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Adéu, 
Jaume

L’alcalde Jaume Batlle i Garriga mor sobtadament en un accident de trànsit 
a l’N-II - Més de 1000 persones tallen la carretera el dia del seu funeral - 
David Anton dirigeix el consistori fi ns al ple municipal del 19 de febrer, que 
proclama Miquel Buch com a nou alcalde de Premià de Mar



Com a premianenc, prenc el relleu a l’alcaldia amb molta il·lusió, 
tot i que les circumstàncies que m’hi han dut no són, ni de bon tros, 
les que mai no hauria pogut preveure. La tràgica i sobtada mort 
d’en Jaume ens ha deixat un buit profund, silenciós i inescrutable. 
Tal i com vaig dir el dia de la meva investidura, em prenc aquesta 
nova responsabilitat amb il·lusió i esforç, amb humilitat i paciència, 
amb esperit de sacrifici i voluntat de diàleg i entesa i per sobre de 
tot, espero poder governar amb una honestedat clara i nítida. Els 
projectes i les prioritats que ens havíem marcat l’equip de govern 
que vam formalitzar el mes de juny de l’any 2003, molts dels quals 
ja estan acabats o en un estat força avançat, són els mateixos que 

jo marcaré al full de ruta d’aquesta nova etapa. 
 Vull ser l’alcalde de tots, amb una plena voluntat de servei a les persones, tal i com 
vaig aprendre d’en Jaume Batlle. Amb ell vaig aprendre molt sobre com fer política al 
costat de la gent, i no per sobre de les persones. Des d’aquest mateix moment, em 
comprometo a treballar per a tots els ciutadans i ciutadanes i resto obert a tots els 
suggeriments, les aportacions, les crítiques i els suports. Entre tots plegats, n’estic 
segur, podem continuar fent un Premià encara millor, el Premià del futur. 
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

El racó que tantes 
vides s’ha empor-
tat, l’N-II, plena de 
gent reivindicant una 
solució immediata i 
definitiva. Una imatge 
que caldria recordar 
sovint per assolir una 
gran fita ciutadana.

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

21. Rodríguez
22. Lorente
23. P. Viayna
24. Buenache
25. Buenache
26. E. Viayna
27. Barniol
28. gaza
29. Rodríguez
30. Pueyo
31. E Viayna

Ajuntament de 
Premià de Mar



LʼEsglésia de Sant Cristòfol va quedar 
petita. Alcaldes i regidors de gairebé tots 
els municipis del Maresme, lʼexpresident 
de la Generalitat, Jordi Pujol, el conseller 
de Governació i Administracions Públiques, 
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segueix a la pàgina següent

Sortida de lʼesglèsia de Sant Cristòfol de les restes mortals de Jaume Batlle. Foto: Quim Puig/El Punt

Més de dues mil persones 
assisteixen a l’enterrament 
de Jaume Batlle

La tarda del dimecres, 7 
de febrer, l’alcalde, Jaume 
Batlle, va morir en accident 
de trànsit a la Nacional II, 
a l’alçada de la Ctra. de 
Vilassar de Dalt. El ma-
teix vespre es va fer un 
ple extraordinari i urgent 
en el qual es van decretar 
tres dies de dol al muni-

cipi. L’antiga Fàbrica del 
Gas va ser el lloc escollit 
per instal·lar-hi la capella 
ardent , i centenars de per-
sones s’hi van acostar per 
retre l’últim adéu a l’alcal-
de.  L’enterrament es va 
fer divendres, dia 9, a l’Es-
glésia de Sant Cristòfol. 
Posteriorment, més d’un 

Joan Puigcercós, diputats al Parlament i al 
Congrés i nombroses personalitats del món 
polític i empresarial,  a més de nombrosos 
veïns del municipi, van voler acomiadar 
lʼalcalde i fer costat a la seva família i amics.

miler de persones van ta-
llar silenciosament la N-II 
en senyal de dol.
 Jaume Batlle, que hau-
ria fet 52 anys el proper 
mes de maig, va néixer 
a Premià de Mar i hi va 
viure tota la seva vida. 
El juny de 2003, com a 
cap de llista per Conver-

gència i Unió, va posar el 
seu primer peu al món de 
la política, va aconseguir 
ser la llista més votada i 
va ser escollit alcalde amb 
el suport d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. 
Durant aquests gairebé 4 
anys, Batlle, que sempre 
s’autodefinia com a “un 

alcalde que no era polític” 
es va caracteritzar per 
ser una persona atenta, 
il·lusionada, oberta i dia-
logant, compromesa amb 
el municipi i la seva gent. 
 Juntament amb els seus 
socis de govern (ERC), va 
tirar endavant diversos 
projectes, com ara la nova 
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Miquel Plubins (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

David Anton (ERC) 

ve de la pàgina anterior

“En Jaume ha estat un amic i un 
company de la política, que ha deixat 

una forma d’actuar, amb un estil propi, 
personal i  proper a la gent”

“Era una bona persona i un alcalde atípic, 
que desbordava la lògica partidista. 
Reconeixia les pròpies limitacions i 

les compensava amb la proximitat i el 
diàleg. Ha estat un alcalde honrat i digne. 

Descansi en pau”

“Ha estat una gran pèrdua 
per Premià de Mar, 

una part de nosaltres 
també ha mort a la N-II. Jaume no 

t’oblidarem”

 “L’NII. S’ha cobrat una nova víctima, 
aquest cop l’alcade de Premià de Mar. 

Injustícia, indignació, tristor. Aquests 
són alguns dels sentiments que 

aquests dies hem tingut tots”

“Era una gran persona, bon company 
i bon amic. Sincer, honest, obert i 

dialogant, ens va ensenyar que hi ha 
maneres diferents de fer política. El 

seu record i el seu exemple quedaran 
per sempre”

biblioteca, la construcció 
de pisos de lloguer prote-
gits o el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, en-
tre d’altres. Al llarg del seu 
mandat, Batlle es va ca-
racteritzar per la seva lluita 
per millorar la mobilitat del 
Maresme Sud. En aquest 
sentit, va treballar de ferm 

Més dʼun miler de persones van tallar la NII tot just desprès del funeral de Jaume Batlle. Foto: Q. Puig/El Punt

per desencallar la posada 
en marxa del Baixador de 
Can Pou-Camp de Mar i 
va ser un dels grans rei-
vindicadors de transformar 
la N-II en una via pacífica. 
La consternació per la 
notícia de la seva mort 
no es va fer esperar. Des 
del primer moment, veïns, 

ajuntaments del Maresme 
i altres comarques, govern 
de la Generalitat, partits 
polítics, així com diverses 
institucions i representants 
de la societat civil d’arreu 
del país, van fer arribar les 
seves mostres de condol 
i suport a la família i a 
l’Ajuntament. 

Nou Altea XL



Prop de quatre anys de servei 
a Premià de Mar, exercint 
d’Alcalde per a tothom
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Miquel Buch (CiU), nou 
alcalde de Premià de Mar
El Ple del 19 de febrer  
va escollir Miquel Buch 
Moya nou a lca lde  de l 
munic ip i ,  després que 
el passat dia 7 l ́alcalde 
Jaume Batlle morís en un 
accident de trànsit a la 
Nacional II. 
 Miquel Buch va néi-
xer a Premià de Mar fa 
31 anys i  és regidor a 
l ’A jun tament  des  de  l 
́any 2000. Des de l ́inici 
d ́aquesta legislatura, a 
mitjans del 2003, ha es-
tat 4art tinent d ́alcalde i 
regidor d ́Esports i Gent 
Gran. 
 El dia de la seva inves-
tidura, Buch va dedicar 
les seves primeres pa-
raules a Jaume Batlle, de 
qui va destacar la “gran 
tasca honesta ,  humi l , 
carregada de dedicació i 
sacrifici” i juntament amb 
els portaveus dels grups 
municipals va lliurar a la 
mare de Batlle la banda 
que, mentre va ser alcal-
de, va lluir cada any el dia 
de Sant Cristòfol. La mare de Jaume Batlle felicita Miquel Buch just desprès de la seva presa de possessió. Foto: Quim Puig/El Punt

Moment de la signatura del conveni entre lʼAjuntament i lʼempresa CN Premià - Pool Gestora Esportiva

www.radiopremiademar.org
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Un cop acabades les obres 
per resoldre les inundacions 
de la Ctra. de Vilassar amb 
el carrer de Sant Francesc, 
s’ha asfaltat la carretera des 
de la rotonda que va a la C-
32 fins a la N-II. 
 D’altra banda, els treballs 
per arranjar les voreres dels 
carrers de Lourdes i Elisenda 
de Montcada, a la plaça Santa 
Maria, ja estan enllestits. El 
projecte també inclou fer, més 
endavant, una zona ajardi-
nada al centre de la plaça i 
una zona d’aparcament a la 
banda del Camí del Mig.

S’asfalta la carretera 
de Vilassar de Dalt
Acaben els treballs per arranjar les voreres dels 
carrers de Lourdes i Elisenda de Montcada

Ràdio Premià, 
a la recerca 
de nominats per al 
premianenc i 
la iniciativa de l’any
La 3a Edició dels Premis de 
la Ràdio ja ha començat a 
caminar. Un any més, Ràdio 
Premià de Mar fa una crida a 
tots els premianencs perquè 
facin arribar a l’emissora les 
seves propostes de nomi-
nats als Premi Eixample80 
al Premianenc de l’Any i 
Sant Pau13 a la Iniciativa de 
l’Any. Un cop recollides to-
tes les propostes, el Consell 
de Nominacions farà la tria 
de nominats al llarg del mes 
de maig i el juny començarà 
la votació popular. Els Pre-
mis de la Ràdio compten un 
cop més amb el patrocini de 
l’empresa Metalogènia. Tota 
la informació a www.premis-
delaradio.org, puntualment 
a travès de la programació 
habitual de l’emissora, al 
95.2 de la FM, i a la pàgina 
web www.radiopremiade-
mar.org.
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C/ ENRIC GRANADOS 43 (CANT. DR. FLEMING) - PREMIÀ DE MAR - TEL. 93 752 23 12
Taules de SKATE 

i accessoris per 

al seu muntatge!
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Taller “Jo també 
menjo fruita”
L’antiga fàbrica del Gas 
va ser l’escenari de l’acte 
infantil que es va fer com a 
cloenda del taller “Jo també 
menjo fruita” que s’ha impar-
tit als alumnes de P-5 de to-
tes les escoles del municipi 

amb l’objectiu de potenciar 
el consum diari de la fruita i 
ajudar a prevenir les malal-
ties associades a una dieta 
desequilibrada. 
 El taller ha estat orga-
nitzat per la Federació Ca-

La cloenda del taller “Jo també menjo fruita” va comptar amb una gran presència dʼinfants

Noves 
papereres-cendrer
La regidoria de Medi Ambient 
ha començat a instal.lar a 
diversos carrers del municipi 
un nou model de paperera 
que porta incorporat un cen-
drer. La Riera, la Gran Via i 
altres carrers o zones amb 
força moviment de vianants 
han estat els indrets escollits. 
En total se’n col·locaran prop 
d’una cinquantena. 

talana d’Entitats Contra el 
Càncer (FECEC) i la Dipu-
tació de Barcelona i s’ha fet 
amb la col·laboració de les 
regidories d’Ensenyament, 
Medi Ambient i Salut Pública 
i Promoció Econòmica.

Moment dels parlaments oficials

EL DIA 9 NO OBLIDIS COMPROBAR 
LES TEVES BUTLLETES

POTS SER L’AFORTUNAT !
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Alcalde nou, 
reptes antics

El nou alcalde, en Miquel 
Buch, successor del dis-
sortat Jaume Batlle és un 
polític jove però no pas 
inexpert. Volem aprofitar 
l’ocasió per desitjar-li sort 
en la seva tasca. El principal 
llegat d’en Jaume Batlle ha 
estat l’empremta que ens 
ha deixat d’alcalde proper 
i cordial en la seva gestió 
i esperem que en Miquel 
Buch reculli el testimoni 

d’aquesta manera de fer. 
Ell sempre deia que no era 
un polític però s’equivocava. 
Potser no era un polític 
estrictament de partit i això 
va permetre que fos ca-
paç d’arribar a acords im-
portants amb la Coalició 
d’Esquerres, impensables 
en altres circumstàncies. 
Sí que era, però, un polí-
tic perquè els actes d’un 
ajuntament no són neutres, 
sempre són polítics: per 
l’ordre de les prioritats que 
s’estableix, per acció o per 
omissió... Governant sem-
pre es fa política perquè 
la política és, ho hauria de 
ser, l’ètica d’allò públic. El 
mateix fet de substituir-lo, a 

les portes d’unes eleccions 
municipals, no pas per qui 
el seguia a la llista, sinó 
per una persona jove que 
encapçalarà la candidatu-
ra municipal de CiU és un 
acte indiscutiblement polític. 
Des del dia de la mort d’en 
Jaume Batlle, vàrem dir que 
facilitaríem el relleu i així ho 
hem fet (no presentant can-
didat ni donant recolzament 
a cap altre). 
 Els problemes i els rep-
tes pendents que haurà 
d’afrontar durant el seu curt 
mandat el nou alcalde i qui el 
succeeixi després del 27 de 
maig són els mateixos que 
ja hi havia i són greus: un 
ajuntament econòmicament 

deficitari (no pas per mala 
gestió, sinó estructural-
ment per manca d’activitat 
econòmica), una mancança 
greu d’infrastructures i 
d’equipaments i la millora 
d’allò que ja gestionem i 
posseïm. Sense el més 
mínim afany de fer dema-
gògia o de treure profit de 
la situació creada, creiem 
que la realitat és tossuda 
i que aquests són els ve-
ritables reptes que haurà 
d’afrontar qualsevol polític 
premianenc, sigui del color 
que sigui, en el futur. La 
Coalició d’Esquerres espe-
ra del nou alcalde i del seu 
Equip de Govern no només 
que segueixi el tracte proper 

i cordial d’en Jaume Batlle, 
sinó molt especialment, el 
manteniment dels compro-
misos assumits per part 
seva. No entendríem, per 
exemple, que no s’impulsés 
decididament l’aprovació 
del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística en els mesos 
que queden de legislatura. 
Durant aquests mesos que 
queden fins a les eleccions 
de maig cal que siguem 
curosos i mirem d’evitar les 
picabaralles miops i “de vol 
gallinaci” que desgasten la 
imatge dels polítics i que 
inhibeixen la participació 
dels ciutadans. Després els 
premianencs ja prendran la 
paraula.

Adéu, company!

Hi ha  ocasions en què cos-
ta trobar les paraules per 
expressar els sentiments; 
l’estupefacció, la incre-
dulitat de l’esdeveniment 
luc tuós ens ha de ixat 
astorats i avui, és una 
d’aquestes ocasions.
 Cada dia els mitjans 
de comunicació ens par-
len d’accidents que pas-

sen ar reu  de l  pa ís ,  o 
d’altres països, i sempre 
ho veiem com una cosa 
llunyana, una cosa que 
no pot passar a aquells 
que tenim més a la vora, 
als nostres familiars, als 
nostres amics, als nostres 
companys. Ara ha passat 
a casa nostra. La tarda 
del dimecres 7 de febrer, 
ens ha colpejat  a tots 
la notícia d’un accident 
mortal al nostre poble, al 
Camí Ral. Un conductor 
ha decidit que no volia 
fer cues i ha tallat de cop 
el camí d’un motorista. 
D’un motorista dit Jaume 
Batlle.

 Premià de Mar ha per-
dut el  seu alcalde. La 
seva famíl ia ha perdut 
un fill, un pare, un ger-
mà...  I tots aquells que, 
més o menys, estem en 
els afers polít ics en el 
nostre poble hem perdut 
un “company de feina” i 
en molts casos un amic. 
No és lloc ni moment per 
jutjar la seva trajectòria 
política, però sí que és un 
bon moment per ressaltar 
la qualitat humana d’un 
home bo. Pel poc temps 
en què l’hem pogut tractar 
l’hem considerat un home 
de tracte obert, sense in-
trigues ni actituds recar-

golades, que en l’àmbit 
de les re lacions en la 
política sovint i de vega-
des, trobem. En Jaume 
Batlle és, era, un home 
de Premià, un home que, 
com es va dir en el ple 
extraordinari municipal 
convocat el mateix dia, 
ha estat un bon pare i un 
bon fill, amic dels seus 
amics. Un home planer 
i  proper, quasi sempre 
amb un somriure a la cara 
(que no només a la boca). 
Un home optimista i que 
intentava veure sempre 
la cara amable de la vida, 
cosa no sempre fàcil. Ha 
dedicat uns anys de la 

seva vida a treballar pel 
seu poble, que estima-
va, pels seus veïns i ho 
ha fet el mil lor que ha 
sabut i això no és gens 
fàcil i més quan, com ell 
deia, no s’és un polític 
professional. Rebin del 
nostre Grup Munic ipal 
i per extensió del Partit 
dels Socialistes de Cata-
lunya a Premià de Mar el 
més sentit condol per a la 
família, i la federació de 
partits per la qual ha estat 
regidor electe i alcalde. 
Jaume, company, siguis 
on siguis, descansa en 
pau... Et trobarem a fal-
tar.

Bon viatge, Jaume

La sobtada mort del nos-
tre alcalde, amic i com-
pany ens ha deixat una 
buidor difícil de superar. 
Diuen que el temps cura 
les ferides, però aquesta 
és tan grossa que tenim 
la sensació que mai no 

acabarà de cicatritzar del 
tot. Segurament, ell no ho 
hauria volgut així, perquè 
si una cosa vam aprendre 
d’en Jaume va ser a mi-
rar les coses amb ganes 
i optimisme, perquè era 
una persona entusiasta de 
mena. Al seu costat hem 
après una nova manera de 
fer política, basada en el 
diàleg, les ganes d’enten-
dre els altres i de fer-los 
costat. Ell sempre deia 
que no era polític, i del 
que estem segurs és que 
sí que ho era, era un po-
lític diferent. Defugia dels 
formalismes perquè el que 
més li agradava era  poder 
estar al costat de la gent, 

sentir-se un més i compar-
tir el seu bon humor amb 
els que l’envoltaven. I per 
sobre de tot, era sincer, 
honest i molt coherent 
amb els seus principis, allò 
que se’n diu, un home de 
paraula. 
 Si ara pogués parlar, 
estem segurs que ens 
diria, amb el seu somriure 
sorneguer, que ja n’hi ha 
prou de lamentacions,  i 
que segur que tenim al-
guna cosa millor per fer.  
Perquè ell era així: fins i 
tot en els pitjors moments, 
sempre aconseguia arren-
car un somriure a qui tenia 
al costat. 
 Un dels temes pels 

quals en Jaume va lluitar 
aferrissadament mentre 
va ser alcalde va ser la 
conversió de la N-II en una 
vía cívica, per acabar amb 
l’alt índex de sinistralitat 
que registra dia rere dia 
al seu pas per la nostra 
comarca. Sigui casualitat 
o no, ell mateix es va con-
vertir en una víctima més 
d’aquesta carretera, que li 
va prendre la vida la tarda 
del dimecres 7 de febrer. 
 Ara encetem una nova 
etapa, amb dolor, però amb 
ganes de tirar endavant, 
tal i com ell hauria volgut. 
Amb en Miquel Buch com a 
nou alcalde seguirem amb  
els mateixos projectes que 

l’equip de govern ens vam 
marcar a l’inici d’aques-
ta legislatura, molts dels 
quals ja estan finalitzats, 
i d’altres es troben en un 
estat força avançat.  Les 
circumstàncies són du-
res, però, som conscients 
que hem de seguir al peu 
del canó, i així ho farem. 
Per responsabilitat amb el 
poble i la seva gent, però 
també per mantenir viva la 
memòria d’en Jaume. Ell 
s’estimava molt el poble 
que l’havia vist néixer i 
créixer i com a alcalde hi 
va dedicar tots els seus 
esforços. En Miquel Buch, 
n’estem convençuts, farà 
el mateix. 
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M’és difícil escriure quatre ratlles després del que ens ha succeït.

Primer de tot fer arribar un cop més, el nostre condol als seus familiars, amics, companys de partit i de consistori.

Ara tothom parla de com n’era de bo com a alcalde, però per a nosaltres era molt més important la seva vessant humana i ell mateix com a veí. Abans 
que un polític, era un ciutadà  i això es notava en la nostra relació ja que malgrat els plantejaments diferents alguns cops i fins i tot en les petites dis-
cussions per les prioritats i en la feina a fer al Municipi, ell tenia clar que una cosa era en Jaume com a alcalde i l’altra en Jaume com a persona, mai 
li faltava la petita nota d’humor ni la broma amb nosaltres la qual cosa demostrava que per sobre de tot era tot un senyor i una gran persona.

Nosaltres et tindrem sempre present i sabem que aquest viatge que has iniciat et portarà  aquell lloc on diuen que la tranquil·litat i felicitat és total.  

Bon viatge, company Jaume. 

Ara ja sabem que el nou alcalde és en Miquel Buch, la nostra enhorabona, però això queda per un altre dia.

La mort de 
Jaume Batlle, 
un cop difícil de pair

El passat  7 de febrer cap 
a  dos quarts de sis de la 
tarda, l’alcalde de Pre-
mià de Mar Jaume Batlle 
patia un fatal accident 
de trànsit quan conduïa 
la seva moto per la NII.  
Aquest cop, la maleïda 
carretera s’havia endut 
l ’alcalde de Premià de 
Mar, que, com molts al-
t res ,   ma lauradament 
havia perdut la vida en un 
tram de vial amb un índex 
de sinistralitat brutal com 
és aquesta via. Aquest 
cop, però, existeix una 
diferència substancial, i 
és  que la persona que 
ha perdut la vida s’havia 
significat, aquests pràcti-

cament quatre anys, com 
un defensor del trasllat 
de la NII i la gratuïtat de 
l’autopista. donant suport 
de manera activa a les 
reinvidicacions dels veïns 
de Premià de Mar. Fins 
a tres vegades havíem 
tallat la carretera durant 
aquesta legislatura i en 
Jaume, com tot el govern, 
havia apostat decidida-
ment per aquesta doble 
reinvidicació:  gratuïtat de 
la C32 i trasllat de la NII 
per convertir-la en un via 
cívica. Per tant, ara més 
que mai  ca l  cont inuar 
treballant amb l’objectiu 
d’ aconseguir aquestes 
dues fites.

 Un cop  difícil de pair, 
sobretot a nivell humà i 
personal per tot el grup 
municipal d’ERC- Premià 
de Mar, que ha governat 
aquesta legislatura amb 
CiU, i  en Jaume havia 
estat una peça fonamen-
tal per mantenir l’equilibri 
i  l l imar les diferències 
entre els dos grups mu-
nicipals, força diferents i 
sovint amb visions ideo-
lògicament confrontades. 
El  diàleg i el consens 
eren les dues virtuts més 
rel levants d’en Jaume, 
tanmateix la lleiatat da-
vant  de  les  dec is ions 
finals preses després de 
llargues converses eren 

un altre element a tenir 
en compte quan es go-
verna en coalició. 
 No voldr íem acabar 
aquest article dedicat a la 
figura d’en Jaume Batlle, 
sense enviar el nostre 
més sincer condol a la 
seva família i molt espe-
cialment a la seva mare, 
la Maria, a tots els seus 
amics, que eren molts, i a 
tots els veïns de Premià 
que han viscut aquest dies 
entre la impotència i la rà-
bia davant d’ una situació 
d’injustícia profunda i que  
fa molts anys que dura i 
que aquest cop, l’atzar ha 
volgut que el desafortunat 
fos en Jaume.

El PP de Premià de Mar, 
ha votat el candidat de CiU 
a l’alcaldia per respecte al 
Jaume, perquè ell, repre-
senta un abans i un després 
en la política municipal de 
Premià de Mar, una nova 
forma de considerar les 
relacions municipals, les 
relacions humanes entre 
regidors del consistori, un 
home bo, un somriure, un 
tarannà humil, un dialogant 
molt lluny de l’autoritarisme 

i la prepotència dialèctica, 
una persona que reconeixia 
els seus errors i es que-
dava tan tranquil, i un....
després...perquè,....surti 
qui surti després de les 
eleccions del maig haurà 
o haurem d’assumir totes i 
cadascun d’aquests valors. 
Malgrat això, avui és un dia 
per no fer política,.... avui 
és un dia per demostrar 
que per sobre de les idees 
hi ha les persones, avui és 
un dia per demostrar que 
es pot fer política humana 
i no partidista, avui és un 
dia per aprofitar que po-
dem estar per damunt de 
les maquinàries electorals i 

més a prop dels ciutadans, 
des del PP, la seva junta, 
afiliats i simpatitzants de 
Premià i des del meu punt 
de vista, avui no toca fer 
política,  avui el que toca és 
recolzar la investidura del 
Sr. Miquel Buch i Moya, per 
continuisme, per humanitat, 
per respecte al Jaume, pels 
sentiments que brollen del 
nostre cor. Sense demanar 
res a canvi, màxim unes 
gràcies, i assumint jo per-
sonalment, com a candidat 
a l’alcaldia que sóc pel PP, 
alguna crítica o un hipotètic 
cost electoral, em faig cà-
rrec de la situació per votar 
a una persona independen-

tista o sobiranista. 
 Sr. Buch, vostè serà 
alcalde i no li demanem 
res, senzillament que sigui 
digne del seu càrrec, que 
durant aquests 3 mesos que 
falten per a les eleccions 
estigui a l’alçada del seu 
antecessor, que sigui vostè 
igual de correcte i lleial...i 
que pensi que serà l’ alcalde 
de tots els premianencs i les 
premianenques... d’aquells 
que parlen català, .... como 
de aquellos que también 
hablamos en castellano, de 
los que celebran la Diada, 
como de aquellos que tam-
bíén nos sentimos orgullo-
sos de ir a celebrar el Dia 

de la Hispanidad. 
 Votem amb la cons-
ciència tranquil·la, perquè 
pensem que és el millor per 
a Premià, perquè estem al 
servei de tots els ciutadans 
i les ciutadanes, per aten-
dre en la mesura de les 
nostres capacitats i de les 
nostres possibilitats el que 
les famílies premianenques 
necessiten, i avui votarem 
sí, per l’aspecte moral i 
humà,...i votarem sí,... per 
la memòria de Jaume Ba-
tlle, perquè una part de 
nosaltres també va morir a 
la N-II.

Patrick Premianenc



Associació Tennis de 
Taula Premià de Mar

Any de fundació: 
29 de juny de 1985

President: 
Francesc Rosselló Casanovas

Adreça: Torras i Bages, 1
 Telèfon de contacte: 93.751.24.88
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Associació Tennis de Taula Premià de Mar

Esplai El Carrer

L’ATT Premià de Mar va començar les seves activitats 
l’any 1985 en un local situat al carrer de Sant Ferran, 
amb només una taula de joc. L’Any 1986 es va traslladar 
al carrer Unió, on es van poder tenir 4 taules. Finalment, 
l’any 1989, l’entitat es va traslladar a l’actual local, on té 
6 taules i un robot de joc, a més de vestidors, lavabos i 
oficina. 
 L’any 1995 es va aconseguir que la Generalitat ator-
gués al club el títol de Centre de Catalunya i d’Espanya 
en les categories de Benjamí, Aleví i Infantil. Malaurada-
ment, l’any 2001 i per raons pressupostàries, el Consell 
Català de l’Esport els va retirar la consideració de Centre 
de Tecnificació, i això va comportar la pèrdua de la beca 
i el comprensible èxode de jugadors i jugadores joves a 
altres clubs amb més mitjans econòmics. 
 Actualment, el club té 33 socis, 20 dels quals juguen 
federats dins dels 4 equips que l’entitat té inscrits a Su-
perdivisió Catalana, Primera Divisió Provincial, Segona 
Divisió Provincial i Segona Categoria Provincial de Vete-
rans. L’associació també té 5 jugadors de menys de 14 
anys que participen en el Circuit Horitzó que organitza la 
Federació Catalana de Tennis Taula, així com 9 jugadors 

més de menys de 17 anys que formen part de l’Escola d’Iniciació. 
 Aquest increment de participants en aquest esport de base permet als responsables 
de  l’entitat ser optimistes envers el futur i pensar que podran seguir estant orgullosos 
que jugadors i jugadores formats per l’ATT Premià de Mar aconsegueixin fer podis a 
nivell estatal, tal i com han fet en Yordi-Jason Ramos i l’Anna Roselló (foto superior), que 
han obtingut sengles segons llocs en Aleví Masculí i Sub-21 Femení respectivament, 
en el “Campeonato Estatal de Tenis de Mesa” disputat a Valladolid els dies 27 i 28 de 
gener d’aquest 2007.

L’esplai el Carrer és una entitat de Premià de Mar d’educació 
en el lleure, que va néixer ara fa 14 anys amb l’objectiu 
d’afavorir la integració al municipi dels nens i les nenes de 
famílies immigrants i que està federada als Esplais Laics 
i Progressites de Catalunya (ESPLAC). Les activitats que 
realitzen són diverses: festes, colònies, casal d’estiu, tallers 
i esplai setmanal, tot i que enguany no han pogut fer esplai 
cada dissabte com s’havia fet sempre, però tenen diverses 
festes programades per a aquest curs. 
 Cada any celebren una gran festa oberta al poble, la 
festa intercultural on al llarg de tot un dia es fan jocs, tallers 
i actuacions entorn de la interculturalitat. A la nit es fa la 
festa per als grans amb concerts, música, ... D’altra banda, 
a l’estiu orgnanitzen l’Escoleta, un casal per a nens i nenes 

Esplai El carrer 
Any fundació: 1993 

Adreça: apartats de correus 143
08330 Premià de Mar 
Telèfon de contacte:

646487125

de 3 a 5 anys.
 L’Esplai al Carrer, normalment duu a terme les seves activitats a la plaça dels Països 
Catalans i en un  local que cedeix l’Ajuntament. Fins ara l’esplai era al carrer de la Mercè 
77, però fa poc s’ha traslladat a l’antiga escola Voramar i comparteix el local amb el Centre 
Obert la Font del Cargol.
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L’Associació d’Estudis Científics i Culturals i l’Ajuntament de Premià de Mar convoquen els Premis Sant Jordi 
2007, concurs literari obert a totes les persones residents a Premià de Mar.

1. BASES GENERALS

1.1. Participants
S’estableixen set grups de participants:
Grup A: 1r i 2n de Primària
Grup B: 3r i 4t de Primària
Grup C: 5è i 6è de Primària
Grup D: 1r i 2n d’ESO
Grup E: 3r i 4t d’ESO 
Grup F: de 15 a 18 anys
Grup G: més de 19 anys

1.2. Inscripció
Tothom que hi vulgui participar haurà de presentar un sobre gran que contingui el següent:
- Text original i 5 còpies (total 6 exemplars) signats amb pseudònim.
- Sobre petit tancat amb el nom, cognoms i adreça de l’autor/a, i fotocòpia del DNI (majors de 15 anys).
- A la part de fora del sobre petit s’hi consignaran, sempre escrits a màquina, el pseudònim amb què s’hagi 
signat el treball, l’edat de l’autor/a, el grup en què participa i, si s’escau, el nom del centre escolar.

1.3. Termini i lloc de presentació dels treballs
El termini de presentació dels treballs de tots els grups és el dissabte 24 de març de 2007.
S’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Ajuntament, 1). 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, dimarts i dijous de 16 h a 20 h, dissabtes de 9 h a 13 h.   
Podeu obtenir més informació trucant al 93 752 99 90 o enviant un correu electrònic a:
concursliterari@premiademar.cat o aecc_cultura@yahoo.es

1.4. Data i lloc del lliurament de premis
El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic durant el mes d’abril d’enguany en data i lloc a 
concretar.
 
S’estableixen dues modalitats de treballs: MODALITAT A: prosa / MODALITAT B: poesia 

Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. Cada concursant pot presentar com a màxim un treball en 
cada modalitat. No és obligatori participar en el concurs a través del centre escolar. Cada centre escolar podrà 
presentar un màxim de sis treballs per modalitat i grup, excepte les escoles de doble línia que podran presen-
tar-ne un màxim de vuit. Els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana.  Els treballs han d’estar escrits 
a màquina per una sola cara i a doble espai. També s’acceptaran els treballs dels grups A, B i C escrits a mà 
i amb lletra entenedora. En els grups A, B, C, D i E  l’extensió no ha de ser superior a 5 fulls DinA4. En el cas 
del grup F, l’extensió mínima del treball serà de 5 DinA4 i màxima de 15. En el cas del grup A el jurat valorarà 
també la presentació dels treballs, els quals no quedaran subjectes només a les limitacions d’extensió. En el 
grup A s’acceptaran els reculls de narracions i contes que conformin una unitat narrativa. 

2.3. Premis
Per a cada grup i per a cadascuna de les modalitats hi haurà un primer i un segon premi, dotats amb un lot 
de llibres cadascun, gentilesa de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar. Totes les escoles 
participants rebran un obsequi.
 
Al Grup G es convoquen 3 premis:

A. PROSA
Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure.
Els treballs han de ser d’una extensió mínima de 5 fulls DinA4 i màxima de 15, escrits a màquina per una sola 
cara i a doble espai. La tipografia utilitzada haurà de ser Times New Roman 12 o similar. Caldrà deixar uns 
mares de 3 cm a dalt i abaix, i de 2 cm als costats.

B. POESIA
Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. Extensió màxima de 150 versos i mínima de 10 versos.

C. RECERCA LOCAL
Ha de ser un treball o estudi d’investigació, en el qual es facin constar les fonts emprades. El treball d’investigació 
ha de ser inèdit i pot ser sobre qualsevol tema o matèria de la vila de Premià de Mar. Cada concursant pot 
presentar un treball de cada modalitat com a màxim. Els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana.

3.3. Premis
MODALITAT  A.  PROSA: 1r premi: 330,00 € / 2n premi: 170,00 € 
MODALITAT   B.  POESIA: 1r premi: 330,00 € / 2n premi: 170,00 € 
MODALITAT   C.  RECERCA LOCAL: Premi únic: 430,00 € 

NOTA: Bases completes al Centre Cívic o a www.premiademar.org

PREMIS 
SANT JORDI 2007



Març de 2007
Dilluns 5
AUDITORI VIU
19.00 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de 
Mar

Dimarts 6
Club de lectura de narrativa sobre el llibre Michael 
Kohlhaas de Heinrich Von Kleist. Ed. Juan Granica
Dirigeix la tertúlia Josep Mundó.
19.00 h, a  Can Manent 
Organitza: Biblioteca Municipal Can Manent

Dijous 8
Trobada intercultural amb l’ìnici de “Taller d’estil de 
vida. No t’oblidis de tu mateixa”, dintre dels actes del 
Dia de la Dona, a càrrec de Creixent. De 15 a 17h, al 
Centre Cívic
Organitza: Serveis Socials de l’Ajuntament de Premià 
de Mar, amb la col.laboració de Creixent, Segle XXI, 
AECC, ACAF, Escola d’Adults i Mar de Dones

Divendres 9                              
3r Escenari Obert
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut
Et convidem a participar a la tercera edició gratuïta de 
l’Escenari Obert. 
L’escenari estarà obert a tots els estils musicals i 
comptarà amb una bateria, un teclat, dos amplificadors 
de guitarra i un de baix, i micros. 
Només has de portar els teus instruments.
Les inscripcions es faran el mateix dia al Centre Cívic.

Dissabte 10
Narració de contes per al públic infantil 
A càrrec de Mercè Palay.
12.00 h, a  Can Manent 
Organitza: Biblioteca Municipal Can Manent

Dissabte 10
Tarda de poesia
El poeta Jordi Jané Lligé llegeix i comenta una selec-
ció dels seus poemes.
18.00 h, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Dissabte 10
Sopar de dones + Divertimento i ball
Al pavelló municipal. Preu del tiquet: 5€.
Informació i inscripcions al Centre de Benestar Social 
(c/ Unió 40 - Tel. 93 741 74 04)
Organitza: Serveis Socials de l’Ajuntament de Premià 
de Mar, amb la col.laboració de Creixent, Segle XXI, 
AECC, ACAF, Escola d’Adults i Mar de Dones

Diumenge 11
Ballada de sardanes
12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
A càrrec de la cobla Ciutat de Mataró
Organitza: Amics de la Sardana

Diumenge 11            
Espectacle al carrer: Actiooon!                                  
Companyia Clowns teatre

Lloc de concentració: a les 12.00 h, des de la plaça 
dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 14
Conferència: “Dones a la vida quotidiana i a la 
política”, a càrrec de la psicòloga M. Dolors Renau 
Manen. 
A les 19h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Divendres 16                              
Màgiacadabra 
A càrrec del Mag Lari
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut

Dissabte 17                               
Teatre: El Mercader
Versió lliure d’El Mercader de Venècia, 
de W. Shakespeare
Companyia Q-Ars Teatre
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 18
Itinerari: Visita al Museu de Nàutica del Masnou
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle 
particular
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 22
Cultures en contacte: Japonesos al Maresme
Trobada de relació i comunicació entre aquesta 
comunitat i la catalana acompanyada amb una petita 
exposició de llibres sobre les dues cultures.  Es pre-
ga la confirmació d’assistència.
Us hi esperem!
18.30 h, a Can Manent 
Organitza: Biblioteca Municipal Can Manent

Diumenge 25
Concert Intercanvi de la Coral d’adults de l’Escola 
Municipal de Música de Premià de Mar i la Coral 
Piafònica de Sabadell
18.00 h,  a l’Escola Municipal de Música de Premià 
de Mar.
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de 
Mar

Diumenge 25                 
Mim: One o’clown’k  
Companyia La Màscara
18.00 h, al Patronat-Teatre
Organitza: Patronat-Teatre

Del dilluns 26 al divendres 30
Setmana Temàtica dedicada a la música i el movi-
ment. 
Es realitzaran activitats diverses adreçades als 
alumnes i pares de l’Escola de Música. 
A l’Auditori de l’Escola Municipal de Música de Pre-
mià de Mar. 
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de 
Mar

CINEMA
Cinema al Patronat  
Consulteu la programa-
ció de cinema a la carte-
llera del Patronat o a la 
pàgina: www.patronat.
voluntariat.org

EXPOSICIONS
Exposició de pintura de Clau-
de Amoussou 
De la República del Benín, 
Àfrica subsahariana de l’oest.
Entrada lliure.
De l’ 1 al  31 de març, a la 
Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art 
Aimara

Eduard López de Haro
Pintures, obra recent
Del 2  a l’ 11 de març, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià Mar

La violència que acceptem 
De la Fundació per la Pau
Una exposició didàctica per 
a tots els públics, que ens 
ajuda a reflexionar sobre com 
cadascú pot construir la pau 
en un món que ha après a 
conviure amb la violència.
Del 5 al 19 de març a la sala 
Can Manent. 
Organitza: Regidoria de 
Cultura

La nit de Premià 
Fotografies
Del 5 al 18 de març, al Cen-
tre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Gaspar Vila
Olis
Del 16 al 25 de març, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació d’Ar-
tistes Plàstics de Premià de 
Mar

Alter Arte
Del 19 al 31 de març, al Cen-
tre Cívic. Organitza: Centre 
de Formació i Prevenció 
Grup Alter Arte

Filadores
Del 20 de març al 8 d’abril, 
a Can Manent. Organitza: 
AECC i Mar de Dones
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