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A ningú no se li escapa que les característiques físiques del nostre mu-
nicipi, sumades a la densitat de població existent, fan que molt sovint 
sigui difícil trobar aparcament. A banda de fer els possibles per millorar 
aquesta situació, des de l’Ajuntament també s’ha detectat que els darrers 
anys s’ha produït un increment important de vehicles de dues rodes, que 
si no tenen a on aparcar, ho fan sobre les voreres. Per tal d’evitar-ho, i 
amb l’objectiu que els vianants puguin passejar tranquil·lament per un 
poble net i endreçat, els darreres mesos s’han construït aparcaments 
per a motos i bicicletes a diversos carreres, i  n’hi ha més de previstos. 
Alhora, també s’està millorant la senyalització. La intenció és que tots 
aquells que es desplacen amb moto o bicicleta, trobin de manera fàcil i 
freqüent espais reservats per aparcar els seus vehicles. Però, cal recor-

dar que si volem un poble més endreçat, és imprescindible que tothom hi col·labori. Només 
d’aquesta manera  farem possible que motos i vianants puguin conviure de manera còmoda, 
i que tothom pugui passejar i alhora gaudir dels carrers del nostre municipi.  
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En marxa un pla per evitar 
que els vehicles de dues rodes 
aparquin a les voreres
Des de primers d’any, la 
Regidoria de Governació ha 
instal·lat a diversos punts del 
municipi nous aparcaments 
per a motos i bicicletes. L’ob-
jectiu no és cap altre que el 
de facilitar als usuaris de ve-
hicles de dues rodes, alterna-
tives per evitar que els apar-
quin a les voreres. D’aquesta 
manera, no s’obstaculitzen 
els espais destinats als via-
nants i el poble queda més 
net i endreçat. 
 Premià de Mar, amb una 
població de prop de 28.000 
habitants, compta amb un 
elevat parc mòbil de mo-

Un poble més 
net i endreçat

tos, que sumen 2.560 entre 
ciclomotors i motocicletes. 
Per aquest motiu, des de fa 
un temps el consistori treba-
lla en l’elaboració d’un pla 
pensat per anar ampliant, a 
mesura que sigui possible, 
el nombre d’ aparcaments 
d’aquest tipus, de manera 
que n’hi hagi a totes les zo-
nes o barris. 
 D’altra banda, tot i que es 
fa més difícil obtenir xifres 
concretes, també s’ha de-
tectat un increment de l’ús 
de la bicicleta als carrers de 
Premià de Mar, fet que també 
provoca que moltes vegades 

s’aparquin allà on no cor-
respon i fent un mal ús del 
mobiliari urbà (fanals, arbres, 
bancs per seure,etc...) Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
ja ha instal·lat diversos punts 
per aparcar les bicicletes, al-
hora que té previst de fer-ne 
més. 

Col·laboració ciutadana
L’objectiu principal d’aquesta 
doble iniciativa és aconseguir 
un poble amable i endreçat, 
amb unes voreres on sigui 
possible passejar amb co-
moditat i a on les persones 
amb dificultats de mobilitat o 
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Anna Mª Medina (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“La iniciativa del PSC de fa més de 10 
anys, ara es vol vendre com una novetat. 

Ja és hora que es posin a ordenar el 
desgavell que Premià de Mar pateix, per la 

inoperància dels  governs de CiU+ERC”

“Estem d’acord en promoure l’ús de la 
bicicleta perquè això facilita la mobilitat, 

el proper objectiu hauria de ser la 
implantació del carril bici en alguns carrers 

de Premià de Mar”.

“Premià, no només ha de ser un poble de 
vianants, hem d’acceptar les sensibilitats 

dels motoristes que ajuden a la mobilitat de 
les famílies premianenques”.

“Tot i que fa anys que des de diversos 
governs municipals s’ha anat parlant de 
projectes sobre la mobilitat, l’ordenació 

de la via pública mai s’havia afrontat 
d’una manera tan pràctica i real”.

“Ja era hora que un govern municipal es 
preocupés per solucionar el problema dels  
aparcaments de motos i bicicletes. Volem 
un poble més amable i ens hem posat a 

treballar seriosament per fer-ho possible”. 

ve de la pàgina anterior

cotxets no trobin obstacles. 
Es tracta de millorar la imatge 
dels carrers del municipi, i 
alhora aconseguir que sigui 
còmode tant per als que es 
desplacen amb bicicleta o 
moto com per als vianants. 
Perquè això sigui possible, 
cal però que tothom, es-
pecialment els conductors 
de motos i bicicletes, hi col-
laborin i utilitzin els nous es-
pais habilitats per aparcar els 
seus vehicles. L’Ajuntament 
vol posar molt d’ èmfasi a fer 

que això sigui possible i té la 
voluntat de posar-hi tots els 
mitjans que estiguin al seu 
abast per aconseguir-ho. 
 D’altra banda, la Regido-
ria de Governació està estu-
diant la possibilitat d’incloure 
a l’ordenança de convivència 
del proper any un article 
referent a la regulació de la 
circulació de bicicletes dins 
el municipi, al mateix temps 
que recorda la prohibició 
de circular amb moto per la 
Riera. 

A N U N C I

 

L’Ajuntament recorda 
que les motos no poden circular 
per la Riera

El nombre de motos i bicicletes 
circulant pels carrers de Premià 
ha augmentat els darrers anys
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Subvenció de 
200.000 euros 
per rehabilitar el 
Teatre-Auditori 
l’Amistat

Finalitza amb èxit la 
campanya perquè tots 
els gossos portin xip 
i estiguin censats 
El passat mes de desem-
bre, l’Àrea de Sanitat i Salut 
Pública de l’Ajuntament va 
iniciar, amb la col·laboració 
de les clíniques veterinàries, 
una campanya destinada a 
tots els propietaris de gos-
sos empadronats a Premià 
de Mar perquè en cas que 
encara no ho haguessin fet, 
posessin el xip d’indentifica-
ció a l’animal. Durant tota la 
campanya, l’Ajuntament va 
finançar el 50% del preu del 
xip dels 100 primers gossos, 
que habitualment és d’uns 
40€. L’objectiu d’aquesta 
actuació s’emmarcava en 
el foment per a la tinença 

responsable dels animals, ja 
que les persones propietàries 
i posseïdores d’animals de 
companyia tenen l’obligació 
d’identificar-los amb un mi-
croxip homologat i inscriure’ls 
al registre censal municipal. 
 Un cop finalitzada la cam-
panya, els propietaris dels 
gossos que encara no hagin 
posat el xip al gos s’han 
d’adreçar a qualsevol clínica 
veterinària. Un cop ja porten 
el microxip, els gossos s’han 
de donar d’alta al cens, tràmit 
que des de fa uns mesos ja 
es pot fer a través del web 
municipal: www.premiade-
mar.cat.

L’alta es pot fer a través del web municipal

Quim Caimel plega de regidor
El ple ordinari de juliol va formalitzar la renúncia de Quim 
Caimel, regidor i portaveu d’ICV-EUiA-EPM. Caimel, que 
era regidor des de finals del 2002, deixa el consistori per 
motius personals. Alfonso Barreras, regidor des del juny 
de 2007, serà el nou portaveu del grup municipal, que 
incorporarà com a regidora a Almudenda Ncungu. 

Sis ‘punts nets’ a les 
platges de Premià  
La Regidoria de Medi Ambi-
ent ha instal·lat a les platges 
de Llevant, Bellamar, Pla de 
l’Os i de la Descàrrega un 
total de sis punts nets, que 
consten de contenidors per 
a vidre, paper i envasos. 

Serveis d’estiu 
a les platges
Durant la temporada de plat-
ges, les platges de Llevant  i 
Bellamar disposen dels cor-
responents punts de socors, 
tot i que cal destacar que  a 
totes les platges es fa una 
vigilància continuada amb 
socorristes a peu. L’horari 
del servei de socorrisme és 

de 10.30h a 18.30 h. durant 
tots els dies de la setmana.
 D’altra banda, tots els 
dies de la setmana, des de 
primera hora del matí es fa 

una neteja de les platges. 
El sistema que s’utilitza és 
amb màquines i manual, i 
es fa tant a les platges com 
a la senda de vianants. 

L’Ajuntament rebrà, a tra-
vés del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat de 
Catalunya, una subvenció 
de 200.000€ per a la reha-
bilitació del Teatre-Auditori 
l’Amistat. Aquesta quantitat, 
que entra dins el quinqueni 
2008-2012 i que inicial-
ment no estava prevista, 
és fruit de les gestions que 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament ha mantingut 
amb el Departament de 
Governació.Els propietaris d’animals de companyia han d’identificar-los amb un xip

Quim Caimel 
era regidor de 
l’Ajuntament 
de Premià de 
Mar des de 
l’any 2002
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Bosses reutilitzables 
per fer les compres

Nou contenidor d’oli domèstic usat
Des de fa uns dies, als baixos del Mercat Municipal de 
Sant Joan hi ha un contenidor on es pot llençar l’oli de 
cuinar. Al costat mateix, s’hi han instal·lat dos contenidors 
on es poden llençar les ampolles (de plàstic o vidre) on 
es guardava aquest oli. Cal recordar que l’oli de cuina 
és altament contaminant i no s’ha de llençar mai pels 
desaigües sinó que convé dipositar-lo als contenidors 
específics o portar-lo a la deixalleria. 

Prova pilot per 
millorar la gestió 
de l’enllumenat 
Les properes setmanes, 
l’Ajuntament i l’empresa 
encarregada del manteni-
ment de l’enllumenat pú-
blic, SECE, iniciaran una 
prova pilot amb un sistema 
de telegestió innovador 
que funcionarà a través del 
clablejat ja existent i que 
farà possible, en un futur, 
encendre o apagar una 
part de l’enllumenat, sense 
que això afecti la resta, o 
regular la intensitat en zo-
nes i casos puntuals. Així, a 
través d’un ordinador, i per 

mitjà d’ones portadores de 
corrent elèctric que circu-
laran per l’actual cablejat, 
es podran rebre o enviar 
senyals per accedir, i si 
és necessari modificar, les 
característiques elèctriques 
d’un o diversos punts de 
llum, deixant de banda la 
resta. 

Aplicació immediata
Si els resultats són prou sa-
tisfactoris, s’estudiaran les 
diverses possibilitats que 
ofereix aquest nou sistema, 

algunes de  les  quals ja es 
començarien a aplicar de 
manera immediata. El fet de 
poder incidir sobre una part 
de l’enllumenat pot ser molt 
útil en casos de celebracions 
de determinats actes al car-
rer o activitats esportives, en 
carrers que de manera pun-
tual o permanent requereixin 
una major o menor intensitat 
de llum i, en un futur, per 
poder detectar de manera 
immediata el bon o mal fun-
cionament d’un determinat 
punt de llum.

El sistema permet incidir sobre una part de  
l’enllumenat sense que la resta se’n vegi afectat

La propera tardor es repar-
tiran a tots els domicilis de 
Premià de Mar, i de manera 
gratuïta, bosses reutilitza-
bles per anar a comprar. Es 
tracta d’una nova campanya 
promoguda pels Comer-

ços Associats de Premià 
de Mar, CAP, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
la Generalitat de Catalunya, 
pensada per reduir el con-
sum de bosses de plàstic a 
l’hora de fer la compra, una 

pràctica molt estesa però 
molt poc respectuosa amb 
el Medi Ambient. 
 Cal destacar que els 
darrers anys, les deixalles 
a Catalunya han augmentat 
prop del 50%, i la causa 

principal són els envasos i 
les bosses de plàstic d’un 
sol ús. S’ha estimat que 
a Catalunya, s’usen una 
mitjana de 5’4 bosses per 
família i setmana en  ca-
denes comercials,la qual 
cosa suposa que en un cap 
de setmana es consumei-
xen més de 14 milions de 
bosses de plàstic. Aquest 
consum abusiu de la bossa 
de plàstic, no degradable i 

amb una vida útil molt curta,  
provoca el malbaratament 
de gran quantitat d’aigua, 
energia i petroli. La utilització 
d’aquestes bosses és extre-
madament perjudicial per 
al medi ambient, i cal tenir 
present que són fàcilment 
substituïbles per sistemes 
reutilitzables amb menor 
impacte (bosses de cotó, 
cabàs, carretó, etc...)
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amb un clar protagonista: el 
Tomàquet del Maresme. 
 Els restaurants de Premià 
de Mar que participen són: 
El Paller, L’Ona i Les Forqui-
lles.

La tarda del 8 de juliol, 
l’Antiga Fàbrica del Gas 
va acollir la presentació 
de les Jornades Gastronò-
miques del Tomàquet del 
Maresme. Durant l’acte, al 
qual hi van assistir més de 
200 persones; 12 restau-
rants van convidar a tastar 
diverses exquisitats les 
quals tenien el tomàquet 
del Maresme com a pro-
tagonista.

Fins al 31 d’agost
Igual que el pèsol, el ca-
lamar, les mongetes, el vi, 

Comencen les Jornades 
Gastronòmiques 
del Tomàquet

les maduixes o les cireres, 
el tomàquet del Maresme 
té unes qualitats que el fan 
destacar per la seva textura 
i  pel seu sabor. Aquestes 
jornades, organitzades pel 

Dos instants de la inauguració de les Jornades Gastronòmiques del Tomàquet

Gremi d’Hostaleria i Turisme 
de Mataró i el Maresme per-
metran que, fins al 31 d’agost 
els  40 restaurants que hi 
participen ofereixin diverses 
propostes gastronòmiques 

N80 Barcelona-
Mataró
Barcelona-Mataró. 
Parada Premià de 
Mar (RENFE): 01:40. 
02:40. 03:40. 04:40

Mataró-Barcelona. 
Parada Premià de 
Mar (RENFE): 00:28. 
01:28. 02:28, 03:28. 

N81 Barcelona-
Vilassar de Dalt
Barcelona-Vilas-
sar de Dalt. Para-
da Premià de Mar 
(RENFE):01:16. 
02:16. 03:16. 04:16

Vilassar de Dalt-Bar-
celona. Parada Pre-
mià de Mar (RENFE): 
00:46. 01:46. 02:46.

Nous horaris 
autobusos 
nocturns N80 i 
N81 (Empresa 
Casas)
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esther de prades

esther de prades

esther de prades
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Pregó de la Festa Major a càrrec de la Penya Barcelonista
foto: pau morillas
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Consells de la 
Policia Local per 
als desplaçaments 
durant les 
vacances 

1.-   Feu una revisió completa 
del cotxe, especialment de 
l’estat i la pressió dels pneu-
màtics
2.-  Col·loqueu l’equipatge 
de manera que tingueu bona 
visibilitat. No el sobrecarre-
gueu.
3.-  Procureu descansar i dor-
mir prou abans de conduir. 
Descanseu cada dues hores 
de conducció. 
4.-  Eviteu els àpats abun-
dants i no prengueu  begu-
des alcohòliques. 
5.-  Programeu el viatge amb 
prou antel·lació, sense pres-
ses ni horaris. 
6.-  Eviteu els dies i les hores 
de trànsit més dens i respec-
teu  els senyals de circulació.
7.-   Assegureu-vos que tots 
els acompanyants portin 
el cinturó de seguretat ben 
col·locat.
8.-  Recordeu que els menors 
de 12 anys han de viatjar en 
els seients del darrere. Si 
viatgeu amb nens, tanqueu 
els botons de seguretat de 
les portes.
9.-  Circuleu sempre que 
pugueu pel carril de la dreta, 
mantenint la distància de 
seguretat.
10.-  Faciliteu sempre que 
pugueu la incorporació dels 
vehicles procedents d’altres 
vies.

TELÈFONS D’INTERÈS: 

Informació general de la 
Policia Local: 93 741 74 22
Urgències: 092
Emergències: 112
Mossos d’Esquadra: 088

 “Super Homes” a Premià de Mar
Dissabte, 19 de juliol, la plaça dels Països Catalans va acollir  l´espectacle 
del Super Home 2008 Israel Clàssic, que va reunir  una vintena dels homes  
més forts del moment. A la foto la dreta, l’acalde, Miquel Buch, el segon 
tinent d’alcalde, Ernest Casadesús, i el regidor d’Esports, Jordi Penalva, 
amb els super homes. 

El 6 de juliol es va fer la 
segona neteja subaquàtica, 
amb l’objectiu de consci-
enciar els banyistes de les 
conseqüències de deixar 
residus a la platja o llen-
çar-los al mar. La iniciativa 
va anar a càrrec del Club 
Esportiu d´Activitats Sub-
aquàtiques Premià (CEAS 
Premià) i PREMIASUB, amb 
la col•laboració de la Regido-
ria de Medi Ambient. Hi van 

La segona neteja 
del fons marí recull 
116kg de residus a la 
platja de Llevant

participar una trentena de 
persones, que en poc més 
d’una hora i mitja van recollir 
116 kg de residus, 26 més 
que l’any passat, entre els 

quals hi havia des de llaunes 
i ampolles fins a roba, trossos 
de plàstic de tot tipus, ploms, 
encenedors, compreses, i 
un llarg etcètera. L’objecte 

més destacat, trobat a tan 
sols 3 metres de profunditat 
i a gairebé 10 metres de la 
costa, va ser una tanca de 
senyalització. 

Recepció als nens saharauis
L’alcalde, Miquel Buch, i el regidor de 
Cooperació, Ernest Casadesús, van 
oferir una recepció als 3 nens saharauis 
que, a través de la Plataforma Premià 
amb el Sàhara, han vingut a passar les 
vacances amb famílies de Premià de 
Mar. A l’acte també hi van participar les 
famílies acollidores d’aquests nens.
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Octavi Martínez i l’Escola 
de Ball “Loli”, guanyadors 
dels Premis de la Ràdio
El violinista de quinze anys 
Octavi Martínez com a pre-
mianenc de l´any i l´escola 
de ball “Loli” com a iniciativa 
de l´any van ser els grans 
triomfadors de la 4a Gala 
dels Premis de la Ràdio, que 
va tenir lloc dissabte dia 12 
de juliol
 Els tres nominats més vo-
tats per al Premi Eixample80 
al Premianenc de l´Any van 
ser Octavi Martínez, el per-
ruquer Josep Sardà i l´actriu 
Elisenda Pineda, mentre 
que les tres iniciatives més 
votades per al Premi Sant 

Pau13 van ser l´escola 
de ball “Loli”, el ball “La 
Disfressada” i l´Associació 
Creixent. La gala va ser 
presentada per M. Antònia 
Trujillo i Toni Amill. Van 
pujar a l´escenari a parlar 
representants de les dues 
empreses patrocinadores, 
Supermercats Del Río i Me-
talogenia, i va tancar l´acte 
també amb un parlament 
l´alcalde, Miquel Buch. Els 
guardons que es van lliurar 
als guanyadors eren obra 
de l´escultora premianenca 
Camila Monasterio.
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Escola d’Adults, 
per no deixar 
mai d’aprendre

L’Escola de Formació d’Adults 
de Premià de Mar ha obert la 
matrícula per a totes aquelles 
persones que, de manera gra-
tuïta, vulguin continuar amb la 
seva formació o accedir a la 
titulació bàsica oficial.
 Aquesta escola funciona 
des de l’any 1983, i amb el 
pas del temps ha anat aug-
mentant l’oferta formativa 
per adaptar-se a les noves 
necessitats de la població. 

L’escola ofereix una formació 
flexible a mida dels interessos 
i les necessitats dels alum-
nes, entre els quals, l’edat i la 
disponibilitat horària. La franja 
horària  és de matí, tarda i 
vespre i l’horari escolar és de 
9h a 13h i de 15h a 21.30h.

Qui pot accedir-hi?
A la formació d’adults hi po-
den participar totes les perso-
nes majors de 18 anys llevat 

d’aquells que s’inscriguin per 
preparar-se per a la prova 
d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà, que han d’haver 
complert els 16 anys en el 
moment de la inscripció.

Oferta formativa
Cursos de : Català, Castellà i 
Informàtica inicial.
Formació Bàsica que permet 
obtenir el certificat d’estudis i 
el Títol oficial de Graduat en 

S’obre la preinscripció per 
accedir als diversos ensenyaments 
per al curs 2008-09 

Educació Secundària.
Formació per accedir a les 
proves d’accés a Cicles For-
matius.
 L’Escola d’Adults notifica 
als interessats que ja disposa 
dels Títols de Certificat d’Es-

tudis, de Graduat Escolar i de 
Graduat en Educació Secun-
dària. Per a més informació: 
Adreça:  Torras i Bages,16
Telèfon 937510548. Correu 
electrònic_ a8060265@xtec.
cat

L’11 de juliol es va inaugurar 
a la Casa-Museu de Niceto 
Alcalá-Zamora de Priego 
(Còrdova) una exposició 
col·lectiva de pintura que 
porta per nom “Aula Magna 
con Priego” en la qual el 
pintor Semitiel Segura hi 
col·labora amb dues obres 
sobre les platges de Premià 
de Mar. Segura, d’origen 
murcià, té una gran vincula-
ció amb Premià de Mar, que 
considera la seva segona 
residència. El mes d’octubre 
inaugurarà en una galeria 
de  Barcelona una exposi-
ció que portarà per títol “El 
Mar de Premià” on també 
s’exposaran els dos quadres 
que actualment es mostren 
a Còrdova. 

Un pintor murcià 
exposa a Còrdova 
dos quadres sobre 
Premià de Mar 

UN ESTIU AMB SALUTConsells per evitar problemes causats per la calor

L’onada de calor: un perill per a la salut
Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una 
pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, etc.) neces-
saris per a l’organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o 
provocar deshidratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures tan 
elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació 
que pot acabar sent greu.

Símptomes d’alerta
Temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, 
convulsions,somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d’aquests 
símptomes, traslladeu la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, 
mulleu-la i venteu-la. 
I aviseu urgentment els serveis sanitaris (061).

Presteu atenció a aquests consells, sobretot si esteu entre aquests 
col·lectius o sou familiars o coneguts d’aquestes persones:

• Gent més gran de 75 anys.
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de 
mobilitat o
autocura.
• Persones que realitzen un activitat física important.
• Nadons.
• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiorespi-
ratòries,
hepàtiques, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
• Persones que prenen una medicació especial (tranquil·litzants, 
antidepressius,
psicòtrops o diürètics).

Protegiu-vos del sol i la calor

A casa, controleu la temperatura
• Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on 
toca.
• Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.
• Estigueu-vos a les estances més fresques.
• Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) 

per refrescar l’ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com
a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials,
cinemes...).
• Refresqueu-vos d’una manera freqüent.

Al carrer, eviteu el sol directe
• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui
ajustada.
• Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la
platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que
estiguin climatitzats.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi
deixeu els infants amb les finestres tancades.

Limiteu l’activitat física a les hores de més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.
• Reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l’alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense tenir set.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.

Informeu-vos bé
• Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció primària que teniu més
a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacances.
• 902 111 444. Recordeu aquest número de Sanitat Respon, que us pot
atendre diàriament, durant les 24 hores. Allí us indicaran els centres
sanitaris oberts i us poden donar consells de salut.
• Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir informació
sobre com es poden evitar els problemes causats per la calor.
• Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin anticipar els
dies més calorosos.
• Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i socials per prevenir
els possibles problemes per a la vostra salut.

Font: Generalitat de Catalunya
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Espai reservat per a les entitats del municipi
Totes les entitats del municipi podeu anunciar o explicar les vostres activitats a través d’aquesta pàgina. Podeu acompanyar el text amb alguna foto. Els textos han de tenir un espai màxim 

de 10 línies, els heu de fer arribar a l’adreça  electrònica buisanam@premiademar.cat abans del dia 20 de cada mes i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

El Museu mostra 
un audiovisual 
inèdit de 1904
El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar mostra 
per primera vegada, i de 
forma permanent, un docu-
ment audiovisual inèdit de 
l’any 1904. Es tracta del film 
“Vista general de la fábrica 
de panas, hilados, tejidos 
y estampados de La Es-
paña Industrial”, que té una 
durada de 14 minuts. A la 
pel·lícula s’hi pot veure l’am-
bient, els espais de treball i 
les sales de màquines de la 
que va ser la fàbrica tèxtil 

més gran de l’Estat. El do-
cument és un testimoni molt 
valuós que parla del què va 

estar la revolució industrial 
a Catalunya, que té com a 
protagonista el tèxtil. 

El dissabte dia 12 de juliol 
i dins del marc de la Festa 
Major, va tenir lloc la segona 
trobada de bandes : Banda 
de l’Escola Municipal de 
Música Mestre Montserrat 
de Vilanova i la Geltrú i  Ban-
da de Música de Premià de 
Mar. A les 10 h vàrem rebre  
la Banda de Vilanova i la Geltrú al Col·legi La Salle. Con-
juntament vam fer un recorregut pel Poble Pescador i a 
les 12 h vam tornar a l’Escola amb els dos directors: Emili 
Serrano i Miquel Bagó, I es va començar l’assaig conjunt 
pel concert de la tarda. Després del dinar de germanor i un 
petit descans, 50 músics es van encaminar cap a la plaça 
de l’Ajuntament. A les 18 h en punt, van començar a sonar 
les primeres notes musicals, amb un programa molt variat 
pel gust de tot el públic que va omplir la plaça de gom a 
gom. La darrera obra Latin Gold (popurri de Musica Llatina) 
es va oferir amb la pluja prevista al llarg de tot el dia, però 
fins que el director no va marcar el final amb la batuta tots 
els músics i el públic va aguantar i gaudir amb els ritmes 
caribenys. Un any més es va poder gaudir de Música de 
diferents estils. A les 21 h es va fer l’acomiadament sota la 
forta pluja a tots els músics de Vilanova i la Geltrú.
GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS 
MÚSICS I PEL SUPORT REBUT DE TOTA LA GENT 
IMPLICADA EN AQUESTES DUES BANDES.

Associació Banda de Música de Premià de Mar

Èxit de públic en el concert 
de banda de la Festa Major

Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
C/Joan XXIII, 2-8. 
Horaris: De dimarts a di-
vendres: d’11:00 a 14:00 
h. Dijous tarda:  de  16:00 
a 19:00h. Caps de setma-
na: Visites concertades 
al tel. 937529197. Dilluns 
tancat. Primer diumen-
ge de cada mes: obert 
d’11:00 a 14:00
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La crisi com a pretext

L’economia del mercat des-
regularitzat exhibeix la seva 
fallida. Entra en crisi el sector 
immobiliari i els mateixos 
que la causen demanen 
comprensió i ajut dels poders 
públics - dels contribuents -. 
La pressió mediàtica convida 
les classes populars a ser 
còmplices d’una situació 
que no han propiciat. La crisi 
alimentària a escala mundial 
es fonamenta en les causes 
de sempre: mercantilisme 

desenfrenat i espoliació dels 
recursos del tercer món o 
neocolonització econòmi-
ca. Es fa evident la relació 
entre alimentació i recursos 
energètics, cas del fenomen 
dels biocombustibles. El 
capitalisme actual es rein-
venta i generalitza pràctiques 
salvatges (deslocalitzacions, 
precarització laboral, etc...) 
Les tendències apunten me-
sures de liquidació de l’estat 
social (setmana laboral de 65 
hores, privatització dels ser-
veis públics ...) i d’enfortiment 
de l’estat normatiu antisocial 
i policial (directiva europea 
de retorn d’immigrants de 
tercers països, anomenada 
“de la vergonya” i recolzada 

per part d’una certa esquer-
ra). Qui sap si les pròpies 
vacances, conquerides pel 
moviment obrer, acabaran 
tocades per aquest allau de 
retrocessos. 
 A escala local, hem de 
vetllar perquè la liquidació 
de l’estat social no serveixi  
per reduir els serveis a les 
persones. Els problemes de 
finançament municipal són 
endèmics i ara, malaurada-
ment, augmentaran. Sovint 
és difícil traçar una divisòria 
entre dretes i esquerres, però 
les polítiques d’esquerra 
s’han de verificar en la relació 
amb l’estat, l’economia i les 
classes socials. Tornant a la 
crisi, convé situar les esquer-

res en tres línies d’atenció: a) 
la defensa de l’estat social 
(ajuntaments inclosos) en 
front de l’estat instrumentalit-
zat al servei dels moviments 
del capital. b) la defensa del 
treball i la qualitat de vida 
en front de la pura expansió 
mercantilista i c) el suport a 
les classes treballadores, als 
exclosos i als precaritzats 
en front de la tendència que 
marquen aquells que provo-
quen la crisi. Són conceptes 
generals, que poden semblar 
llunyans. Però per l’esquerra 
transformadora, aquestes 
línies configuren la quotidia-
nitat, la proximitat i el que és 
comú. Els ajuntaments han 
de saber interpretar i traduir 

el que és general en gestió 
concreta i possible. Més 
enllà, fins i tot, de balances 
fiscals que poden ajudar a 
entendre males formes de 
finançament, convé tractar 
les “altres  balances” de la 
societat de classes. I és 
que no tothom percep, viu o 
interpreta la crisi amb els ma-
teixos paràmetres. Premià 
de Mar no és cap excepció. 
Parlem-ne, organitzem-nos i 
que no ens venguin gat per 
llebre. ICV-EUiA-EPM inclou 
aquests temes a l’agenda 
dels propers mesos i organit-
zarem diversos actes tot rei-
niciant el nou curs. Després 
de l’estiu arriba la tardor, en 
tots els sentits.

S’ha acabat 
la Festa Major

Premianenques i premia-
nencs un any més la Festa 
Major ha arribat i ja se n’ 
ha anat. Abans de res, des 
del PSC de Premià volem 

felicitar  totes aquelles per-
sones que any darrere any 
col·laboren d’una forma to-
talment altruista i voluntària 
per preparar unes Festes 
de les quals tots en gau-
dim. Ells són els veritables 
artífexs i protagonistes de 
la nostra Festa Major. Dit 
això, des del PSC voldrí-
em fer una mica d’examen 
constructiu de com han ges-
tionat des de les regidories 
implicades l’organització de 
les activitats, i per això el 
que ens ha semblat millor 
ha estat recollir les opinions 
dels nostres veïns per fer-
les arribar als responsables 
per si podem col·laborar 
a què l’any vinent sigui tot 

una mica millor. El Concert 
de Festa Major és un dels 
actes més esperats per un 
gran sector de la població i 
celebrem la tornada de les 
cadires a la pl. de la Foneria. 
L’ exhibició dels balls de 
Saló ja s’està convertint en 
un clàssic de la nostra Festa 
i la “veu del poble” diu que 
cada any es milloren (tot i 
que la feina de la brigada 
municipal l’han de suplir els 
voluntaris). La manca de 
serveis de la brigada mu-
nicipal ha estat també una 
constant de la nostra Festa 
Major... On eren?. També 
la Policia Municipal s’ha 
trobat a faltar en molts actes 
com per exemple: desem-

barcament pirata, baixada 
d’andròmines (hi havia pocs 
efectius), Correfoc, Castell 
de Focs, etc.. Sembla ser 
que els programes de festa 
s’han repartit només a una 
petita part de les llars i la 
resta s’han quedat sense. 
Hi ha hagut diversos pro-
blemes d’organització: Es-
pais concedits a més d’una 
Entitat (dissabte matí pl. de 
la Foneria), retards horaris 
en diversos actes, Ball de 
Gala: Els voluntaris van 
ser convocats a les 08.00 h 
i  van haver de tornar-se’n 
perquè l’espai era brut i sen-
se endreçar, etc... també hi 
ha veus que demanen una 
mica d’innovació en els ac-

tes. Es comença a sentir la 
manca de frescor d’aquella 
Festa Major que va revoluci-
onar i potenciar la participa-
ció massiva de la ciutadania 
i que es programaven tots 
els serveis als ciutadans ( 
cadires suficients, seguretat 
a tots els actes, etc...) El 
govern (CiU+ERC), ha de 
propiciar els instruments 
i recursos necessaris per 
garantir la qualitat. Des del 
PSC, no acceptem que cap 
partit polític s’apropiï del 
protagonisme de la Festa 
Major. Gràcies de nou a to-
tes les persones voluntàries 
que ho han fet possible amb 
la seva tasca i FINS L’ANY 
QUE VE.

Oposició destructiva= 
desafecció democràtica

Un dels compromisos de 
CiU a les eleccions muni-
cipals era comptar amb els 
premianencs per a decidir el 
futur de Premià. A l’inici de 
la legislatura, una de les pri-
oritats que ens vam marcar 

l’actual equip de govern va 
ser la participació ciutadana, 
perquè entenem que, en 
determinades situacions, la 
participació dels ciutadans 
és enriquidora,  i a diferèn-
cia d’altres partits i governs, 
creiem que el ciutadà també 
té dret a dir la seva. Per 
una qüestió operativa, això 
no es pot aplicar a totes les 
decisions que es prenen des 
de l’Ajuntament, que són 
moltes cada dia, però sí en 
determinades qüestions re-
llevants. Un d’aquests casos 
ha estat el del Pla d’Actua-
ció Municipal, el primer que 
s’ha fet mai a Premià de 
Mar, i que marca el full de 
ruta de l’equip de govern per 

als propers anys. En el seu 
moment, es va permetre 
que tothom que ho volgués 
pogués fer-hi aportacions 
o suggeriments, i des de 
l’Ajuntament es van estudiar 
totes amb l’atenció i el dete-
niment que mereixien. 
 Tot i així, el cert és que 
vivim, en general, un mo-
ment força caracteritzat per 
la desafecció democràtica. I 
en el cas concret de Premià 
de Mar, podem afirmar que 
el concepte de la desafecció 
i la poca participació ciuta-
dana va directament lligat 
a la poca qualitat opositora 
per part del grup municipal 
del PSC. Quan la distància 
entre la ciutadania i els po-

lítics és àmplia, bona part de 
la culpa la té el paper que 
juga l’oposició. Perquè una 
oposició constructiva ha de 
ser capaç de vehicular les 
preocupacions ciutadanes, 
amb l’únic objectiu de poder 
introduir millores.  
 Malauradament, tenim 
una oposició socialista, l’ob-
jectiu principal de la qual 
és menysprear l’equip de 
govern, amb l’únic propòsit 
d’intentar aconseguir la 
gestió del poder del muni-
cipi, dit en altres paraules, 
de governar. El govern de 
Convergència i Unió s’ha 
convertit per al PSC en un 
gran destorb : una màqui-
na amb ganes de treballar 

que té com a bases de la 
seva gestió la humilitat, l’ 
honestedat i la voluntat de 
servei a les persones; ca-
racterístiques que en el cas 
del govern socialista es con-
verteixen en poca estima al 
municipi i als seus ciutadans 
i una única voluntat clara 
d’assumir el poder de la vila. 
La nostra pregunta és: Per 
quin motiu  volen manar? La 
resposta no ens queda gens 
clara, ja que fins ara no han 
estat capaços d’aportar cap 
tipus de proposta construc-
tiva i en positiu. Criticar per 
criticar és molt fàcil, fer-ho 
amb criteri i aportant noves 
idees i propostes ja és una 
altra cosa. 
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Dèficit català: 
menys serveis 
per als premianencs

Finalment s’han publicat les 
balances fiscals. Explicar, és 
a dir, fer públic quant paguen 
les persones d’un territori 
i quins serveis de l’Estat 
reben a canvi –això són les 
balances– ha costat més 
de deu anys i molta insis-

tència per part d’Esquerra. 
La transparència ha costat, 
i molt. A l’Estat no l’interessa, 
per exemple, explicar quant 
paga cada premianenc per 
dependre de l’Estat.
 No és d’estranyar. Cada 
família premianenca –igual 
que cada família catala-
na– paga entre 4.000 i 6.000 
euros de més. És a dir, que 
cada família del nostre poble 
ha enviat a Espanya milers 
d’euros, en forma d’impostos 
i altres taxes, i, en canvi, els 
serveis que se li han prestat 
–inversions, seguretat soci-
al, etc.– només es valoren 
en dos terços del que hem 
pagat. En altres paraules, 
per cada tres euros que 

paguem a l’Estat, només en 
tornen dos. Això ens costa 
la nostra dependència i no 
poder decidir per nosaltres 
mateixos. Quin negoci!
 En un exemple casolà, és 
com si mitjançant la quota 
que tots paguem a la comu-
nitat de veïns, es deixessin 
d’arreglar un tros de la nos-
tra façana o escala; encara 
més, a nosaltres ens farien 
pagar més quota perquè di-
uen que som més rics, però 
la nostra escala seria de 
fusta mentre que la d’altres 
que paguen menys seria de 
marbre. I encara més, no po-
dríem decidir per nosaltres 
mateixos: la junta actuaria 
sense consultar-nos. Per a 

més inri, encara ens titllarien 
d’insolidaris. Així funciona 
l’Estat espanyol.
El dèficit català és molt im-
portant per als ciutadans. 
S’ha conegut que el dèficit 
de Catalunya equival a un 
8,7% del seu  Producte 
Interior Brut (PIB), gairebé 
17.000 milions d’euros que 
l’Estat es deixa d’invertir al 
nostre país. Aquests milions 
d’euros no són altra cosa 
que recursos que perd la 
Generalitat per poder millo-
rar els serveis i la qualitat 
de vida, d’entre altres, dels 
premianencs.
 Què podem fer amb 
17.000 milions d’euros anu-
als? Imagineu: xarxes de 

Que vuelvan a 
retransmitir por TV el 
debate Solbes-Pizarro

Sin lugar a dudas, reconozco 
que me equivoqué, cuando 
exageré la última vez que 
hablé de economía en el 
mes de marzo, y dije que 
íbamos directo a la crisis. 
No, no señores, admito que 
no estuve acertado, porque 
no vamos a la crisis, vamos 
directo a la recesión. Criti-
qué al gobierno socialista, 
diciendo que no reconocía 
la desaceleración, y que 

era por motivos electorales. 
Aquí también tengo que ad-
mitir, que me volví a errar, 
porque no era por miedo a 
perder las elecciones, sino 
porque no tienen capacidad 
de previsión y sencillamente 
no hicieron nada, porque 
ellos en economía, no saben 
hacer nada, y se dejan llevar 
por la inercia y la herencia. 
Ahora ya reconocen que 
hay crisis, y dicen que será 
pasajera. Sabéis lo que 
significa, eso de pasajero, 
que nos va a durar más de 
un lustro. Los nuevos datos 
son:  Paro 2.381.500. Éste 
último trimestre +207.400. 
Acumulado del año 621.600, 

+ 10’44 %. Crecimiento del 
PIB, solo1’6 %. 
 Los ingresos por el im-
puesto de sociedades ha 
bajado un -17’60%. El  IVA 
del mes de enero a junio se 
reduce en un -14´20%. El 
descenso de los ingresos 
fiscales del Estado en un -
4´6%. Se crean 45000 para-
dos más al mes. El euribor al 
5´14.  El único aumento que 
se produce es el de los gas-
tos, que suben en un 10 %, 
creando un déficit de 4.683 
millones de euros ( 0´42 % 
del PIB ). Es decir, que de 
julio a julio, hemos pasado 
de 5.000 millones de supe-
rávit a casi 5000 millones de 

déficit, por lo tanto al final de 
año recesión segura.
 Pero el PP, no se tie-
ne que limitar a criticar al 
gobierno, sino también a 
presentar una alternativa 
seria, demostrada y creíble. 
Para ello debe proponer 
austeridad en las Adminis-
traciones. Debe bajar el 
impuesto de sociedades. 
Reformar los organismos 
reguladores, reformas labo-
rales. Dinamizar los planes 
de Competitividad. Y sobre 
todo ayudar con medidas 
activas para las familias que 
pasen dificultades probadas, 
con las hipotecas.
  Las medidas electorales, 

como la de los 400 euros, no 
sirven para nada, no llegan 
por igual, y lo único que ha 
servido ha sido para cerce-
nar el ahorro que quedaban 
en las arcas de España.
 Estas medidas que el PP 
pide al gobierno socialista, 
yo, desde la oposición muni-
cipal, se la voy a demandar 
a este equipo de gobierno 
nacionalista: previsión, aus-
teridad y eficacia, a cambio 
obtendrán corresponsabili-
dad y estabilidad.
 Patrick Cruz. Presidente. 
Partido Popular de Premià 
de Mar. 
 Posdata: disfrutar de las 
vacaciones merecidas.

Acta de la reunió del dia 1 
de juliol (primera part)

La Sra. Medina, aprofitant la 
presència del responsable 
de senyalització, tracta els 
problemes de senyalització 
de trànsit. 
-Senyals de prohibició de 
circulació per al Casc Antic 
de vehicles de tonatge supe-
rior a 3,5TM. Les infraccions 
dels conductors provoquen  
col·lapses circulatoris per 

problemes de maniobrabilitat 
en girar als carrers de la zona. 
Es fan dos precs: fer més 
visibles els senyals i afegir la 
prohibició del volum, amplada 
i longitud.
-S’acorda que la Sra. Medina, 
el responsable de senyalitza-
ció i els representants veïnals 
es personaran a l’accés al 
barri per tal d’estudiar conjun-
tament les propostes del doble 
sentit en un tram del Torrent 
de Fontsana, del semàfor de 
vianants al lloc, i reubicar uns 
metres els contenidors de la 
brossa, la parada del bus, 
etc... La Diputació s’oposa  
que  aboqui a la rotonda una 
via de doble sentit per raons 
de seguretat.

-La Sra. Medina comenta l ‘in-
civisme d’aquells que estaci-
onen els vehicles al carrer de 
Sant Mateu envaint la vorera. 
Es pren la decisió de col·locar 
pilones dissuasòries a la vore-
ra, si això no impedeix el pas 
d’una cadira de rodes. 
-La Coordinadora tracta de 
la tribuna del passatge Prim 
essent present la persona 
afectada, que informa de 
les nombroses denúncies 
presentades davant de la 
Guàrdia Urbana. L’estretor 
del carrer, l’estacionament de 
vehicles i el pas de vehicles de 
gran volum provoquen topa-
des amb l’eixida de l’edifici. La 
solució passa per l’ampliació 
de la vorera i la prohibició de 

l’estacionament. 
-Es comenta la manca de 
visibilitat al xamfrà Narcís 
Monturiol i la carretera de Pre-
mià de Dalt. Es suggereix que 
es prohibeixi l’estacionament 
de vehicles a l’ indret. 
-Se sol·licita la col·locació d’un 
nou semàfor a la carretera de 
Vilassar de Mar/Batlles. Es 
tracta d’un punt estratègic de 
creuament de vianants essent 
l’únic carrer que condueix di-
rectament al barri de Can Pou 
i als dos IES ubicats a la zona: 
Serra de Marina i Cristòfol 
Ferrer; també hi ha la piscina 
municipal i, a les rodalies, el 
Casal Benèfic per a persones 
grans. Totes les associacions 
de veïns acorden adreçar-

se per escrit a les autoritats 
competents.  L’Ajuntament es 
compromet a actuar davant la 
Diputació de Barcelona. Seria 
convenient demanar que el 
semàfor incorpori un sistema 
sonor per a invidents essent 
un punt de creuament habitual 
de persones d’edat avançada 
i de nens. 
-La petició veïnal d’un estaci-
onament rotatiu al passatge 
Mestre presenta, segons el 
responsable de senyalització, 
alguna dificultat ja que obsta-
culitzaria l’entrada de vehicles 
al carrer segons la banda en 
què aparquin els cotxes.
-Existeix el projecte d’arranjar 
el sector on hi ha els camps de 
petanca al Barri Banyeres. 

trens i transport públic mo-
dernes i amb alta eficàcia i 
freqüència, per exemple un 
tramvia per la costa del Ma-
resme i la RENFE soterrada 
pel mig dels pobles; més 
CAPs i qualitat mèdica; ser-
veis com el dentista coberts 
per la Seguretat Social; més 
beques per a tothom; llibres 
de text gratuïts; molt més 
habitatge protegit; a Premià, 
un casal d’avis de dia, una 
segona escola bressol; i una 
biblioteca oberta tot el dia... 
No és un somni. Són diners. 
Diners de cadascuna de les 
famílies premianenques que 
ara mateix rep l’Estat, dels 
quals s’embutxaca fins a sis 
mil euros. 



Setembre de 2008
Diumenge 21
Els prehistòrics de 
Céllecs. Les restes 
megalítiques de Céllecs 
(Òrrius-La Roca del 
Vallès) 
Sortida: a les 10.00 h 
del Centre Cívic amb 
vehicle particular
Des de l’ermita de Sant Bartomeu d’Òrrius ens en-
dinsarem en una de les concentracions megalítiques 
més importants de la nostra contrada. Visitarem dòl-
mens, abrics, i fins i tot les úniques pintures rupestres 
que es coneixen a la zona. Porteu calçat adient per 
anar pel bosc, i sobretot no us descuideu l’esmorzar!  

28è Aplec de Sant Mateu  
Amb les cobles Ciutat de Mataró i Premià. 
11.00 h, a l’Ermita de Sant Mateu
Organitza: Amics de la Sardana

Diumenge 28
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
Organitza: AVECA

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

FESTES DE BARRI
Tarter-Maresme
Dissabte 6
Atraccions inflables
10.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Jocs infantils i xocolatada
17.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Master class de ball, amb Alejandro López i els seus 
alumnes
18.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Il·lusionisme, amb el mag Pampa
19.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Botifarrada popular
21.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Ball popular amb l’orquestra ABS
Durant el balls se sortejarà una panera i un viatge a 
Mallorca per a dues persones
22.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda

Diumenge 7 
Balls tradicionals a la Fàbrica del Gas  
18.00 h, taller de danses
19.30 h, ball obert a tothom
Organitza: De Bòlit!

11 DE SETEMBRE 
Jaume I (1208-2008): 800 anys del seu naixement
Exposició organitzada amb motiu de la celebració del 8è 
centenari del naixement de Jaume I el Conqueridor
De l’11 al 30 de setembre, a la sala de Can Manent
Organitza: AECC, Fundació CRIT i Regidoria de Cultura

Dijous  11
Ofrena floral a Rafael Casanova
12.00 h, a la plaça de Can Manent
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar
Col·labora: Can Manent- Casal d’Avis

Tazzuff. Música de ball 
amb denominació d’origen
19.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de 
Festes
Tazzuff és una formació que neix a finals d’estiu de 
2006 iniciant així un projecte que els durà a buscar i 
expressar tot un seguit d’inquietuds en relació amb el 
format de la música i la dansa tradicional. El formen 
dos acordions diatònics, una viola de roda electroacús-
tica, un baix elèctric i percussions.

Divendres 12
Concert d’havaneres amb Barca de Mitjana
i cremat per a tothom
22.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Festes

Diumenge 14
El ratolí Pérez 
Teatre familiar a càr-
rec de la companyia 
Teatre Imaginari
18.30 h, a la plaça 
dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
Sinopsi: En Pérez, un ratolí molt treballador, necessita 
les dents que han caigut als nens i a les nenes per tal 
de poder realitzar la feina més important del món dels 
ratolins, fer brillar la lluna cada nit. 
Però la Càries, un personatge fosc i una mica dolent, 
que viu en el món de les deixalles, intenta per tots 
el mitjans possibles que la lluna deixi de brillar. Per 
aconseguir-ho, no dubtarà ni un sol segon en enredar 
la Cuca de Llum, l’animal més coqueta, enlluernadora i 
millor amiga del ratolí Pérez.
Els hàbits en higiene bucal, la importància d’una boca 
sana, l’amistat, i la dedicació per les coses són els 
valors que treballa l’espectacle.

CINEMA 
A LA FRESCA

Sessions a la plaça 
dels Països Catalans, 
a les 22.30 h:
Dijous 7: Stardust 
(aventures 
fantàstiques)
Dijous 14: Bee Movie 
(animació)
Dijous 21: 
Les cròniques 
d’Spiderwick 
(aventures)
Dijous 28: L’anaguet 
lleig i jo (animació-
comèdia)
 
EXPOSICIONS

Visites guiades a 
l’Exposició Perma-
nent del Museu de 
l’Estampació
Horari: Dimarts, 
dimecres i divendres, 
d’11.00 h  a 14.00 h
Dijous, d’11.00 h a 
14.00 h i de 16.00 h a 
19.00 h
Caps de setmana, 
visites concertades 
(tel. 93 752 91 97)
Primer diumenge 
de mes, d’11.00 h a 
14.00 h. Dilluns tancat 
Preu entrada: 1 euro 
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Pre-
mià de Mar

Margarida 
Garcia Andreu
Exposició de pintura
Del 5 al 14 de setem-
bre, a la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

Les últimes pintures 
del premianenc 
David Bernad
Del 19 al 28 de 
setembre, a la sala 
Premiart. Organitza: 
Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de 
Mar


