions fora de l’empresa. Hi ha empresaris que, per la seva activitat, 
no necessiten disposar d’una estructura o establiment de manera fixa, però que en un moment determinat 
es troben que han d’atendre un client, un proveïdor o un possible col·laborador. En aquest cas, si l’empresa 
no disposa d’un espai adient, pot gaudir dels que s’ofereixen a l’antiga Fàbrica del Gas, previ pagament d’un 
preu públic econòmic. Entre els espais més destacats hi ha: 

- Sala d’actes amb capacitat per a 50 persones, divisible en dues gràcies a una paret mòbil. 
- Aula de formació per a 20 persones i sala de reunions per a 10 persones.

Per accedir a aquests espais cal adreçar-se al Servei de Promoció Econòmica als números 2-8 del carrer Joan 
XXIII, trucant al telèfon 93 752 91 90 o bé enviant un correu a l’adreça: aj172.promocio@premiademar.org.

Noves jardineres al carrer Sant Antoni
El passat mes de desembre, la regidoria d’Obres Públi-
ques va  instal·lar al carrer de Sant Antoni diverses jar-
dineres, per obligar als vehicles a circular a la velocitat 
correcta,  tal i com demanaven els veïns des què van 
acabar les obres de remodelació d’aquest carrer. 

El director del Museu d ́Història de Catalunya,  Jau-
me Sobrequés, va visitar les ruïnes romanes de Can 
Farrerons, acompanyat de l’alcalde, Miquel Buch, el 
regidor de Cultura, Ernest Casadesús, tècnics de 
l’Ajuntament, i la Investigadora de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, Marta Prevosti. L’objectiu 
de la visita era que Sobrequés pogués conèixer de 
primera mà el jaciment arqueològic i les possibilitats 
que ofereix tant per la seva excepcionalitat com per 
les seves grans dimensions. Sobrequés, després 
d’escoltar atentament les explicacions sobre el jaci-
ment i quins havien estat els seus usos i funcionament 
durant l’època dels romans, es va mostrar interessat 
en el procés de conservació i musealització de la vil·la 
romana i en les seves perspectives de futur. La vil·la 
romana de Can Farrerons és un edifici singular del 
qual només n’hi ha tres a la Mediterrània Occidental. 
Els altres dos són a Valdetorres de Jarama i a Portu-
gal i el de Premià de Mar és el més ben conservat.

Jaume Sobrequés s’interessa per 
la vil·la romana de Can Farrerons

Catalunya i la Diputació de 
Barcelona.
 Per inscriure’s als semina-
ris, cal adreçar-se al Servei 

de Promoció Econòmica de 
Premià de Mar, carrer Joan 
XXIII 2-8. El telèfon del Servei 
és el  93 752.91.90.

Jaume Batlle
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Prèmià de Mar 
aporta 8.850 € 
a la Marató
El 16 de desembre, Premià 
de Mar es va sumar a la 
Marató de TV3, dedicada a 
les malalties cardiovasculars. 
Des de diverses entitats es 

van organitzar nombrosos 
actes amb la col·laboració 
de l ́Ajuntament. El gran èxit 
de participació va permetre 
recollir una quantitat molt su-

perior a la de l’any anterior: un 
total de 8.851,49 euros, una 
xifra que supera de molt els 
3.138 € que es van recollir 
l’any 2006.

Algunes de les activitats organitzades per a la Marató van ser una concentració de bicis i motos i country

Exposició pública del cens electoral
Des del 21 de gener i fins al dia 28 (ambdós inclosos), 
el cens electoral provisional de Premià de Mar que 
s’utilizarà amb motiu de les properes Eleccions a les 
Corts Generals, estarà exposat a l’Ajuntament perquè 
tots els ciutadans que ho desitgin el puguin consultar.
 Les consultes al cens es podran fer a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà (plaça de l’Ajuntament, 1), de dilluns a 
divendres de 9h a 14h, dimarts i dijous de 16h a 20h i 
dissabte de 9h a 13h. 
 En cas d’existència d’errades, les reclamacions 
es podran presentar a la mateixa Oficina d’Atenció al 
Ciutadà en els horaris indicats. La Delegació Provincial 
de l’Oficina del Cens Electoral té tres dies per resoldre 
les reclamacions presentades.

L’equip de neteja viària renova la seva imatge
Des de fa uns dies, l’equip que s’encarrega de la neteja 
dels carrers porta un nou equipament de treball, de color 
blau i taronja. Aquest canvi d’imatge també afecta els 
vehicles destinats a aquestes tasques.



Imatge de la rua de 2007
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Bases per participar a la rua 
de comparses del carnaval
Un any més la Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament de 
Premià de Mar organitza la 
tradicional Rua de Compar-
ses, que es regirà per les 
següents bases:
 Podran participar a la 
Rua de Carnaval del dia 
3 de febrer de 2008 totes 
aquelles comparses for-
mades per un mínim de 10 
persones.
 El període d’inscripció 
de les comparses acaba el 
27 de gener a les 21 h. Les 

inscripcions es poden fer al 
Centre Cívic (Esperança 19-
21) de dilluns a divendres de 
9h a 13 h i de 18 h a 22 h., 
i dissabtes de 17 h a 21 h.
 Cada comparsa s’inscriu-
rà sota un lema al·legòric, 
relacionat amb la disfressa 
que portin els seus mem-
bres.
 Cada comparsa anirà 
desenvolupant la seva core-
ografia al llarg del recorregut 
de la rua, amb  música si 
hom ho creu convenient, 

però sense interrompre el 
ritme de marxa de la rua.
 Per tal de complemen-
tar el seu espectacle, les 
comparses podran utilitzar 
confeti, serpentines o simi-
lars. En cap cas es permetrà 
llançar caramels al públic.
 La Regidoria de Cul-
tura i Joventut lliurarà a 
cada comparsa un número 
d’identificació que s’haurà 
de col·locar en un lloc visi-
ble durant el transcurs de 
la rua. Aquesta identificació 

s’entregarà el dilluns 28 de 
gener durant la reunió de 
caràcter obligatori per a 
totes les comparses, que 
tindrà lloc al Centre Cívic, a 
les 20 h., i en la qual només 
s’admetrà un màxim de dos 
representants per compar-
sa. La comparsa que no 
presenti cap representant  
en aquesta reunió serà des-
qualificada.  
 La concentració de com-
parses prèvia a la desfilada 
es farà a la plaça de Joan 
Coromines (barri del Gas) 
a partir de les 16 h. del dia 
3 de febrer de 2008. La Rua 
de Carnaval iniciarà el recor-
regut a les 17 h. La compar-
sa que no hagi comparegut 
en el moment de donar la 
sortida serà desqualificada. 
Els premis a les comparses 
són els següents:
• 1r premi:  
600 € en metàl.lic
• 2n premi:  
300 € en metàl.lic
• 3r premi:  
200 € en metàl.lic
• Un accèssit de 100 € per 
a cadascuna de les compar-

ses restants.
 Hi haurà un jurat, format 
per persones alienes a la 
Comissió de Festes i també 
alienes a les comparses 
participants, que faran una 
valoració en funció de la 
simpatia i la coreografia, el 
treball i l’originalitat i la vis-
tositat de totes i cadascuna 
de les comparses.
 El lliurament dels premis 
es durà a terme un cop fina-
litzada la Rua de Compar-
ses, a la plaça dels Països 
Catalans.
 En cas de suspensió de 
la Rua de Comparses per 
causes alienes a la Comis-
sió de Festes, la Regidoria 
de Festes determinarà si 
hi ha d’haver una posterior 
actuació, i quan.  
 La participació en aquest 
concurs suposa la total ac-
ceptació d’aquestes bases, 
que seran publicades el 
mes de gener en un mitjà de 
comunicació local. També 
seran posades a disposició 
dels interessats en horari 
d’obertura del Centre Cívic 
(c. Esperança, 19).
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Neix la Coordinadora de 
Plataformes del Maresme
Les plataformes PLATA-
FORMA CÍVICA CAMÍ 
RAL de Premià de Mar, 
PLATAFORMA CÍVICA EL 
MASNOU 21 de El Masnou 
i PLATAFORMA CÍVICA NO 
N-II de Vilassar de Mar hem 
creat la CORDINADORA 
NO N-II “Coordinadora de 
Plataformes del Mares-
me”. 
 Aquesta Coordinadora 
serà l’única interlocutora 
davant de l’Administració i 
serà qui dugui a terme les 
diferents mobilitzacions de 
tots els municipis. 
 L a  r e c e n t  c r e a c i ó 
d’aquesta Coordinadora 
que encara s’ha  de dotar 
d’entitat jurídica i financera, 
aspectes que farem públics 
properament i quan estigui 
del tot organitzada. 
 La Coordinadora tre-
ballarà amb els objectius 
comuns, detallats en ca-

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 

Exposició d’homenatge a Joan Font i Mas
Premià de Mar 1909-1970

Joan Font va néixer a Premià de Mar, a la casa de Can Manent 
(avui biblioteca municipal). Fill i hereu de la casa, hi visqué tota 
la seva vida. De petit va estudiar al col·legi dels hermanos de la 
doctrina cristiana de la Salle. En acabar, va  anar a estudiar di-
buix i pintura a la Llotja de Barcelona on va entrar com ajudant 
del seu professor, el senyor Mensa, a pintar decorats al Liceu. 
Acabats aquests estudis, va instal·lar el taller a casa seva on 
va pintar preferentment racons del seu entorn. La seva obra 
està molt repartida entre familiars i amics del pintor.

La pintura
Cal destacar la pintura a l’oli sobre els paisatges del seu 
entorn, moltes vegades detalls de casa seva, la masia de Can 
Manent i els bodegons. Bodegons molt meditats fets amb gran 
virtualitat i preparació prèvia. Apunts i esbossos esdevenen 
un treball de preparació que no improvisa. Font tracta el color 
dins d’un concepte acadèmic sense grans sobresalts. Cada 
color entra en relació amb l’altre d’un manera pausada , sense 
trencament ni estridències. La pinzellada és feta amb pulcritud 
i saviesa, cada pinzellada s’integra amb l’altra donant homoge-
neïtat al color.

Els dibuixos i aiguaforts
Els esbossos i els dibuixos formem en l’obra de Joan Font un 
conjunt important de la seva obra. Uns, d’expressió espontània, 
i d’altres, treballats profundament. Cal destacar els conjunts: 
l’estudi sobre les curses de braus de la dècada dels 60, les 
propostes per a uns murals de l’església de Sant Cristòfol o els 
relacionats amb la masia de Can Manent.

Fins al 10 de febrer de 2008, 
a Can Manent i a la sala PremiArt
Horari: De dilluns a dissabte de 16.00 h a 20.00 h
Dissabtes i diumenges de 10.00 h a 14.00 h

Organitza: Associació d’Artistes Plàstics i Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Premià de Mar

L’exposició

dascun dels estatuts de les 
tres plataformes, que són: 
- TRASLLAT IMMEDIAT 
DE L’N-II 
- GRATUÏTAT DE L’AUTO-
PISTA C-32 

 Tot plegat amb l’objectiu 
de recuperar la façana ma-
rítima i de tenir un eix viari 
segur que no atempti contra 
la seguretat de les perso-
nes, ni contra el territori. 

Consell Sènior
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Balanç d’un any

El 2007,  a partir de les elec-
cions municipals de maig, 
ens ha deixat un govern 
en majoria de CiU i ERC. 
CiU va obtenir un magnífic 
resultat electoral, però està 
demostrant estar mancada 
d’un equip de treball prou 
sòlid. ERC, debilitada en  
quant al  suport electoral,  
ha mostrat poca consistèn-
cia a nivell de propostes que 
no siguin de caire identitari. 
La línia d’actuació seguida 
per part del Govern Munici-

pal fins ara fa pensar que 
no serà capaç de portar 
a terme modificacions es-
tructurals importants pel 
que fa al finançament de 
l’Ajuntament i infrastructu-
res necessàries, en gran 
part per manca de projec-
tes. La Coalició d’Esquerres 
ha començat una nova eta-
pa d’oposició reconeixent 
i recolzant tot allò que es 
faci bé, sobretot si ens hi 
vàrem comprometre du-
rant la legislatura anterior, 
i criticant allò que jutgem 
negativament (projecte de 
fer un aparcament a la 
plaça Nova o augment de 
retribucions dels regidors 
de l’Equip de Govern, per 

exemple). El posicionament 
del nostre Grup Municipal 
marca una certa majoria 
sociopolítica, sense tra-
ducció aritmética i cal re-
conèixer l’interès per part 
de l’Equip de Govern per tal 
de no tenir-nos en contra. 
Seguim donant prioritat a 
l’aplicació del nostre pro-
grama electoral, per damunt 
dels moviments estratègics 
i, per tant, fem una “oposició 
diferent”, sense tancar cap 
porta a fi d’arribar a acords 
puntuals amb d’altres grups. 
Ens vàrem proposar ser un 
punt de referència obert 
de l’espai progressista i 
d’esquerres a nivell local i 
aquest és el nostre objectiu 

permanent. Respecte al Pla 
General, volem evitar que 
es desnaturalitzi allò que 
vàrem recolzar. Respecte  
al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), farem un seguiment 
de les prioritats, del compli-
ment i dels procediments en 
quant a la seva l’aplicació. 
També estarem molt atents 
a com es realitzin els pro-
cessos de participació ciu-
tadana per tal d’evitar-ne un 
mal ús . Ens hem proposat, 
així mateix, fer més difusió 
del treball que duu a terme 
el nostre Grup Municipal, 
tot fent un seguiment acurat 
del dia a dia de l’Ajuntament 
amb la voluntat de conver-
tir-nos en canal d’expressió 

de les preocupacions dels 
ciutadans. Algunes de les 
iniciatives que la Coalició 
d’Esquerres ha traslladat al 
Ple Municipal durant el 2007 
han estat referides a les 
necessitats d’escolarització 
del municipi, a la neteja i 
manteniment del Torrent 
Amell, a la mobilitat de les 
persones discapacitades, 
al preu de venda de places 
d’aparcament de concessió 
pública de Can Boter o a 
l’aprofitament dels espais 
culturals i esportius de Pre-
mià de Mar. Podeu posar-
vos en contacte amb el nos-
tre Grup Municipal a través 
del correu electrònic gm_
icv-euia@premiademar.cat

Manca d’ambició - 
Pressupostos 2008, 
encara sense aprovar

La legislatura passada 
es va caracteritzar, entre 
d’altres perquè el govern de 
CiU+ERC, va aconseguir 
una fita històrica, no aprovar 
cap pressupost abans de 
l’any de l’execució. Amb el 
nou govern, però amb els 
mateixos partits (CiU+ERC), 
el primer pressupost que han 
d’aprovar, el de 2008, va pel 
mateix camí. Si tot va bé, 

s’aprovarà el mes de febrer, i 
serà executiu el mes de març 
amb això s’han perdut ja 3 
mesos. Si tenim en compte 
que el govern (CiU+ERC), 
és el mateix que hi havia la 
legislatura anterior, és del tot 
inacceptable que es tornin a 
repetir les mateixes actituds 
i manca d’ambició, d’idees 
noves, de projecte de futur i 
de la pèrdua constant des de 
l’any 2003 d’impuls econòmic 
de Premià de Mar. Aquestes 
afirmacions les fem des de la 
responsabilitat d’un partit que 
ha estat governant, el PSC i 
un grup municipal que ha es-
tat denunciant repetidament 
la paràlisi que el govern ante-

rior (CiU+ERC), va protagoni-
tzar i que el nou (CiU+ERC), 
amb els mateixos tics, estan 
duent a terme. El pressupost 
d’una administració és l’eina 
per canalitzar i impulsar les 
actuacions d’un mandat i si 
aquest es comença a aplicar 
tard, totes les mesures que 
s’hi contemplen s’apliquen 
fora de temps i es perden 
oportunitats irrecuperables. 
A més, l’aprovació i l’execució 
del pressupost any rere any, 
després de començament 
d’any, transmet a la societat 
i a la resta d’administracions 
que han de recolzar-lo amb 
subvencions, manca de serie-
tat i voluntat política per dur a 

terme les accions recollides. 
Amb el nostre article del mes 
de juliol de 2007, anunciàvem 
que aquesta legislatura es 
tornaria a repetir un període 
buit de continguts, a l’article 
de setembre varem avançar 
a la ciutadania que no es-
perés canvis en els miss-
atges habituals de manca 
de diners per dur a terme 
els projectes, i que l’única 
cosa que canviaria és la 
manera de fer-ho. Al mes 
setembre, amb motiu dels 
100 dies de govern, vàrem 
denunciar l’incompliment del 
compromís adquirit per ells 
mateixos, que després de 3 
mesos de prendre possessió 

estaria fet el PAM (a data 
d’avui encara no és execu-
tiu), es va presentar el passat 
mes de desembre, i amb 
un contingut ple de bones 
paraules i missatges, però 
cap concreció de calendari ni 
d’assignació pressupostària. 
S’està omplint l’actual perío-
de d’aquest mandat, amb les 
accions enllestides de man-
dats anteriors, cap missatge 
d’impuls i confiança, de mo-
dernització, d’inversions que 
millorin la qualitat de vida 
dels ciutadans de Premià 
de Mar. En resum, el govern 
a l’ajuntament (CiU+ERC), 
està incomplint els seus 
compromisos electorals.

Un any sense en Jaume

El proper 7 de febrer farà un 
any de la tràgica mort d’en 
Jaume. Un accident a l’N-II 
se’l va endur per sempre i 
vam perdre l’alcalde, però 

sobretot vam perdre un 
bon amic i una gran per-
sona. Per a nosaltres, la 
gent de CiU, aquest no ha 
estat un any fàcil. Un fet tan 
inesperat és molt difícil de 
pair, i segurament encara 
no l’hem paït del tot. Però, 
des del primer moment 
hem tingut clar que el dol 
havia d’anar per dins i hem 
procurat fer el cor fort i tirar 
endavant. Sense oblidar-lo 
en cap moment, hem tingut 
clar que la maquinària no es 
podia aturar, i que havíem 
de seguir treballant pel po-
ble. Des de les passades 
eleccions, en què vam con-
solidar la victòria amb en 
Miquel Buch al capdavant, 

hem treballat de ferm per 
a un Premià de Mar millor. 
D’entrada, hem tingut di-
verses reunions amb les 
administracions compe-
tents per intentar acabar 
d’una vegada per totes 
amb les tres grans vergo-
nyes: el port, l’N-II i el Bai-
xador de Can Pou-Camp 
de Mar. Hem presentat un 
Pla d’actuació municipal 
a 4 anys vista, que recull 
les principals actuacions 
que l’equip de govern vol 
portar a terme. Podem dir 
amb orgull que aquest mes 
de gener surten a licitació 
les places de l’aparcament 
soterrani de la nova bibli-
oteca de Can Farrerons. 

Hem acabat la 2a fase de 
pavimentació dels carrers, 
i hem començat la 3a fase 
de remodelació del Nucli 
Antic, les obres de la qual 
ja es poden veure a diver-
sos carrers. Hem finalitzat 
el procés d’inscripcions 
per als pisos socials per 
a joves de Can Boter, els 
primers de protecció oficial 
que s`han fet mai al nostre 
municipi. S’ha començat 
a treballar per millorar els 
problemes causats per la 
manca d’espai de l’ambu-
latori i s’han fet reunions 
per tractar seriosament la 
construcció d’un centre de 
dia per a la gent gran. 
La llista no acaba aquí. 

Durant els gairebé quatre 
anys que en Jaume Batlle 
va ser alcalde va fer molta 
feina i la nostra obligació 
és seguir el seu camí. Ara 
tenim un alcalde, en Miquel 
Buch,una persona jove 
però, amb molta experièn-
cia. Molt proper a les per-
sones, amb molta empenta 
i les idees molt clares sobre 
què vol i què necessita la 
gent de Premià de Mar. 
El grup municipal de CiU 
som gent compromesa, 
sempre ho hem demostrat. 
I ho seguirem demostrant, 
sense deixar mai de recor-
dar les bones estones que 
vam passar al costat d’en 
Jaume. 



15

Extracte de la reunió de la 
Coordinadora del dia 5 de 
desembre 2007.
Primera part.

Amb el vot unànim dels pre-
sents s’escull, com a repre-
sentant veïnal al Patronat de  
Ràdio Premià de Mar, la Sra. 
Pepita Pla, presidenta del 
Nucli Antic.
   L’Alcalde tracta els temes 
presentats pels veïns del 

Gas.
1.-Informa de l’existència d’un 
Pla d’accessibilitat i d’asfaltat 
dels carrers a complimentar 
en cinc anys. Recull una re-
lació de les actuacions més 
urgents fruit d’un informe 
presentat també per la Policia 
Municipal. La implementació 
d’aquest Pla tindrà lloc d’acord 
amb una distribució en fases;  
la primera als carrers de la de-
marcació de l’Associació de 
Can Tarter. El criteri a seguir 
és incloure l’arranjament de 
la vorera i l’asfaltat. Adverteix 
que el pressupost d’enguany 
serà continuista i que, un cop 
complert el Pla de saneja-
nament de l’erari municipal, 
s’acceleraran les actuacions. 

Portar la màquina és el que 
resulta més costós; la qual 
cosa aconsella concentrar 
l’actuació d’asfaltat de carrers. 
Es compta amb la subvenció 
de 500.000€ del PUOSC. 
Resposta extensible al punt 
de l’ordre del dia d’asfaltat de 
carrers de l’Associació de Sta 
Maria-Sta Anna Tió.
2.-...
3.-Pel que fa a l’enllumenat 
de la zona nord i sud de la 
Salle,els Serveis Territorials 
informen de l’existència d’una 
partida al pressupost munici-
pal de 2008 per a la realització 
del Projecte que ho contem-
pla i d’una subvenció que ja 
està concedida.
4.-El Cap de la Guàrdia Urba-

na opina que la col·locació de 
pivots al carrer de Sant Mateu 
resulta desaconsellable per 
l’estretor de la vorera, que 
impedeix el pas d’una cadira 
de rodes. Els veïns repliquen 
que més espai ocupen ara 
els testos col·locats per tal 
d’evitar que els vehicles apar-
quin. L’autoritat viària es com-
promet a evitar l’aparcament 
irregular sancionant-los.
5.-L’Alcalde recorda l’actuació 
feta al carrer de Marina als 
imbornals que engoleixen 
el cabdal de pluja. No hi ha 
previst fer-ho a la cruïlla Av. 
Roma-Gran Via. Els veïns 
repliquen que l’actuació de-
manada es redueix a dos 
metres solament. 

6.-De les barreres arquitec-
tòniques afirma que tots els 
arranjaments de voreres con-
templen la seva supressió. 
7.-Finalment, la  Regidora de 
Serveis Territorials informa 
que Mediambient rebé un 
informe d’emissions de gasos 
de Metalogènia i que el De-
partament considerà satisfac-
tori. L’informe de l’Ajuntament 
ha resultat contradictori amb 
l’anterior. El Cap de la Guàr-
dia Urbana recorda que s’han 
aixecat més d’una trentena 
d’actes “in situ”. L’Alcalde es 
refereix a la realització de mi-
llores, per part de l’empresa, 
en les instal·lacions que, al 
parer dels presents, no ha 
estat suficient.

Iniciem reptes. 
Ara els aconseguirem

L’any 2007 ha estat sens dub-
te l’any que ha deixat veure la 
fermesa dels projectes de ciu-
tat que ha endegat Esquerra. 
Totes les actuacions que ha 
planificat la nostra formació 
atenen a un principi de valors 
i polítiques d’esquerres, amb 
una màxima atenció a les 
necessitats socials, i amb un 
especial interès pel foment i 
la difusió de la cultura en  ge-
neral i de la cultura catalana, 

en particular.
 Així, només cal repassar 
els diaris i els mitjans locals 
per recordar que aquest any 
hem posat en funcionament 
el Centre de Mediació, molt 
necessari per aconseguir 
una societat més cívica i 
justa. Hem iniciat el complex 
desenvolupament de la Llei 
de la dependència que tant 
facilitarà la vida i les tasques 
als premianencs i les premi-
anenques que no es poden 
valer per si mateixos. Hem 
aconseguit un conveni amb 
la Diputació pel servei de la 
Biblioteca de Can Manent, 
conveni que s’ampliarà en 
finançament amb l’entrada 

en funcionament de la nova 
Biblioteca de Can Farrerons, 
una clara aposta per posar el 
coneixement i els recursos 
culturals a l’abast de tothom. 
Hem obtingut el valuós com-
promís de la Conselleria de 
Cultura per aportar 700.000€, 
un alt percentatge del total, 
per al nou teatre i l’equipa-
ment cívic de l’Amistat, partida 
que s’afegeix a la ja aprovada 
en els pressupostos de l’Estat 
que ascendeix a 500.000€. 
Hem iniciat la constitució 
d’una empresa pública de 
serveis culturals que ha de 
facilitar la gestió cultural de 
la vila, per atendre més efici-
entment les necessitats de les 

associacions i els col·lectius 
que creen cultura. Hem fet un 
seguiment de les actuacions 
del baixador de Can Pou, 
forçant per tal que s’executi 
la partida pressupostària 
de 750.000€ aprovada per 
l’Estat per remodelar aquest 
accés ferroviari. I hem iniciat 
la tercera fase de les obres 
que han de millorar les infra-
structures del Nucli Antic.
 Tots aquests projectes 
estan en marxa; però encara 
n’estem endegant molts més 
per millorar Premià. El 2008 
veurem com es reordenen els 
processos administratius per 
agilitar els tràmits dels ciuta-
dans. Veurem com s’implanta 

l’administració electrònica 
per apropar l’Ajuntament al 
ciutadà. Veurem finalitzada la 
Biblioteca de Can Farrerons. 
Veurem l’inici de les obres de 
l’Amistat. Veurem com es re-
alitza l’execució de la partida 
destinada al baixador de Can 
Pou. Veurem la confecció del 
Pla director del futur Museu 
de la Vila Romana de Can 
Farrerons i del Pla d’equi-
paments culturals. Veurem 
com es realitza un acurat 
seguiment dels acords que 
permetin l’acabament de les 
obres del port de Premià.
 En definitiva, més bona 
qualitat de vida i més facilitats 
de participació. Ho veurem.

Balance de 
legislatura apagado

Queridos vecinos de Pre-
mià, hemos cerrado el año 
2007 y es hora  de hacer 
balance político .A este 
ayuntamiento, le pasa como 
el AVE en Catalunya, que 

no es que no llegue, sino 
que no acaba de arrancar, 
pero si de inaugurarse. Nos 
han presentado el Plan de 
Actuación Municipal para 
los cuatro años, ya ha pa-
sado el primero, es decir, 
lo hemos inaugurado, pero 
todavía no han hecho nada, 
es decir, no ha arrancado.
Sabemos que este año 
2007, ha sido un año trágico 
políticamente, pero ya ha 
pasado el tiempo suficiente 
como para empezar a traba-
jar y tomar la iniciativa, y no 
ir siempre a remolque de los 
acontecimientos. Adolece 
nuestro pueblo, aunque no 
se quiera reconocer, de los 
problemas básicos. Hay un 

déficit de aparcamientos, de 
equipamientos, de financia-
ción, de ayudas sociales. 
Somos, uno de los pocos 
pueblos de Catalunya de 
más de 30.000 habitantes 
que aún no tiene Centro de 
Día. Las infraestructuras 
viarias, es decir, calles, 
aceras, plazas, paseos y 
accesos, aún dejan mucho 
que desear. Tenemos pasos 
cebras, que no se ven y ocu-
pados por coches. Y calles, 
con agujeros y socavones. 
Aunque estadísticamente 
no es así, los vecinos, nos 
comentan la sensación de 
inseguridad y falta de lumi-
nosidad que padecemos. 
La sensación de la calle, es 

que en nuestro pueblo nos 
faltan policías de barrio, que 
no vemos para nada a los 
Mossos, que las paredes 
están sucias e impunes los 
autores de los grafitis .Es 
éste, el día a día, el que no 
se ve reflejado en el Plan 
de Actuación Municipal. El 
sentir popular,  las fiestas 
estivales, las fiestas na-
videñas, es la imagen del 
pueblo. Y os aseguramos 
que no nos sentimos or-
gullosos de la imagen, que 
hemos dado, de las fiestas 
navideñas, y en concreto de 
la Cabalgata de Reyes. Ha 
sido triste, apagada, pobre, 
desequilibrada con respecto 
a la fiesta de los Piratas, y 

lo único que la salva, es la 
gran voluntad, de trabajo, 
ganas e ilusión, de todos los 
componentes que sí desfila-
ron, que sí la organizaron, 
de todos los niños y jóvenes 
que participaron, y de todos 
los vecinos que la vieron. 
Hacemos responsables 
directos, a la regiduría de 
Cultura, en manos de ERC, 
por su falta de previsión 
e ineficacia. Desde el PP, 
vamos a proponer, que se 
incremente la partida presu-
puestaria de las fiestas na-
videñas y de la Cabalgata, 
porque es tradición, porque 
es la imagen del pueblo, en 
definitiva, porque es una 
demanda popular.
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Cinema al Patronat  
Consulteu la programació 
de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la pàgina: www.
patronat.voluntariat.org

E X P O S I C I O N S

Exposició d’homenatge a 
Joan Font i Mas.
Premià de Mar 1909-1970
Joan Font va néixer a Premià 
de Mar, a la casa de Can 
Manent (avui biblioteca muni-
cipal). Fill i hereu de la casa, 
hi visqué tota la seva vida. De 
petit va estudiar al col·legi dels 
hermanos de la doctrina cristi-
ana de la Salle. En acabar, va  
anar a estudiar dibuix i pintura 
a la Llotja de Barcelona on 
va entrar com ajudant del seu 
professor, el senyor Mensa, 
a pintar decorats al Liceu. 
Acabats aquests estudis, va 
instal·lar el taller a casa seva 
on va pintar preferentment 
racons del seu entorn. La seva 
obra està molt repartida entre 
familiars i amics del pintor.
Cal destacar la pintura a l’oli 
sobre els paisatges del seu 
entorn, moltes vegades detalls 
de casa seva, la masia de Can 
Manent i els bodegons.
Fins al 10 de febrer de 2008, 
a Can Manent i a la sala 
PremiArt
Horari: 
De dilluns a dissabte de 
16.00h a 20.00h
Dissabtes i diumenges de 
10.00h a 14.00h
Organitza: Associació d’Ar-
tistes Plàstics i Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Premià de Mar

La Història Industrial 
de Premià
Una ressenya de la indústria 
premianenca, des del segle 
XIX i tot el llarg del segle XX, 
que ens mostra la vida de 
l’època, a través dels edificis 
(alguns d’ells històrics), els 
productes que s’elaboraven i 
els treballadors i empresaris 
que s’hi dedicaven.
Algunes d’elles tenen el seu 
respectiu Penjaculpes asso-
ciat, aquests esperits de les 
fàbriques que surten durant la 
Festa Major d’Hivern a criticar 
el poble.
Del 26 de gener al 10 de fe-
brer al Centre Cívic de Premià 
de Mar

Mostra-Exposició
“El teixit empresarial de 
Premià de Mar”
Del 21 de febrer al 6 de març, 
a la biblioteca de l’antiga fàbri-
ca del Gas
Organitza: Servei de Promoció 
Econòmica, amb la col-
laboració del Museu d’Estam-
pació de Premià de Mar 
Un homenatge a totes les em-
preses i empresaris de Premià 
de Mar. 

17.00 h, des de la plaça Joan Corominas
Rua de Carnaval
És l’hora de lluir la feina feta, per part de les comparses!
I els que feu de públic, veniu a veure la desfilada, que es farà 
al llarg de la Gran Via de Lluís Companys, entre les places de 
Joan Corominas i dels Països Catalans. 
Organitza: Regidoria de Festes

dimecres 6
17.30h, a la plaça dels Països Catalans
Testament del rei carnestoltes i enterrament de la sardina
En Primilià VIè és mort i a punt per cremar a la foguera.
Però diuen que ens ha deixat una herència.
Veniu a escoltar el seu testament, potser us ha tocat alguna 
cosa... Ens el llegiran els Penjaculpes, i tot seguit, tothom que 
hagi portat la seva sardina podrà llençar-la a la foguera.
Animeu-vos a fer una sardina ben grossa i porteu-la!
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

18.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Crema de la foguera i sardinada popular. Silenci a la plaça! És 
el moment de la Vella Quaresma. Aquesta senyora, severa i 
seriota, caminant amb les seves 7 cames, vindrà per encendre 
la foguera i acabar amb en Primilià VIè. Després, per tirar avall 
el mal tràngol, teniu un berenar ben bo a base de sardines.
Organitza: Regidoria de Festes, Comissió Fem Gran la Petita i 
AVECA

Cada diumenge de Quaresma, a les 13.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament: Arrencada de la cama de la Vella Quaresma
Enguany un nen de cada escola ajudarà els Penjaculpes a treu-
re-li  la cama, cada diumenge. Podeu veure els nens guanya-
dors a: www.festamajordhivern.cat.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

Dijous 7 
Club de lectura
Es comentarà el llibre “Una història del món en deu capítols i 
mig” de Julian Barnes. Ed. Proa. Dirigeix la tertúlia Josep Mun-
dó. 19.00 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 9
Concert de jazz: Colina Miralta Sambeat 
De Produccions Contrabaix
22.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura
Tres dels més destacats músics de jazz espanyols, que han 
estat base de molts altres projectes de jazz i d’altres estils, ara 
es confirmen com a banda per a treure al mercat el disc Colina 
Miralta Sambeat TRIO de la mà del segell Contrabaix/Karonte.
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del Cen-
tre Cívic. Preu entrada: 5 €. Preu amb descompte: 3 €. Entrada 
gratuïta a joves que facin els 18 anys durant l’any 2008.

Diumenge 17  
Visita al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) 
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle particular

Dijous 21
Presentació del Servei de Promoció Econòmica. Sessió informati-
va i exposició. Antiga fàbrica del Gas, 20h
El primer tinent d’Alcalde i regidor delegat de Promoció Econò-
mica, Sr. Miquel Àngel Méndez presentarà els diferents progra-
mes del servei, adreçats als empresaris-es, als comerciants, als 
emprenedors-es, als treballadors-es actius i aturats-es. 
Seguidament, sessió informativa en relació a les principals nove-
tats que ha portat el nou estatut del treball autònom en els pri-
mers mesos de funcionament. Per a més informació consulteu la 
web de l’Ajuntament o poseu-vos en contacte amb el Servei de 
Promoció Econòmica de Premià de Mar - telèfon 93 752 91 90, 
e-mail: aj172.promocio@premiademar.cat.

Diumenge 24
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

Diumenge 24
Teatre infantil: La Gallina dels ous d’or 
Companyia La Trepa
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Dijous 31 de gener
Dijous Gras
17.00 h, des de les escoles La Lió, El Dofí i Verge de Montserrat
cercaviles de rebuda a SM el rei Carnestoltes. Sa Majestat Primilià 
VIè és a punt d’arribar a Premià de Mar. I cal preparar-se per re-
bre’l amb tots els honors que es mereix. Anem cap a l’Ajuntament!
Organitza: Regidoria de Festes

17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó d’en carnestoltes, berenar amb botifarra d’ou i espectacle 
d’animació infantil. Sa Majestat Primilià VIè és entre nosaltres per 
portar-nos la gresca. Veniu a escoltar el seu pregó, que aquest no 
se’n calla ni una! Després podrem berenar mentre ballem amb el 
grup Cremallera Teatre. 
Organitza: Regidoria de Festes, AVECA i Agrupació Coral l’Amistat-
Cors de Clavé. Col·labora: Can Jordi

divendres 1 
Despertar dels PENJACULPES
22.00 h, des del c/ St. Pere cantonada Eixample
Seguiu en Primilià VIè! Ell us guiarà de fàbrica en fàbrica per anar 
despertant els Penjaculpes. Veniu disfressats i amb un xiulet o cas-
soles per fer soroll, i no us perdeu el fantàstic muntatge audiovisual 
davant de cada fàbrica. El recorregut acabarà davant l’Amistat, 
perquè pogueu quedar-vos al ball.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita
Col·labora: De Bòlit!

Ball de Carnaval Can Seixanta
23.30 h, al Centre l’Amistat
El Ball de Carnaval a l’Amistat ja és un acte consolidat i esperat.
Aquest any, això, és Can Seixanta! No ho dubtis! Disfressa’t! i vine!
Entrada de franc. Organitza: Centre l’Amistat

Dissabte 2
Cercavila dels Penjaculpes
19.30 h, des de la plaça dels Escacs
Els Penjaculpes s’han reunit per anar junts cap a la plaça, però ens 
hi esperen a tots perquè els acompanyem, ja que durant el recorre-
gut ballaran amb la música d’un grup de Ministrers.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita 

20.00 h, a la plaça dels Països Catalans (si plou, al Centre Cívic)
Posem a caldo! (els versots). Preparem-nos per a què ens toqui el 
rebre: ara toquen els versots! Primilià VIè rebrà els Penjaculpes i 
aquests faran el seu ball-parlat, on recitaran els versots, que diuen 
que seran més crítics que l’any passat!
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

20.30 h, a la plaça Països Catalans (si plou, al Centre Cívic)
Beu-te el caldo! En acabar els versots, tots els assistents que ho 
vulguin podran prendre un got de brou calentet i cuit a foc lent 
durant tot el matí, amb ingredients naturals (i sense porc).
Organitza: Regidoria de Festes, Comissió Fem Gran la Petita Col-
labora: AVECA i Mercat Municipal Sant Joan 

23.00 h, a la plaça Països Catalans
Disco de Carnaval. La plaça es converteix en una disco perquè 
hi llueixis la teva millor disfressa mentre balles amb els èxits del 
moment!. Organitza: Regidoria de Festes

23.00 h, a la plaça de l’Ajuntament (si plou, al Centre Cívic)
Ball a l’envelat. La plaça de l’Ajuntament estarà decorada com un 
envelat perquè hi vinguis a ballar balls tradicionals i de parella. 
Vesteix-te com al segle passat i descobreix els balls col·lectius!
Organitza: Regidoria de Festes. Col·labora: De Bòlit!

Diumenge 3
12.00 h, des del Centre l’Amistat, Rua de Carnaval infantil
Els nens i les nenes lluiran les seves millors disfresses en una 
cercavila molt animada. Us hi apunteu?
Amb el grup Fadunito i les seves figures gegants i els tabalers 
petits de De Bòlit! Organitza: Regidoria de Festes i AVECA
Col·labora: Centre l’Amistat i De Bòlit!

13.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Estrena del Ball de la disfressada: La gent de De Bòlit! ha recu-
perat un antic ball de Carnaval, que ja s’havia perdut a Premià de 
Mar. Un ball de gitanes, germà del ball de l’Espolsada de Premià 
de Dalt, però amb algunes diferències pel que fa a la música, la 
coreografia i el vestuari. Al final de la ballada hi haurà vermut per a 
tothom i obsequis per als infants.
Organitza: Regidoria de Cultura i De Bòlit!


