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Aquest mes de gener hem tingut la satisfacció de poder anunciar 
que durant el 2009 l’Ajuntament invertirà 9 milions d’euros en obres 
i millores per a tots els barris de Premià de Mar. Sens dubte és una 
gran notícia, ja que serà la inversió més gran que s`hagi fet mai a la 
nostra ciutat. Gràcies al pressupost que vam aprovar a finals d’any 
i a les aportacions d’altres administracions supramunicipals podrem 
tirar endavant una cinquantena de projectes que afectaran a nom-
brosos carrers, places i equipaments. Alhora, això també implicarà 
que tots plegats haurem de col·laborar i tenir una mica de paciència, 
perquè no podem negar que les obres sempre comporten un cert 
enrenou. Des de l’Ajuntament ens comprometem a fer tot el possible 

per minimitzar aquestes molèsties però, sobretot, vetllarem perquè els veïns se sentin 
en tot moment ben informats.

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia
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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

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Centre Cívic     93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    93 752 42 08
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 73
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Taxi 24 hores     902 45 45 10
Taxi adaptat     617 088 363
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95

Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
                 Avaries aigua:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 540 78 28

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxi                93 752 57 57

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

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 c/ Rosa dels Vents 1, 

sector industrial 
La Suïssa, 
(dins del terme 
municipal 
de Premià de Dalt)
Telèfon:  
93 751 27 66

Utilitza 
la deixalleria 
i tindràs 
descomptes 
en la taxa 
d’escombraries! 

- de 0 a 2 utilitzacions 
anuals: 0%
- de 3 a 6 utilitzacions 
anuals: 5%
- de 7 a 10 utilitzacions 
anuals: 10%
- de 11 a 14 
utilitzacions anuals: 15%
- a partir de 15 
utilitzacions anuals: 20%
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El nou pressupost i el Fons d’Inversió Local 
permetran l’arranjament de nombrosos 
carrers i espais públics

El 2009 ha arrencat amb 
empenta. El consistori està 
ultimant els últims detalls 
d’una cinquantena de nous 
projectes que permetran 
una millora substancial a 
totes les zones del municipi. 
Gràcies al nou pressupost 

L’Ajuntament enllesteix 
45 projectes d’obres 
i millores per al 2009

per a aquest any i a l’import 
provinent del Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL), 
aquest any s’invertiran prop 
de 9 milions d’euros en no-
ves obres, arranjaments i 
millores al carrer. D’aquesta 
manera, es podran millorar 

i crear nous espais, es 
podran arreglar els carrers 
més malmesos, es cre-
aran nous parcs infantils 
i es millorarà els ja exis-
tents, es millorarà la xarxa 
d’enllumenat, s’invertirà en 
equipaments municipals, 

entre els quals centres 
escolars i d’educació,  s’ini-
ciarà la  transformació  del 
polígon del Torrent Malet i 
es tiraran endavant nous 
equipaments públics com 
ara el nou centre cultural 
de l’Amistat i el cobriment 

de la pista de Voramar, que 
permetrà una descongestió 
important del Pavelló Mu-
nicipal d’Esports. D’altra 
banda, es podran acabar 
les obres ja iniciades de 
la nova biblioteca i la nova 
piscina municipal. 

Passa a la pàgina següent



4

Marisa Farreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

José Manuel Barreto (PSC)

Ernest Casadesús (Esquerra) 

“Ara o mai! amb els 8,7 M € d’inversió, 
l’equip de Govern ha de ser capaç de fer 

el Premià de Mar que tots volem, s’ha 
d’aprofitar aquesta oportunitat. El PSC 

col·laborarem perquè sigui així”.

“Els  4,8 milions de €  del FIEL del 
Govern Espanyol han salvat les inversions 

municipals d’ aquest any. Volem recordar 
que inicialment els pressupostos del 

l’equip de govern no contemplaven cap 
partida per al Nucli Antic”.

“Todo lo que nos llegue es bueno, pero mi 
olfato político me dice, que esto no creará 

empleo, mantendrá el existente a quien 
le toque, y creará una macro deuda para 

nuestros nietos”. 

“Una gestió eficaç dels darrers anys, 
possibilitarà un major grau d’endeutament, 

que sumat a les aportacions d’altres 
administracions ens ha de permetre que 

aquest any enllestim més de 45 projectes 
per a la nostra ciutat”. 

“Amb aquests 9 milions d’€ invertirem 
a tots els barris. Arranjarem carrers i 

voreres, parcs, xarxa d’aigua, enllumenat 
i equipaments. Solucionarem moltes 

necessitats, però no totes. És la major 
inversió que s’ha fet mai a Premià”.

ve de la pàgina anterior

Actuacions diverses a la via pública
Gran Via (entre C/la Plaça i Riera): 
Millora integral de tram
Plaça de la Constitució: Disseny i creació d’un espai públic
Riera Premià/Circumval·lació/Maresme: 
Disseny i redefinició de l’espai públic  
M. Moragues i Enric Prat de la Riba: 
Projecte de millora del Nucli Antic
Can Fitó: Arranjament de la marquesina
Sector Sud del Gas i Androna: Urbanització
Contenidors del Barri Cotet: Soterrament

Millores a la xarxa d’enllumenat
Nou enllumenat al C/ Riera (des del C. Ral a la Gran Via)
Nou enllumenat al C/Joan Prim 
(entre els carrers del Pilar i Camí del Mig)
Més de 350 noves reposicions d’enllumenat a tota la Vila

Actuacions a la 
via pública: 
arranjaments de 
carrers, voreres, 
paviment...

Circumval·lació
Abat Oliva
Joan XXIII
Sant Mateu
Enric Borràs
Enric Granados
Can Pou 
Camp de Mar
Elisenda de Montcada
Mallorca
Apel·les Mestres

Espais infantils
Nou espai infantil a la Plaça Caterina Coromines
Nou espai infantil a la Plaça Dolors Folch i Ribas
Millores a la resta de parcs infantils

Pla Parcial
Torrent Malet:
Transformació del polí-
gon en un pol econòmic, 
industrial i de serveis del 
Baix Maresme

Projectes de futur: disseny de nous 
projectes previstos

Passa a la pàgina següent

Aparcament i reforma Plaça dels Països Catalans
Aparcament i reforma Camp de Futbol i Plaça Maresme
Pla Parcial de Port de Premià
Nova Escola –CEIP Can Pou
Nova Escola Bressol
Vila Romana de Can Farrerons

Millores a la xarxa d’aigua
Nova canonada d’aigua potable a la Gran Via 
(entre c/de la Plaça i Joan Prim)
Inversions de millora diverses en la xarxa de clavegueram

Actuacions en 
fase d’execució 
actualment

Finalització Tercera Fase 
Nucli Antic (c/Lesmes Ruiz)
Espai Públic de la
Plaça Doctor Ferran
Canvi de les òptiques 
dels semàfors per 
tecnologia “LED”
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Un impuls per als nous 
equipaments municipals

ve de la pàgina anterior

Nous equipaments municipals

Millores a equipaments municipals

Arranjament edifici del Gas  
Accessos CEIP El Dofí
Millora instal·lacions Escola Bressol

Ascensor a l’escola d’adults (Pla d’Accessibiliat)
Ascensor a l’escola de música (Pla d’Accessibiliat )
Inversions de millora a les escoles de Premià de Mar 

Equipaments esportius:
Nova Piscina Municipal i transformació 

de la pista esportiva Voramar en una pista coberta

Nova biblioteca pública

Nou Centre Cultural 
l’Amistat (teatre 
+ hotel entitats)

L’alcalde Miquel Buch i els regidors Ernest Casadesús, Miquel Àngel Méndez 
i Marisa Farreras expliquen els projectes d’inversió en roda de premsa
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Es destinaran més de 3,5M€ a inversions i 
augmenta un 70% la partida de Serveis Socials 

El pressupost 
per al 2009, aprovat

El Ple Municipal va aprovar, 
en sessió extraordinària el 
17 de desembre, el pressu-
post per a aquest 2009 amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern (CiU i Esquerra) i el 
PP, i l’abstenció del PSC i 
ICV-EUiA-EPM. La xifra total 
per a aquest 2009 ascendeix 
a 25.194.000€, un 10,55% 
més que el del 2008, uns 
2,4 MM. € que es destinaran 
principalment a inversions i a 
despesa social. Aquest és el 
primer pressupost aprovat un 
cop finalitzat el Pla de saneja-
ment financer que durant tres 
anys ha provocat una impor-
tant contenció econòmica per 
part del consistori. 

Tallers per 
comprar de 
manera 
responsable
Les regidories de Consum i 
de Gent Gran, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
han ofert el taller “La millor 
compra” a les associacions de 
gent gran del municipi. 
 Amb aquesta iniciativa s’ha 
pretès donar als participants 
del taller la informació sobre 
com realitzar la millor compra 
amb el pressupost de què 
disposen; de les tàctiques 
publicitàries que s’utilitzen per 
induir als compradors a com-
prar determinats productes, 
i tot allò que interessa saber 
relacionat amb la compra. 
Aquest taller ha anat a càrrec 
de l’Entitat Assessorament i 
Serveis en Geriatria SL .
 Els tallers es van fer a fi-
nals d’any i hi van participar un 
total de 80 persones, que van 
valorar la iniciativa de  manera 
molt positiva. L’Ajuntament 
està treballant perquè durant 
aquest  2009 es puguin portar 
a terme altres tallers destinats 
a la gent gran. 

Resum dels aspectes més destacables del nou pressupost

Serveis Socials és l’àrea on s’han abocat més esforços pressupostaris. S’incrementa la 
dotació en 358.000 € (70 %) que es destinaran, especialment a programes de suport a les 
famílies, ajuts de menjador escolar, programes d’immigració i serveis d’atenció domiciliària.  
Festes: redueix el seu pressupost en un 7,50 %, percentatge que es deriva a despeses 
socials.
Joventut: augmenta un 7,60 %, per a la contractació d’un autobús nocturn per portar els 
joves a zones d’oci i per implantar l’Ajuntament Jove, projecte de participació juvenil en la 
vida municipal.
Esports: 405.000€ per cobrir la pista del Voramar, que permetrà descongestionar 
el Pavelló Municipal d’Esports. 
Promoció Econòmica:  30.000 € per a programes formatius d’inserció laboral, per facilitar 
que les persones que es quedin a l’atur tinguin opcions de noves contractacions laborals.  
Medi Ambient: increment de 350.000 €, conseqüència dels nous contractes de manteni-
ment i ampliació de serveis.
Educació: s’augmenta la despesa en millores a escoles en 14.000 €.  

Un premianenc, guanyador 
d’un premi CIRIT 2008
Marc Sala Castells, alumne de l’IES Serra 
Marina ha estat un dels guardonats amb 
els Premis CIRIT , que convoca l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca  de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu de  fomentar l’esperit 
científic del jovent. El treball premiat va 
ser una recerca sobre l’Esperanto des 
dels punts de vista històric, ideològic i 
lingüístic. 

Un premianenc, guanyador del premi 
estatal de finalització d’estudis

El premianenc Miguel Ros Martín, 
acabat de llicenciar per la Facultat 
d’Informàtica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya amb 
una nota de final de carrera de 
9,89, ha estat el  guanyador del 
Premio Nacional de Finalización de 
Estudios Universitarios, que atorga 
el govern estatal. El guardó és un 
reconeixement oficial als estudiants 
universitaris més brillants. 
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Molts pobles de Catalunya 
compten amb dues festes 
majors, la gran –normalment 
a l’estiu i lligada al patró o 
patrona del municipi- i la pe-
tita o d’hivern, que sol caure 
entre els mesos de més fred. 
Gairebé sempre està lligada 
amb les tasques agrícoles, 
que eren molt importants 
a les societats tradicionals. 
De vegades aquesta festa 
major petita també servia per 
commemorar el segon patró 
o patrona de la vila, com en-
cara passa a Cabrera de Mar 
amb Sant Vicenç al gener.
 Premià de Mar no neces-
sitava inventar-se la Festa 
Major Petita, perquè aquesta 

S’apropa el Carnaval 
i la Festa Major Petita 

ja existia abans de la Guerra 
Civil (1936-1939). Tan sols 
s’havia de recuperar, j que 
durant l’època franquista s’ha-
via deixat de fer a causa dels 
entrebancs –quan no prohibi-
cions- per part del règim. En 
aquest sentit, el Ple Municipal 
celebrat el dia 27 de gener de 
1981 va acordar recuperar la 
Festa Major Petita que s’ha-
via celebrat a Premià de Mar 
tradicionalment, coincidint 
amb el cap de setmana de 
Carnaval. Cal destacar que 
des de 1939,  aquesta festa 
s’havia traslladat al dia 27 
de gener –data de l’entrada 
de les tropes franquistes a la 
població-, perdent d’aquesta 

manera el seu caràcter popu-
lar, fins que es deixà de fer.     
 Però, no fou fins l’any 2005 
quan la comissió Festa Major 
d’Hivern “Fem gran la petita” 
va proposar a la Regidoria de 
Festes la seva recuperació, 
que esdevingué durant el 
Carnaval 2006. En l’actualitat 
les dues festes (Carnaval i 
Festa Major Petita) són una 
de sola, i aquest  2009 se 
celebrarà entre els dies 19 i 
25 de febrer.
 Tota la informació sobre la 
Festa Major d’Hivern a: www.
festamajordhivern.cat. També 
podeu consultar el programa 
complet a la contraportada 
d’aquesta edició.

Els orígens de la Festa són d’abans de la Guerra Civil
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Nadal 08 i Reis 09

Jordi Linares

Màrius Torner

Màrius Torner

Jordi Linares
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Inici del servei de bus 
nocturn per a joves

però de ben petit la família 
es va traslladar a Barcelona. 
Cap a l’any 1934 va comen-
çar a treballar de reporter 
gràfic pel seu compte, i les 
seves fotografies es van 
publicar a diaris com, l’Opi-
nió, la Publicitat, El Diari de 
Barcelona, Última Hora, La 
Vanguardia... Sempre acom-
panyat de la seva càmera 
Leica, Centelles va retratar la 
vida cultural, social i política 
catalana de l’època.
 L’any 1939 es va exiliar 
a França enduent-se una 

Premià de Mar serà la pri-
mera ciutat en exposar les 
fotografies inèdites de l’exili 
del fotoperiodista Agustí 
Centelles, que recentment 
han trobat la seva família i 
que es van mostrar el passat 
novembre al Palau Robert 
de Barcelona.
 Agustí Centelles va resi-
dir a Premià de Mar des de 
1955 fins a la seva mort, el 
1985. Des de la Regidoria 
de Cultura, després de di-
verses converses mantingu-
des entre el regidor, Ernest 
Casadesús i la família de 
Centelles, es vol retre ho-
menatge a la figura d’aquest 
premianenc d’adopció. L’ex-
posició recull un total de 56 
fotografies, que els seus fills 

Exposició fotogràfica 
d’Agustí Centelles

van trobar recentment dins 
una caixa de galetes, que 
plasmen la vida política i so-
cial dels anys trenta, així com 
de la guerra i la postguerra. 
Reconegut universalment
 Agustí Centelles va néixer 
a Grau el 1909 (València), 

Premià de Mar acull l’exposició de 
fotografia dels negatius inèdits trobats 

El proper 14 de febrer la 
Regidoria de Joventut inicia 
un nou servei de trans-
port nocturn pensat perquè 
els joves puguin anar a la 
zona del Pla d’en Boet de 
Mataró. 
 Aquest servei té una 
periodicitat setmanal, per 
tant cada dissabte a la 
1.00h hi haurà un autobús 

entre Premià de Mar (Gran 
Via/Elisenda de Montcada) 
i Mataró (al Pla d’en Boet). 
La tornada des de Mataró 
a Premià de Mar serà a les 
5.30 h. Inicialment, com que 
es tracta d’una prova pilot 
per tal d’avaluar el servei, no 
es cobrarà el servei, si bé la 
intenció és començar a fer 
el cobrament a partir del 25 

d’abril amb un preu reduït 
d’un euro per viatge. 
 Aquesta iniciativa s’ im-
pulsa per evitar accidents 
de trànsit, oferir una alter-
nativa al cotxe o la moto 
i donar un servei a tots 
aquells joves que no tenen 
mitjà de transport per fer els 
freqüents desplaçaments 
cap a Mataró.
 

Dades pràctiques

Lloc: Museu Municipal 
(antiga fàbrica del Gas, 
carrer Joan XXIII, 2-8)
Inauguració: dissabte dia 
7 de febrer a les 18.30 h
L’exposició romandrà 
oberta del 7 al 22 de 
febrer. 
Horaris: De dimarts a dis-
sabte de 18.00h a 20.00h. 
Diumenges  d’11.00h a 
14.00h i de 18.00h a 
20.00h
Organitza: Regidoria de 
Cultura
Col·labora: AECC

Les nits dels dissabtes farà el viatge 
d’anada i tornada a Mataró 

A dalt, el regidor de cultura, 
Ernest Casadesús, amb els 
responsables de l’exposició. 
Sobre aquestes línies, una de 
les imatges de Centelles.

maleta amb els negatius de 
les imatges que considerava 
més rellevants. Tot i haver 
estat en diversos camps de 
concentració va poder conti-
nuar conservant els negatius 
i les càmeres gràcies al seu 
carnet de jornalista inter-
nacional. Quan va tornar a 
Catalunya es va instal·lar a 
Reus clandestinament i El 
1944 va tornar a Barcelona 
on va ser jutjat quedant en 
llibertat condicional. L’any 
1976 va recuperar els ne-
gatius que havia deixat a 
França i es van poder expo-
sar moltes de les imatges. 
Centelles es va convertir 
en un símbol dels fotoperi-
odistes de guerra. El 1984, 
el Ministeri de Cultura li va 
concedir el Premi Nacional 
de Fotografia.
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Cooperació i solidaritat
internacional a Premià 
El passat 2 de desembre, dos 
representants de l’Associació 
Premià amb el Sàhara van 
viatjar als campaments de 
la República Àrab Sahrauí 
Democràtica amb l’objectiu 
de fer el seguiment del pro-
jecte de l’Escola Especial 
d’Ausserd i fer-hi arribar la 
subvenció atorgada per la 
Regidoria de Cooperació.
  L’escola fa una tasca im-
portant amb infants i ado-
lescents amb discapacitats 
diverses, als quals ofereix 
escolarització, alimentació i 
servei de transport escolar. 
Gràcies a les subvencions, el 
personal de l’escola (mestres, 
manteniment, transport esco-
lar...) pot percebre un incentiu 
econòmic per la seva tasca, 

totalment voluntària. 
 L’Associació Premià amb 
el Sàhara, que fa un segui-
ment constant del projecte, 
està molt satisfeta de la gestió 
que l’escola fa de les subven-
cions i de com s’organitzen 
tenint en compte que funci-
onen en un campament de 
refugiats, al mig del desert i 
amb condicions mínimes. 

Centre d’acollida a Bolívia
D’altra banda, l’Associació 
Tarija, tot i els problemes po-
lítics, socials i econòmics que 
pateix en aquests moments 
Bolívia, segueix endavant 
amb el projecte del cen-
tre d’acollida de l’Hogar de 
Niños. El centre acull nens i 
nenes orfes, abandonats, o 

provinents de famílies sense 
recursos o desestructurades, 
i gràcies a les subvencions el 
centre funciona de manera 
autònoma i fa possible que 
els nens i nenes se sentin ben 
atesos. 
 Quan aquests nens i nenes 
entren a l’etapa de la joventut, 
l’Associació Tarija els ofereix 
cases tutoritzades i, amb la 
col·laboració del govern de Ta-
rija, tallers per tal que puguin 
emancipar-se i integrar-se a 

la societat i al  món laboral 
gaudint d’un entorn estable. 
 El regidor de Cooperació, 
Ernest Casadesús, es mostra 
molt satisfet del funcionament 
del Consell Municipal de Co-
operació i dels projectes que 
s’estant duent a terme i es-
pera que en un futur es pugui 
augmentar el pressupost per 
tal de seguir amb aquests 
projectes i amb d’altres que 
en aquests moments ja estant 
damunt la taula. 
 

El regidor de Cooperació, Ernest Casadesús, i  membres de les 
associacions Tarija i Premià amb el Sàhara fent un seguiment dels 
projectes que s’estan duent a terme

Campanya 
d’higiene 
alimentària 
La Regidoria de Salut Pública 
ha endegat una campanya 
per tal de garantir que els 
manipuladors d’aliments com-
pleixin la normativa i es rentin 
les mans amb aigua calenta i 
sabó tantes vegades com ho 
requereixi les condicions de 
treball, abans d’incorporar-se 
al seu lloc de treball i després 
d’haver realitzat activitats alie-
nes al seu treball específic. 
La campanya s’ha dirigit a 
bars, restaurants, comerços 
d’alimentació, geriàtrics, 
escoles i llars d’infants, als 
quals s’ha fet arribar una carta 
explicativa i un adhesiu per 
col·locar als serveis higiènics 
que utilitzin els manipuladors 
d’aliments. La Regidoria farà el 
seguiment de la campanya. 
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Premià millora Santiago Rusiñol 
amb Batlles
Amb motiu dels des-
perfectes ocasionats 
per les arrels d’un 
arbre, s’ha fet la re-
paració de la vorera, 
la base del semàfor i 
l’escocell.  

Nova entrada de vehicles al Palmar
S’ha construït un gual al Palmar per facilitar 
l’entrada de vehicles de serveis al parc. 

Arranjaments dels escocells 
i repassos a les voreres
S’han arranjat els escossells de l’arbrat als 
carrers de la Plaça,  Montseny, i Pau Casals 
i s’han fet repassos a la vorera. 

Plaça Dolors Folch i Ribas
S’ha fet el condicionament de les terres del 
parc amb sauló.Escola de Música

S’ha fet el condicionament de les terres malme-
ses per les pluges amb sauló garbellat

Plaça de l’Esperanto
S’ha renovat el mobiliari de la zona de jocs 
infantils, alhora que s`hi ha fet un tancament 
per garantir la seguretat dels més petits. 
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El Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar va obrir les 
portes de la nova exposició 
permanent a mitjans de l’any 
2005 i des d’aleshores ha re-
but més de 13.000 visitants. 
 El 2008 va rebre un to-
tal de 5.000 visitants, xifra 
que suposa més d’un 39% 
d’increment respecte l’any 
anterior.  Aquest increment 
ha estat possible gràcies a la 
inauguració d’una nova part 
de l’exposició permanent, 
dedicada al gravat de motlles 
per a l’estampació tèxtil, i a la 
línia continuada d’exposicions 

temporals que s’hi ofereixen. 
 Cal destacar que el mu-
seu, tot i estar especialitzat en 
estampació tèxtil, va encetar 
una línia d’exposicions tem-
porals que vol mostrar testi-
monis de la història, arque-
ologia i etnologia locals, així 
com de la Fàbrica del Gas. 
L’any 2008 es varen fer cinc 
exposicions temporals, que 
mostraven alguns d’aquests 
temes. 
 Les exposicions “Cartells 
d’un temps”, dedicada a l’ar-
tista català Albert Guinovart, 
i “La Missió arqueològica del 

1907 als Pirineus” han donat 
a conèixer aspectes interes-
sants del patrimoni cultural 
català. Les mostres “Cre-
ativity-textil-llotja” i “Peces 
Vives” han acollit els treballs 
dels alumnes de l’escola de 
disseny La Llotja i del taller 
d’artesania premianenc “El 
pájaro de hierro”. 
 D’altra banda, l’any 2008 
es va organitzar l’exposició 
“Imatges de dones”, que 
donà a conèixer alguns dis-
senys i teixits estampats que 
es conserven al Museu. Les 
exposicions temporals han 

El Museu incrementa 
en prop d’un 40% el 
nombre de visitants 
Durant el 2008 ha rebut prop de 5.000 visites

tingut molt bona acollida per 
part del públic premianenc, i 
les dues darerres, “Imatges 
de dones” i “Peces Vives” han 
sumat més de 1.000 visitants 
cadascuna. 

Noves exposicions 
L’any 2009 el Museu té 
previst seguir amb la línia 
d’exposicions temporals 
continuades, que s’inaugu-
rarà el mes de febrer amb 
l’exposició “Agustí Cente-
lles”, fotògraf de renom in-
ternacional molt vinculat a 
Premià de Mar. 

Ja han finalitzat els treballs 
per suprimir les palometes de 
la zona de la Gran Via canto-
nada Riera de Premià. Les 
antigues instal·lacions han 

Millores a 
la xarxa 
d’enllumenat

estat substituïdes per cables 
trenats grapats, tal i com es 
pot apreciar a les imatges. 
L’import d’aquesta actuació 
ha estat de 10.290 euros.

El bus de les 
professions 
arriba a Premià 

Els propers 18 i 19 de febrer, 
el bus de les professions, 
pensat perquè els alumnes 
d’ESO puguin conèixer i rebre 
orientació sobre la formació 
professional específica i els 
corresponents cicles forma-
tius de grau mitjà i de grau 
superior, estarà  a Premià. 
 El bus s’instal·larà davant 
de l’Institut Cristòfol Ferrer, (c. 
Rafael Casanovas), i roman-
drà obert de 9.15 a 12.15h 
i de 15.00 a 16.30h per als 
alumnes de 3r i 4t d’ESO dels 
centres públics i concertats del 
municipi, i de 16.00 a 18.00h 
per al públic en general. 
 Aquest bus pertany al 
Departament d’Educació de 
la Generalitat i s’instal·larà al 
municipi amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. També es 
preveu una sessió informa-
tiva al Cristòfol Ferrer per als  
pares que vulguin informar-se 
de les sortides professionals 
que tenen els seus fills.



El 29 de  novembre es va fer 
l’entrega del premi de la cam-
panya “Comprar a Premià té 
premi” que es va dur a terme 
durant els mesos de setembre 
i octubre a totes les botigues 
associades al CAP i al Mercat 
de Sant Joan. L’acte es va 
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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’aquest espai. 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 

L’alcalde i un grup de premianencs
viatgen a Calasparra
Els proppassats 20 i 21 de desembre l’alcalde, Miquel Buch, va viatjar a 
Calasparra (Múrcia), acompanyant un grup de premianencs, per celebrar la 
cloenda del “Año Santo Jubilar”, amb motiu de la forta vinculació entre aquest 
poble  i Premià de Mar, on des de fa anys hi viu una nombre important de 
calasparrencs, motiu pel qual una de les places del municipi porta per nom 
Calasparra. La regidora de Gent Gran, Imma Morales, també hi va anar. 
El gener del 2008 es va fer a Premià de Dalt la presentació de l’Año Santo 
Jubilar del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, 
en un acte organitzat conjuntament pels ajuntaments de Premià de Mar i 
Premià de Dalt i al qual hi van participar més de 1.400 persones. 

Comprar a Premià té premi!
fer a la perruqueria Sardà. 
on s’havia repartit la butlleta 
guanyadora.
 La guanyadora, seguint les 
bases del sorteig va gastar-se 
els 3000€ durant el mateix 
dia. Ho va fer en un total de 
14 establiments del CAP, con-

cretament: Sardà perruquers, 
Milar, Pinso Express, Farmà-
cia Gran Via, Deulofeu, Acción 
Electrodomèstics, Cottet, Tori-
bio Bisbal, Foto Vídeo Albert, 
Aitor Arroyabe, Àngels Vila, 
Premier Idea, Suma Super-
mercats i Exclusives.

Mor el president de la UE Oasis, 
Francisco Benedicto
L’any 2009 va començar amb una mala notícia per 
a l’esport premianenc, la mort del president de la UE 
Oasis, Francisco Benedicto. Benedicto va estar durant 
una gran part de la seva vida lligat a projectes relacio-
nats amb el món del futbol i va ser un dels principals 
impulsors de la UE Oasis, una de les entitats més 
carismàtiques del futbol premianenc.
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Oposició, seguiment 
i alternatives

L’any 2009 estarà con-
dicionat per un marc de 
crisi econòmica capitalista 

que incidirà negativament 
entre les classes popu-
lars. L’Ajuntament ha de 
garantir unes prioritats en 
l’atenció de les necessitats 
socials. La coalició ICV-
EUiA-EPM marcarà una 
agenda d’oposició centrada 
en a) l’exigència d’aplicació 
efectiva dels acords pres-
supostaris, b) la transpa-
rència i la participació en 
els afers del Pla general 
d’urbanisme, c) preservar la 
despesa social minimitzant 
partides propagandistiques 
i supèrflues, i d) avançar  
els aspectes programàtics 
generals (baixador Renfe, 
infraestructures socials i 
culturals i el “serial” del port, 

entre altres).  
 Els acords del pressu-
post 2009 (amb la nostra 
abstenció) inclouen inicia-
tives de la coalició relatives 
a: increment del Programa 
de suport familiar, ajuts de 
menjador, execució del Pla 
d’accessibilitat a espais mu-
nicipals, dotació d’energia 
solar a la nova biblioteca, 
més parades de bus el cap 
de setmana, manteniment 
de zones verdes i proposta 
de la coalició sobre conti-
nuació del Pla especial del 
nucli antic, entre diverses 
aportacions. 
 En relació al Pla general 
d’urbanisme serem exi-
gents demanant la màxima 

transparència, informació i 
participació en el seu des-
envolupament, vetllant per 
evitar intervencions aprio-
rístiques en casos relacio-
nats amb infraestructures, 
equipaments, aparcaments 
i altres. 
 La coal ició entenem 
l’activitat municipal com un 
doble exercici institucional i 
social. Amb aquest objectiu 
treballem des d’un espai 
obert a partits (ICV i EUiA) 
i persones independents 
o altres col·lectius. Volem 
créixer obrint molt més 
aquest espai al conjunt de 
l’esquerra premianenca. 
És, doncs, distintiu de la 
coalició la nostra manera 

d’articular política i socie-
tat des de la pluralitat i la 
participació. A més de fer 
municipi, fem treball social 
i cultural. La nostra agenda 
del 2009 inclourà nombro-
ses activitats en relació a 
la crisi alimentària, el co-
operativisme, la memòria 
històrica local, la difusió 
de valors i projectes de 
transformació i propostes 
que oferirem des del local 
del carrer del Segle: un 
espai sociopolític i cultural 
impulsat des d’una coalició 
oberta i en creixement. 

Contacteu a: 
lacoalipremia@hotmail.com

4.883.106 € Fons 
Estatal d’Inversió + Mesa 
de seguiment econòmica 
i social

El grup municipal socia-
lista, després del Ple de 
pressupostos, desitja que 
la proposta realitzada en 
el mateix Ple per part del 
portaveu socialista, Tomàs 
Esteban, de crear una mesa 
de seguiment de la situació 
econòmica i social de Pre-
mià de Mar sigui una realitat 
i obtingui el suport de tots 
els grups politics, i aprofiten 

per agrair aquest suport.
Des del grup municipal soci-
alista s’ha tingut en compte 
que el pressupost està molt 
condicionat en funció del 
desenvolupament de l’eco-
nomia i de les dificultats que 
es poden donar al llarg de 
l’any 2009. Raó per la qual 
no es va introduir cap esme-
na al detall del finançament 
però sí que es va efectuar 
una proposta que defineix 
i engloba totes les realit-
zades, com és instaurar la 
Mesa de seguiment. Cre-
iem que condicionar unes 
partides, en les quals es pot 
anar descobrint diàriament 
noves necessitats, és limitar 
les iniciatives plantejades. 

Considerem que la Mesa 
és una eina necessària per 
al desenvolupament del 
pressupost, ja que permetrà 
analitzar i valorar els indi-
cadors socials i econòmics 
de Premià de Mar, per tal 
de poder donar resposta 
a les necessitats existents 
de manera àgil i resolutiva. 
És necessari que la Mesa 
estigui formada per tots els 
grups municipals, diferen-
ciant molt bé del que és la 
Junta de Portaveus. Abans 
de l’últim ple del 2008, el 
grup municipal del PSC va 
deixar palès el seu posici-
onament de col·laboració 
i suport envers la situació 
que patim, atès que va ser 

el promotor de la moció on 
es proposaven mesures de 
contenció de la despesa per 
tal de minimitzar la crisi eco-
nòmica que ens afecta. 
 Per altra banda, l’ajuda 
que Premià rebrà del Fons 
Estatal d’Inversió Local amb 
4.883.106 € serà un incen-
tiu per revifar l’economia 
municipal. Els projectes que 
es presentin, per tal que 
siguin aprovats, han d’estar 
destinats íntegrament a la 
realització d’obra pública i 
d’inversió generadora de 
treball. S’ha de tenir en 
compte que aquests projec-
tes han de ser obres muni-
cipals de nova planificació 
i d’execució immediata. És 

per aquest motiu que el PSC 
de Premià va fer arribar una 
carta a l’alcalde expressant 
el nostre ajut i suport en 
totes aquelles actuacions 
necessàries per la millora 
del municipi, reafirmant el 
nostre interès a treballar per 
tirar endavant totes aquelles 
propostes no excloents que 
aquesta disposició extra-
ordinària del Fons Estatal 
permet i vol incentivar.
 Els socialistes reiterem 
la nostra voluntat de col-
laborar en totes aquelles 
tasques que facin possi-
ble que els premianencs 
i premianenques tinguin 
garantides totes les seves 
necessitats.

2009: any d’inversions 
a Premià de Mar

El 17 de desembre vam 
aprovar el pressupost per 
a 2009. D’aquesta manera, 
des de l’1 de gener ja podem 
treballar amb un pressupost 
aprovat i per tant disponible. 
La seva aprovació va anar 
precedida d’un procés en el 
qual vam convidar  tots els 

grups amb representació 
municipal a fer-hi les apor-
tacions que consideressin 
oportunes. ICV-EUiA-EPM 
i el PP es van mostrar par-
ticipatius i bona part de les 
seves esmenes van ser 
recollides. El PSC va optar 
pel silenci. A l’hora de votar 
el pressupost, a més dels 
vots de l’equip de govern 
(CiU i ERC) el PP també hi 
va votar a favor i el PSC i 
ICV-EUiA-EPM es van abs-
tenir. Per tant, podem parlar 
d’un doble èxit: aprovar el 
pressupost de 2009 abans 
de finalitzar el 2008 i fer-ho 
sense cap vot en contra. 
 El nou pressupost arriba 
amb el pla de sanejament al 

qual ens hem vist obligats 
els darrers anys finalitzat. 
Els tres grans objectius, 
tenint en compte l’actual 
situació de crisi, eren incre-
mentar la partida de Serveis 
Socials (ho hem fet en un 
70%), mantenir el nivell de 
les regidories sense aug-
mentar-ne el pressupost; i 
finalment incrementar les 
inversions, perquè Premià 
ho necessita i perquè alhora 
ajudem a dinamitzar l’eco-
nomia d’alguns sectors. 
 Entre el pressupost i els 
Fons d’Inversió Estatal que 
rebrà Premià, aquest 2009 
disposarem de 9 milions 
d’euros per a inversions, 
que permetran portar a 

terme més de 45 noves ac-
tuacions d’obres o millores 
que afectaran  tots els barris 
del municipi. Així, s’invertirà 
en carrers i voreres, xarxa 
d’enllumenat, parcs infan-
tils, equipaments... farem 
realitat el nou espai cultural 
de l’Amistat, que es comen-
çarà a construir ben aviat, 
finalitzarà el Pla Parcial del 
Torrent Malet (PP2) i s’aca-
baran les obres de la nova 
biblioteca i la nova piscina 
municipal. 
 Sens dubte, es tracta de 
la major inversió que s’ha fet 
mai a Premià, i per aquest 
motiu hem tingut molta cura 
a l’hora d’escollir quins pro-
jectes tiràvem endavant. 

Perquè les necessitats de 
Premià de Mar són moltes, 
i amb aquests 9 milions 
d’euros podrem solventar-
ne una gran quantitat, però 
també és cert que no totes. 
I tot allò que no hagi tingut 
cabuda dins aquest pres-
supost haurà d’esperar el 
proper.
 Aquest és el canvi ambi-
ciós que des de CiU plan-
tegem per a Premià: amb 
transparència, comptant 
amb els ciutadans i amb el 
compromís de fer un Premià  
amb i per a tots. 
 Tota la informació sobre 
les inversions que es faran 
el 2009 a: 
www.premiademar.cat.
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Esquerra aposta per les 
polítiques de xoc, no les 
de xec

Esquerra ha aconseguit 
mobilitzar l’Ajuntament per 
atendre la proposta elec-
toralista de Zapatero. Sí, 

electoralista. Separar les 
crítiques de l’oportunitat 
ha estat una constant dins 
d’Esquerra. I, sí òbviament 
creiem que oferir una mili-
onada (8.000 milions d’eu-
ros) als ajuntaments quan 
per una altra banda es plora 
que no hi ha diners per al 
finançament i es posa la 
crisi com a excusa no es pot 
negar que aquesta zapate-
rada ha estat sens dubte 
una mesura electoralista 
sense cap lògica d’esquer-
res (ja que la lletra petita 
impedeix a mols consistoris 
que realment ho neces-
siten acollir-se a aquests 
fons;només els grans ajun-
taments –socialistes- en 

sortiran beneficiats).
 Però, Premià necessita 
finançament. Ho repetim a 
qui calgui i no ens cansem 
de cercar-ne. Per això, 
s’ha d’aprofitar qualsevol 
font, encara que el mètode 
no s’avaluï com el més 
apropiat. El grup munici-
pal d’Esquerra, doncs, ha 
aconseguit impulsar el fonts 
de més de dos terços de 
les obres de l’Amistat, valo-
rades en tres milions i mig 
d’euros. Aquest pressupost 
immens per a Premià –d’al-
tra banda d’un equipament 
molt i molt necessari– ja 
s’ha reduït fins a un punt 
assumible per la inversió 
pròpia, gràcies al regidor de 

Cultura d’Esquerra, l’Ernest 
Casadesús. L’agilitat i la 
feina ben feta han pogut ex-
treure aquests dos milions 
i mig d’euros per al nostre 
anhelat teatre municipal.
 I gràcies també a la 
planificació meticulosa de 
la Mercè Gisbert, regido-
ra d’Esquerra per a Ser-
veis Socials, la frivolitat 
de Zapatero en matèria de 
‘decretazos’ també finan-
çarà l’ascensor de l’Escola 
d’Adults, un centre també 
estratègic en la formació i la 
dinamització de la població 
premianenca. També s’en-
degaran altres obres muni-
cipals per millorar l’asfaltat 
de carrers, urbanització de 

Nuestro balance del 2008

Este año que dejamos, como 
ya dijimos y vaticinamos ante-
riormente aquí, es el comien-
zo de una nueva situación 
económica, ya reconocida 
por el gobierno, aunque siem-
pre intentaban primero negar-
lo, luego maquillarlo y ahora 
desfigurarlo, una situación 
que no sabemos donde des-
embocará ni cuando acabará. 
Pero ahora no toca hablar de 
la crisis, ya tendremos tiempo 
más adelante. Este mes nos 
toca hacer balance de nues-
tra actuación en el 2008 en 

Premiá de Mar.
 Estar de regidor sin gober-
nar, es decir en la oposición, 
en un pueblo de 30.000 habi-
tantes, no es tarea fácil. Por 
una parte debes representar 
aquellas siglas por las que te 
presentas, por otra parte tam-
bién seguir los designios que 
te marca tu filosofía personal 
y por último entender que 
estás en tu ciudad, y vienes 
hacer pueblo. Desde febrero 
del 2008 nos hemos pasa-
do por activa y por pasiva 
diciendo que viene la crisis, 
que tomemos medidas, que 
no improvisemos y que entre 
todos, repito entre todos, 
nos unamos para combatir 

la gran lacra como es el des-
empleo. Es por esto que los 
regidores del PP de Premiá 
de Mar, decidimos, hacer 
oposición constructiva, edu-
cada, activa y participativa. 
Nadie nos podrá acusar que 
estamos haciendo siempre 
partidismo, como otros, que 
aprovechan los plenos del 
ayuntamiento para convertir-
los en foros mundiales, para 
arreglar siempre los proble-
mas internacionales, globales 
y a veces intergalácticos.
 Nosotros en cambio, siem-
pre hemos apostado, por 
luchar por las pequeñas co-
sas, de nuestras familias de 
Premiá. Y es por ello, que en 

este segundo presupuesto 
municipal, por cierto aproba-
do dentro del año fiscal, el PP 
lo ha votado a favor. Primero, 
por convicción. Estamos en 
crisis y hay que estar unidos 
de verdad y no de piquillo. Se-
gundo porque presentamos 
una batería de enmiendas 
(un total de 23) para recortar 
gastos que consideramos 
innecesarios o prescindibles, 
y nos aprobaron 14. También 
presentamos otras 10 en-
miendas para incrementar 
unas partidas presupues-
tarias, que pensamos que 
son básicas, para el devenir 
del pueblo. Por ejemplo, 
aumentar en 30.000 euros 

más el programa de ayuda 
a las familias, 5.000 euros 
más en el fondo de libros y 
material escolar,  4.000 euros 
para dignificar y aumentar la 
seguridad en luminosidad de 
la Cabalgata de los Reyes 
Magos, 5.000 euros para 
arreglar la zona verde del 
Aparcamiento de coches de 
El Palmar- La salle, 15.000 
euros para reasfaltar una 
parte de la calle Granvía, 
etc. El balance que hacemos 
de nuestra actuación, es el 
de colaboración desde la 
oposición,  con sinceridad, 
con esfuerzo y sacrificio por 
la ciudadanía de Premiá de 
Mar.

El Pla d’Inversions 
per a 2009

Ahir assistirem a la presen-
tació del Pla d’Inversions per 
a 2009 per part del municipi 
deixant per a una reunió ordi-
nària, probablement a inici del 
febrer, el tractament de l’ordre 
del dia que recull les peticions 
dels diferents presidents. 
Normalment, en aquest espai 
dedicat a la COAV i com a 
secretari de la Coordinado-
ra, em limito a fer un resum 

de l’acta on es recullen els 
acords i els  temes quwe són 
objecte de discussió. Aquest 
cop, em permetran que els 
faci arribar alguna reflexió 
personal sobre aquest pla 
d’inversions.
 D’entrada la xifra: 9 milions 
d’euros. En ella s’inclouen 
els 4’8 milions procedents de 
l’Estat de forma excepcional, 
així com els diners previstos 
dins del pressupost munici-
pal i diverses subvencions 
d’altres organismes de l’Ad-
ministració Autonòmica. Val 
a dir, però, que:
-Manca una reforma en pro-
funditat del sistema de finan-
çament dels ajuntaments. A 
més, davant l’oblit de l’Estat, 

Diputació o Generalitat, els 
municipis es veuen obligats 
a fer front a necessitats que, 
d’entrada, no formen part 
del nucli d’obligacions que 
els  pertoca (competència 
municipal són: serveis, cla-
vegueram, enllumenat públic, 
etc). El problema rau en què 
les quantitats dedicades a 
un capítol són en detriment 
d’altres.
-L’ajut que s’ha de rebre de 
l’Estat és en base a un diner 
inexistent (és a dir, no estal-
viat); això implica un endeu-
tament de tots plegats que, 
com a contribuents, haurem 
de pagar algun dia amb els 
corresponents interessos. 
Interessos que hauran de 

pujar si volen fer atractives 
les obligacions de l’estat de 
col·locar en el mercat i que, 
majoritàriament, seran adqui-
rides a l’exterior. Atesa la da-
vallada de la qualificació del 
deute espanyol, ja veurem si 
s’ aconsegueix i a quin preu.
-Les inversions que es finan-
cien amb aquest ajut extraor-
dinari de l’Estat han d’abastar 
la totalitat del projecte. De 
forma que, si tinc un cost 
superior a l’ajut, no puc com-
plementar amb diners proce-
dents d’altres fonts com ara 
el pressupost, subvencions, 
etc. Cal afegir que, davant el 
perill  que el projecte no sigui 
aprovat per l’Estat perdent-se 
la quantitat assignada al mu-

nicipi en la part corresponent, 
s’afavoreix una proliferació 
d’actuacions petites i s’obsta-
culitza una planificació racio-
nal de les inversions.
-Potser, com a ciutadans, ens 
convindria més que el diner 
públic es destinés a millorar 
o crear infraestructures que 
facilitin les inversions priva-
des productives. Cal un teixit 
industrial sòlid, inversió en el 
capital humà, etc. A més, som 
un dels països més endeutats 
del món i estem hipotecant 
el futur. Allò que necessiten 
els Ajuntaments és un bon 
sistema de finançament que 
els permeti planificar les in-
versions de forma racional i 
continuada.

places i altres infraestructu-
res públiques.
 És altament preocupant 
que en èpoques de crisi el 
govern socialista a Madrid 
es dediqui a fer polítiques 
de xec, a regalar talons 
amb una llarga i traidora lle-
tra petita. Esquerra aposta 
per les polítiques de xoc, no 
les de xec, aquelles que van 
a les arrels dels problemes, 
no les que posen tiretes 
o pedaços (i normalment 
sobre sectors socials no 
gaire necessitats). Zapa-
tero, també els 25 diputats 
socialistes muts i a la gàbia 
del PSC, es manté  però en 
polítiques especulatives i 
poc concretes.



Febrer de 2009
Divendres 30 de gener
Commemoració del Dia Internacional de la No-violència i la 
Pau (Dia de la mort d’en Gandhi)
Enguany es difondrà el lema “construint ponts, trencant fronte-
res” amb motiu de l’Any Internacional de la Reconcilació. 
Fins al 20 de febrer, a la Biblioteca Can Manent
El grup Mar de Dones dirigirà les lectures. 
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 1 
Balls tradicionals a la plaça de l’Ajuntament
A partir de les 18.00 h, taller de danses i ball obert a tothom.
Organitza: De Bòlit

Dijous 5 
Club de lectura sobre el llibre “Amok” de Stefan Zweig. Ed. 
Acantilado. La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo.
19.00 h, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dimarts 10 
Club de lectura sobre la dona. El grup “Mar de dones” dirigirà 
les lectures. Es farà la lectura en veu alta del llibre “La ética 
de la razón cordial” d’Adela Cortina, ed. Nobel i es comentarà. 
18.30 h, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dijous 19 (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 VIIè és a punt d’arribar a Premià de Mar. I 
cal preparar-se per rebre’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 especta-
cle d’animació infantil: Sa Majestat Primilià VIIè és entre nosal-
tres 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 20
22.45 h, des de la plaça Nova
La Primilià-farra: En Primilià VIIè ens convida a tots a fer gres-
ca i soroll pels carrers de Premià, per anar fins al Ball de l’Amis-
tat. Els tabals dels Tutucà des de dalt d’una plataforma ens 
donaran la marxa necessària per arribar ballant fins a l’Amistat. 
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

23.30 h, al Centre l’Amistat
Ball de Carnaval televisiu: El Ball de Carnaval a l’Amistat ja 
és un acte consolidat i esperat. Per rematar la primera nit, fins 
a la matinada, música sense parar, en una Amistat convertida 
en discoteca. Aquest any compartirem el ball amb personatges 
televisius coneguts de tots! No ho dubtis! Disfressa’t! i vine! 
Entrada gratuïta. Organitza: Centre l’Amistat

Dissabte 21
19.30 h, des del c/St. Pere cantonada c/Eixample
Despertar dels penjaculpes: Seguiu en Primilià VIIè! Ell us 
guiarà de fàbrica en fàbrica per anar despertant els Penjacul-
pes. Veniu disfressats i amb un xiulet o cassoles per fer soroll, i 
no us perdeu el fantàstic muntatge audiovisual davant de cada 
fàbrica. Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la 
Petita

20.45 h, a la plaça Països Catalans (en cas de pluja, al Centre 
Cívic): Posem a caldo! (els versots)
Preparem-nos per a què ens toqui el rebre: ara toquen els ver-
sots! Primilià VIIè rebrà els Penjaculpes i aquests faran el seu 
ball-parlat, on recitaran els versots, que prometen ser ben crítics 

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
Exposició col·lectiva
a càrrec del col·lectiu 
de Sant Lluc de Mataró. 
Intercanvi d’entitats
Fins al 8 de febrer, a la 
Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics 

Homenatge a Raimon 
Torres
Fins al 8 de febrer, a la 
Sala Can Manent
Organitza: Regidoria 
de Cultura i Associació 
d’Artistes Plàstics

Exposició de fotografia 
d’Agustí Centelles 
Del 7 al 22 de febrer, al 
Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Organitza: Regidoria de 
Cultura
Col·labora: AECC 

i durs! Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la 
Petita

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

22.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ball d’envelat: La plaça de l’Ajuntament es transformarà en 
un envelat perquè hi vinguis a ballar balls tradicionals i de 
parella. Vesteix-te com al segle XIX i descobreix els balls col-
lectius! Organitza: Regidoria de Festes. Col·labora: De Bòlit!

23.30 h, al Centre l’Amistat
Ball de carnaval: Recuperem el Ball del Pavelló, aquest cop 
a l’Amistat. Disfressa’t i vine a ballar. Hi haurà música fins a 
la matinada. I un concurs de disfresses individuals.Us podeu 
apuntar al concurs allà mateix a l’entrada. Organitza: Regidoria 
de Festes, Comissió Fem Gran la Petita, Centre l’Amistat 

Diumenge 22
12.00 h, des del Centre l’Amistat (en cas de pluja, al Pavelló 
d’esports): Rua de Carnaval infantil: Els nens i les nenes lluï-
ran les seves millors disfresses en una cercavila molt animada. 
Us hi apunteu? Amb el grup La Salcavila i els tabalers petits 
de De Bòlit! Al final hi haurà vermut per a tothom i obsequis 
per als infants. Organitza: Regidoria de Festes i AVECA. Col-
labora: Centre l’Amistat i De Bòlit!

13.00 h, a la plaça dels Països Catalans (en cas de pluja, al 
Pavelló d’esports): Ball de la Disfressada: 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. Era un ball popular que fa dècades els premianencs 
ballaven per Carnaval, i que ara es podrà tornar a veure ballar 
cada any a la plaça, amb la música en directe. Organitza: 
Regidoria de Festes i De Bòlit!

17.00 h, des de la plaça Joan Corominas
Rua de Carnaval: 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. Podeu consultar les 
bases del Concurs de Comparses al Centre Cívic (c./Esperan-
ça, 19), o al web de la festa (www.festamajordhivern.cat).
Organitza: Regidoria de Festes

Dimecres 25 (dimecres de cendra)
17.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Testament del rei carnestoltes i enterrament de la sardina
En Primilià VIIè 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. Orga-
nitza: 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 encen-
dre la foguera i acabar amb en Primilià VIIè. Després, per tirar 
avall el mal tràngol, teniu un berenar ben bo a base de sardi-
nes. 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
Podeu veure els nens guanyadors a: www.festamajordhivern.
cat. Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la 
Petita
 

TOTA LA INFORMACIÓ 
ACTUALITZADA SOBRE 
LA FESTA MAJOR 
D’HIVERN A: 
www.festamajordhivern.cat

CINEMA

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


