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l’alcalde Buch que 
desencallarà el 
baixador de Can 
Pou-Camp de Mar

24 d’abril: inauguració 
de la Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló i Lloveras

Pressupostos 2010



L’arribada de la primavera ens ha portat bones notícies a Premià de 
Mar. D’una banda, inaugurem la nova biblioteca i, d’aquí a pocs dies, 
els premianencs ja podrem gaudir d’aquest equipament tant esperat i 
fer ús de les inacabables possibilitats que ens ofereix. Mentre ultimà-
vem els preparatius de la seva posada en marxa ens va arribar una 
altra gran notícia, ben diferent, però tant o més esperada: després 
d’anys de lluita i revindicacions per part de veïns i Ajuntament, Adif 
s’ha compromès a posar en marxa el baixador de Can Pou-Camp 
de Mar. Primer s’haurà de construir una nova estació, de la qual 
ADIF ja té l’avantprojecte fet, i per tant tot fa pensar que comencem 
a veure de debò la llum del final del túnel. Així doncs, esperem que a 

curt termini els trens deixaran de donar servei només a una part dels premianencs, i tots 
plegats en podrem gaudir.
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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 La Riera, 16
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
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La biblioteca compta amb una àrea independent 
per als més petits, un espai audiovisual, 
un de multimèdia i espais per a activitats culturals 

Tres plantes dedicades 
al món de la lectura

El dia següent a la Diada 
de Sant Jordi s’inaugurarà 
la nova Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló i Lloveras. 
L’acte es farà la tarda del 
dissabte 24 d’abril. Durant 
tota la tarda es podrà visitar 
el nou equipament i hi haurà 
un grup d’animació. 
 La nova biblioteca està 
ubicada a la ctra. de Vilassar 
de Dalt amb Torrent Fontsana 
i té prop de 2.000 m2 repar-
tits en tres plantes, amb una 
terrassa on es programaran 
activitats culturals. Compta 
amb una gran àrea infantil 
independent que inclou un 
espai per a petits lectors, a 
més d’ un espai audiovisual, 
un de multimèdia, una sala 
per a  necessitats concretes 
com ara treballs de grup o 
tertúlies literàries, una sala 
d’actes i un espai destinat a 
les entitats sòcioculturals. 
 La  Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló i Lloveras 
forma part de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona. Hi trobarem els 
següents serveis: 
Servei de referència i 
obtenció de documents
El servei d’informació i refe-
rència s’ofereix mitjançant 
catàlegs, recursos electrònics 
i altres fonts d’informació.
Entre d’altres, aquest servei 
facilita: 

- Assessorament sobre com 
i on trobar la informació ne-
cessària. 
- Accés en línia a les fonts 
d’informació electrònica i 
internet. 
- Assistència en l’ús de les 
eines d’accés a la informació: 
els catàlegs i els recursos a 
internet. 

- Ajuda per buscar i obtenir 
aquells documents que no 
estan disponibles a la bi-
blioteca. 
- Servei d’informació selectiva 
a persones i col·lectius amb 
interessos específics.

Informació local
La biblioteca pública també 

Passa a la pàgina següent

ofereix informació de la lo-
calitat:
- Elaboració de bases de 
dades de contingut local (ba-
ses de dades de fotografies 
històriques del barri/districte, 
bases de dades de premsa...) 
o confecció de cens de webs 
de contingut local. 
- Edició de material de contin-
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Es fa realitat un importantíssim nou 
equipament reivindicat per l’associacionisme 

fa més de 10 anys. Felicitats. La nova 
biblioteca, ha de ser l’eix vertebrador per 

fomentar valors socials i culturals en la 
societat premianenca”.

“Aviat tindrem l’oportunitat de gaudir de 
la nova biblioteca, un dels equipaments 
públics més importants i necessaris de 

Premià de Mar. Esperem que el seu 
funcionament estigui a l’alçada de les 

demandes dels premianencs”.

““Esperamos que esta nueva biblioteca sea 
un impulso más para la cultura 

y la educación en Premià de Mar, 
estamos orgullosos 

de lo que hemos hecho”. 

“Amb la Biblioteca Municipal “Marti 
Rosello” donarem un gran pas endavant en 

equipaments culturals  que ens ajudarà a 
dinamitzar i donar mes i millors serveis als 

premianencs. Felicitem-nos tots per aquest 
nou espai cultural”.

“Gràcies a l’intens treball que s’ha portat 
a terme, avui Premià de Mar compta amb 

aquest  nou espai, d’unes dimensions i 
d’una qualitat sense precedents. A partir 

d’ara, els premianecs gaudiran d’un gran 
equipament”.

ve de la pàgina anterior

gut local i/o d’interès sectorial 
específic. 

Servei d’internet
i espai multimèdia 
La biblioteca disposa de 8 
ordinadors de connexió a 
Internet i un espai multimèdia 
equipat amb 12 ordinadors. 
L’accés a internet es comple-
menta amb el servei de Wi-Fi 
(xarxa sense fils) que permet 
a l’usuari de la biblioteca 
connectar-se gratuïtament a 
internet amb el seu portàtil.

Servei de préstec
Els usuaris es poden endur 
fins a 30 documents (15 llibres 
i 15 audiovisuals) per un perí-
ode de 30 dies, amb la pos-
sibilitat de fer 3 renovacions. 
També s’ofereix el servei de 
préstec interbibliotecari:amb 
aquest servei es proporcio-
nen els documents que no 
existeixen en el fons propi i 
que estan disponibles en al-
tres biblioteques de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputa-
ció de Barcelona.
 Amb el préstec a entitats i 
escoles, es proporcionen lots 
de llibres i altres documents 
en préstec amb condicions 
especials a les entitats i es-
coles que ho requereixin. Fi-
nalment, el préstec a domicili 
està destinat a persones amb 
problemes de mobilitat tem-
poral o permanent, com ara 
malalts crònics, persones en 
període de convalescència, 
amb discapacitats físiques o 
gent gran.

Formació d’usuaris
Les visites guiades permeten 
aprofundir en el coneixement 
dels serveis i dels recursos de 
la biblioteca. Estan adreçades 
tant a adults com a infants, i 
ofereixen informació de les 
sales i serveis de la bibliote-
ca, formació en la utilització 
dels catàlegs informatitzats 
i accés a internet, i explica-
cions detallades sobre els 
fons especials: fons antic i  
col·lecció local.
 Per la seva banda, les 
escoles constitueixen un grup 
important d’usuaris amb unes 
necessitats de serveis bi-
bliotecaris específiques. La 
formació a les escoles que 

ofereixen les biblioteques 
consisteix en visites i progra-
mes de grups escolars a la 
biblioteca, per tal de donar a 
conèixer el seu funcionament 
i com aprofitar-ne millor els 
seus recursos.

Activitats Culturals 
i de foment de la Lectura 
La nova biblioteca acollirà di-
ferents propostes per fomen-
tar la lectura, com ara el Club 
de lectura, les activitats de 
foment de la lectura dirigides 
tant a un públic infantil com a 
un d’adult i exposicions.

Serveis especials
La biblioteca també té previst 
incorporar els anomenats 
Centres d’Interès Temàtics, 
com ara el racó de pares i 
mares: és la secció de la bibli-
oteca dirigida a tota persona 
interessada en el món infantil: 
pares, tutors, educadors... 
Ofereix informació relaciona-
da amb els infants a través 
de fons documental de te-

màtiques diverses (educació, 
salut, alimentació, informació 
per edats, literatura infantil...), 
revistes especialitzades i 
recursos d’informació acces-
sibles via web. 
 També acollirà el servei 
per a petits lectors: la bibli-
oteca disposa d’una secció 
adreçada exclusivament als 
nadons i als infants més me-
nuts. Conté diversos materials 
indicats per a aquesta franja 
d’edat i persegueix desvetllar 
l’interès per a la lectura des 
dels inicis de la infantesa.
 En aquesta secció els 
nens han d’anar acompa-
nyats sempre d’un adult que 
s’haurà d’ocupar d’ells mentre 
utilitzin aquest servei.
 La biblioteca disposarà d’un 
“Racó de l’opositor”, amb do-
cuments adients per preparar 
oposicions, i un “Racó d’auto-
aprenentatge d’idiomes”, on 
majoritàriament hi haurà mate-
rials multimèdia que permeten 
aprendre idiomes de manera 
autosuficient.

Dissabte, 24 d’abril, acte d’inauguració

De 17:00 a 20:00 h
- Visita guiada a la instal·lació
- Animació i activitats infantils
- Programa especial de Ràdio Premià de Mar des del 
vestíbul de la biblioteca de seguiment de la inauguració. 
Entrevistes, parlaments i crònica de l’esdeveniment. 
Conduït per Enric Ventura. 
 
18.00h Parlaments

La imatge de la biblioteca

El logotip de la nova biblioteca és obra de Pixel Comunica-
ció S.L. i gira entorn de la imatge de la doble pàgina d’un 
llibre. El color escollit, tenint en compte la vinculació de 
Premià de Mar amb el  mar i  la vida marítima, és el blau. 
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La posada en marxa del baixador passa per construir 
una nova estació, de la qual ja hi ha l’avantprojecte fet

Adif confirma a l’alcalde Buch
que desencallarà el baixador 
de Can Pou-Camp de Mar

El proppassat dia 16,  el 
president d’Adif, Antonio 
González Marín, i l’alcalde 
de Premià de Mar, Miquel 
Buch, es van reunir amb el 
delegat del Govern a Ca-
talunya, Joan Rangel per 
parlar sobre el futur baixa-
dor de RENFE a la zona de 
Can Pou-Camp de Mar. La  
posada en marxa passa per 
la construcció d’una nova 
estació de la qual Adif ja té 
l’avantprojecte fet. 
 D’altra banda, Adif té pre-
vista l’execució d’unes obres 
per millorar l’actual estació 
de Premià de Mar per un 
import de 2 milions d’€. 
Aquestes actuacions per-

metran eliminar les barreres 
arquitectòniques i millorar la 
seguretat i l’accessibilitat per 
als usuaris. 

Unitat de tots 
els grups municipals
Des des de l’inici de l’actual 
mandat, totes les forces po-

lítiques amb representació 
al consistori de Premià de 
Mar, CIU, PSC, ICV-EUiA-
EPM, PP i Esquerra-AM,  
han mantingut unitat d’acció 
davant de l’esperada posa-
da en marxa del baixador. 
Des d’un principi, l’alcalde 
i els regidors de tots els 
grups municipals van estar 
d’acord, i així ho van tras-
lladar als ciutadans, que 
l’esperat baixador era un 
tema prou important per al 
municipi com perquè tots hi 
sumessin esforços i hi tre-
ballessin plegats per acon-
seguir desencallar el tema. 
Després de la reunió amb 
Adif, l’alcalde i tots els par-

tits van coincidir a destacar 
que s’havia aconseguit un 
pas molt important, alhora 
que van refermar la voluntat 
de mantenir la mateixa uni-
tat d’acció enfront el tema 
del baixador. L’alcalde i els  
portaveus  es van mostrar 
molt satisfets per aquest 
anunci i van afirmar que es 
tractava d’una bona notícia 
per a tots els premianencs, 
alhora que van subratllar 
que la posada en marxa del 
baixador de Can Pou-Camp 
de Mar és una qüestió cab-
dal per al desenvolupament 
del municipi i una aposta 
ferma per al  transport pú-
blic. 

Premis de la Ràdio 2010: 
comença el “Proposa’ns”

Aquest mes d’abril comen-
ça l’edició 2010 dels Premis 
Eixample80 al Premianenc 
de l’Any i Sant Pau13 a 
la Iniciativa de l’Any, que 
organitza Ràdio Premià de 
Mar. Un any més el procés 
de nominacions s’obre a la 
participació dels premia-
nencs als quals l’emissora 
municipal convida a pro-
posar candidats per a les 
dues categories. 
 Les propostes es poden 

fer arribar a l’emissora 
a través del web www.
premisdelaradio.org, otra-
vés de correu electrònic 
proposans@radiopremia-
demar.org o bé per telèfon 
al 93.752.25.25. A partir 
d’aquestes propostes el 
Consell de Nominacions 
elegirà els 12 candidats de 
cada categoria i s’activarà 
el procés de votacions. El 
resultat, un cop més, es 
coneixerà en la Gala de 

Lliurament de Premis que 
es farà durant la Festa Ma-
jor. Concretament, la nit del 
dia 10 de juliol.
 La 6a edició dels Pre-
mis de la Ràdio compta 
novament amb el patrocini 
de l’empresa premianenca 
Metalogenia. En la cin-
quena edició, el 2009, els 
guanyadors van ser Tonet 
Alcúdia (premianenc de 
l’any) i Conex Premià (ini-
ciativa de l’any).

Arrenca la sisena edició dels Premis 
al Premianenc de l’Any i la Iniciativa de l’Any, 
impulsats per Ràdio Premià de Mar
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El passat dia 16 de març va 
tenir lloc a les dependències 
del Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, a la Nau 1 de 
l’Antiga fàbrica del Gas, la 
presentació del Programa de 
Mediació a les escoles. La 
sessió va comptar amb la par-
ticipació de representants de 
les Escoles, Instituts i Centres 
concertats de Premià de Mar, 
a més de tècnics de la Regi-
doria de Serveis Educatius i 
del Servei de Mediació, ads-
crit a la Regidoria de Serveis 
Socials. Aquesta iniciativa, 
permet apropar els elements 
bàsics de la mediació als 
alumnes de 6è de primària i 
1r d’ESO del municipi, per tal 
que aprenguin a gestionar 
de forma positiva les situaci-
ons conflictives que puguin 
sorgir en la quotidianitat dels 
centres, així com en qualse-
vol situació quotidiana. La 
proposta també inclou tallers 
adreçats a pares i mares. 
 La metodologia emprada 
contempla la utilització de 
diferents tècniques, i dinàmi-
ques de grup, com a mitjà per 
arribar a conclusions sobre 
les activitats proposades. 
La iniciativa forma part del 
Programa de prevenció a 
les escoles, impulsat per la 
Regidoria de Serveis Edu-
catius, amb la participació 
de les Regidories de Serveis 
Socials, de Salut Pública i de 
Consum.
 Enguany, algunes de les 
activitats del Programa de 
prevenció es desenvolupen 
amb fiançament del Pla d’in-
versions de l’estat FEOSL.

Presentació 
del Programa 
de Mediació 
a les escoles 

160 nous premianencs 
ja han assistit a les 
sessions de benvinguda

La passada tardor, l’Àrea de 
Serveis Socials va posar en 
marxa el Pla de Recepció 
i Acollida Municipal, que 
contempla oferir als nous 
veïns i veïnes del municipi la 
informació bàsica per mou-
re’s per Premià de Mar. Des 
d’aleshores, s’han celebrat 
5 sessions de benvinguda, 
fent-les coincidir amb l’últim 
cap de setmana de cada mes 
i complint així amb l’objectiu 
de donar la benvinguda i les 
eines imprescindibles per 
facilitar i agilitzar la incorpo-
ració al municipi dels nous 
premianencs. Des del mes 
de novembre, 160 persones 

nouvingudes han assistit a 
aquestes reunions. Totes 
elles varen rebre La guia d’ 
acollida municipal i se’ls va 
oferir la possibilitat de par-
ticipar de forma gratuïta als 
cursos que es desenvolupen 
des del mateix Pla.
 Per altra banda i per tal de 
fer possible el coneixement 
del municipi a aquells qui 
ho desitgen, s’han portat a 
terme 5 edicions del curs 
Descobreix Premià de Mar, 
de coneixement de l’entorn 
i aprenentatge de la llengua 
catalana. Aquests cursos, 
que fins ara han comptat 
amb la participació de 60  

han estat l’aprenentatge 
de la llengua; l’atenció le-
gal en temes d’estrangeria;  
l’atenció laboral en relació 
a la recerca de feina i la for-
mació ocupacional; i el curs 
de coneixement de l’entorn i 
aprenentatge de la llengua 
Descobreix Premià de Mar, 
que s’ofereix des del mateix 
Punt d’Acollida. 

Horari d’atenció 
del Punt d’Acollida:  
Matins: dimecres, de 10.00h 
a 13.00h. 
Tardes: dimarts, de 16.30h a 
19.30h i de dijous, de 17.30h 
a 20.30h.

El punt d’acollida treballa per donar una 
bona rebuda i acollida als nous veïns

nouvinguts, se seguiran 
oferint mensualment per 
donar a conèixer els princi-
pals serveis que es troben a 
disposició dels nous veïns i 
veïnes de la vila.  
 Finalment, el Punt d’Aco-
llida ubicat al carrer Unió 
núm. 40, segueix donant 
informació individualitzada a 
tots aquells que tenen algu-
na pregunta o consulta en re-
lació al municipi i als serveis 
dels quals poden disposar. 
Des de la seva creació, s’hi 
han adreçat  80 persones 
sol·licitant informació, as-
sessorament i/ o orientació. 
Els temes més sol·licitats 

Places del nou aparcament municipal 
de Can Farrerons a partir de 10.950€
 
Concessions administratives a 75, 40, 30 o 20 anys
 
Termini anys      Imports concessió (segons tamany de la plaça):   
     75     21.000€ / 21.500€ /26.000€*
     40     18.050€/18.479€/22.347€*
     30              15.500€/15.869€/19.190€*
     20         10.950€/11.210€/13.557€*
 
*A aquests preus cal afegir-hi l’IVA.
Opció de lloguer: 103,45€ mensuals, IVA inclòs.
Més informació al telèfon 667.115.116

Les reaccions al·lèrgiques constitueixen un motiu de 
consulta habitual, sobretot en determinades èpoques 
com la primavera o l’estiu, i poden afectar fins al 20% de 
la població. Les manifestacions són molt diverses, des de 
reaccions locals banals, com ara rinitis o urticària, que són 
les més habituals, fins a situacions més greus com l’asma 
bronquial.  El millor tractament és la prevenció. Per tant,  cal 
evitar l’exposició a la substància al·lergènica. Si es tracta de 
la pols o els àcars, resulta eficaç eliminar catifes, moquetes, 

cortines, rentar la roba de llit a temperatures elevades 
(superiors a 65ºC) i cobrir el matalàs amb una funda de 
plàstic. Si l’agent causal és el pèl dels animals de companyia 
s’ha d’evitar conviure-hi. Cal intentar no viatjar a zones rurals 
amb altes concentracions de pol·len. Els fàrmacs per al 
tractament de les al·lèrgies sempre els ha de receptar un 
metge, ja que poden interferir en la conducció. 

Informació facilitada pel CAP de Premià de Mar                                                     
www.gencat.es/sanitat



7

Premià Jove-Oci: 
oferta cultural 
i de lleure 
per als joves 
La tardor del 2005, des de la 
Regidoria de Joventut es va 
endegar el Projecte Premià 
Jove-Oci alternatiu, com a 
resposta a la manca d’oferta 
cultural i d’oci adequada a les 
necessitats dels joves que hi 
havia en aquells moments. 
El projecte està contemplat 
dins del Pla local de joventut 
de Premià de Mar, concreta-
ment a la línia de treball de 
cultura i oci. 
 Actualment, Premià Jove-
Oci alternatiu està impulsat, 

amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, per les dues entitats 
juvenils del municipi: l’Agrupa-
ment Escolta Amon-Ra i l’Es-
plai Parroquial. Les diferents 
activitats s’organitzen pre-
ferentment l’últim divendres 
de mes, de febrer a juny i de 
setembre a novembre.
 La primera activitat d’en-
guany va ser el ball jove de 
carnaval, que es va celebrar 
el dia 10 de febrer al Pavelló 
Municipal d’Esports, i al qual 
hi van participar prop de 400 

joves. Al mes de març es va 
programar una jam sesion i 
el grup de versions “Aliana 
+Santamaria +Navarro”; el 
proper 30 d’abril hi haurà una 
happy parc, de les 22.00 h 
fins a les 02.00 h a la plaça 
de la Sardana; el 28 de maig 
es farà la 4a edició de la gim-
cana nocturna, organitzada 
per l’Esplai Parroquial; el 
18 de juny tindrà lloc el  4t 
concurs de proevolution; i el 
24 de setembre se celebrarà 
una festa de final d’estiu a la 

platja, que comptarà amb djs 
en directe. Finalment, durant 
el mes d’octubre, s’organit-
zarà un concurs de curts. 
Tota la informació sobre 

la programació i les bases 
dels concursos de Premià 
Jove-Oci es pot  consultar 
a: www.premiajove.net i a 
www.premiademar.cat. 



8

Inauguració de 
la nova piscina
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El Sant Jordi més dolç… 
a Premià
I per celebrar-ho, el divendres 23 d'abril, comprant a les botigues 
del CAP et regalarem una rosa de caramel.

Màrius Torner 

Toni Alcúdia
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La tarda del 9 de març va 
tenir lloc al Centre Cívic 
l´acte de reconeixement 
dels esportistes premia-
nencs que durant el 2009 
han quedat campions en les 
seves modalitats esportives. 
Els esportistes campions 
de l’any passat van ser 31, 
una xifra força superior a la 
del 2008, que en  van ser 
17. Es van entregar trofeus 
commemoratius de diverses 
modalitats esportives com 
ara natació, bàsquet, moto-
cross, taekwondo, patinatge 
artístic i hoquei línia entre 
altres. 
 L’acte va comptar amb la 
presència dels esportistes, 
familiars, entrenadors i re-

presentants dels respectius 
clubs, regidors del consistori 
i l’alcalde, Miquel Buch. El 
regidor d’Esports, Jordi Pe-
nalva, a banda de felicitar 
els campions, va voler agrair 
la tasca d’aquells que han 
col·laborat en l’assoliment 
d’aquests èxits, com ara 
entrenadors i presidents dels 
clubs. Per la seva banda, 
l’acalde Buch va voler elogiar  
també la constància per part 
de les famílies d’aquests 
joves.
 La voluntat de l’Ajunta-
ment és seguir fent aquest 
homenatge, com a símbol 
de suport i reconeixement del 
municipi de Premià de Mar 
envers els joves campions.

Esportistes premiats 2009Homenatge 
als joves 
campions 

Carles Marcet Alegre, campió 
de regates d’altura 2009
Club Nàutic Premià
L’equip Sènior B Femení de 
l’AB Premià, pel seu ascens a 
2a catalana
L’equip Sènior B Masculí de 
l’AB Premià, pel seu ascens a 
3a catalana
Paula Torrents Solé, campi-
ona Combinada Cadet Trofeu 
de Barcelona de Patinatge 
Artístic. Club Patinatge Artístic 
Premià de Mar
Lanç Rodriguez Cabrera
Campió d’Espanya i Catalunya 
Junior Patinatge Artístic
Club Patinatge Artístic
David Nogues Blanco
Campió de Catalunya de Billar
Club Billar Premià
Roberto Moreno
Campió del Trofeu Generalitat 
de Catalunya de Taekwondo
Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Anna Casabella
Campiona d’Espanya Sub-21 i 
bronze d’Europa de Taekwon-
do. Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Aida Alvarez
Campiona de Catalunya Junior 
de Taekwondo. Escola de 
Taekwondo Abellaneda
Bryan Alcazar, campió de 
Catalunya Infantil de 
Taekwondo. Escola de 
Taekwondo Abellaneda
Nais Rael, campiona de Ca-
talunya Infantil de Taekwondo. 

Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Carlos Rodríguez, campió 
Trofeu Internacional Castelló de 
Taekwondo. Escola de 
Taekwondo Abellaneda
Aitor Vera, campió Campionat 
Internacional d’Andorra de Ta-
ekwondo. Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Alan Alcazar, campiona Campi-
onat Internacional d’Andorra de 
Taekwondo
Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Luz Gregori, campiona Campi-
onat Internacional d’Andorra de 
Taekwondo
Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Ester Peinado, campiona Cam-
pionat Internacional d’Andorra 
de Taekwondo
Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Pol Sanromà, campió al 
Campionat Internacional 
d’Andorra de Taekwondo
Escola de Taekwondo 
Abellaneda
Eloy Velasco
Campió Campionat Internacional 
d’Andorra de Taekwondo. Escola 
de Taekwondo Abellaneda
L’Equip Femení del Club 
Hoquei Linea, sots Campió de 
Catalunya i Tercer Classificat 
d’Espanya
Angel Perales, campió Moto-
Cross Provincial de Barcelona i 
3r Campionat d’Espanya

Víctor Pérez Berruezo, sots 
Campió Juvenil de Catalunya 
de patinatge artístic. Club 
Patí Premià
Jorge Calvo de Mora, 3r 
Class. Campionat Cadet 
d’Espanya. Club Patí Premià
Alba Almendros Gutiérrez
Campiona de Catalunya 
Benjamí de 50 Lliures. Club 
Natació Premià
Sònia Arisa Rodríguez
Sots Campiona de Catalunya 
de 100 Lliures. Club Natació 
Premià
Guillem Salom Bassoles
Sots Campió de Catalunya 
de 400 Estils. Club Natació 
Premià
Didac Matsuyama Pastor
Campió de Catalunya Infantil 
de 400 i 500 lliures i 3r de 
100 Papallona d’Espanya
Club Natació Premià
Alberto Salera Gramajo
Campió de Catalunya de 
100 Esquena. Club Natació 
Premià
Eric Marteles Martínez
Sots Campió de Catalunya de 
50 i 100 Braça. CN Premià
Pol Domènech Adell, sots 
Campió de Catalunya de 50 
lliures. Club Natació Premià
L’Equip Infantil del Club Na-
tació Premià, sots Campions 
de Catalunya i 3rs d´Espanya
L’Equip Júnior del Club Na-
tació Premià, sots Campions 
de Catalunya de 4x100 lliures 
i 4x100 estils
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Dimecres 21 
Presentació del llibre El 
quadern d’Albert Calls, 
número 4 de la col·lecció 
Primilia Lletres
18.00h., a la masia de Can 
Manent. Organitza: Regido-
ria de Cultura

Divendres 23
Parades de llibres i roses 
Tot el dia, a la plaça de 
l’Ajuntament

Divendres 23
25 anys de Diada 
a la Ràdio
Per Sant Jordi, un any més, 
Ràdio Premià de Mar acudi-
rà a l’epicentre de la Diada, 
la Plaça de l’Ajuntament, 
per copsar-ne l’ambient i per 
parlar amb tots els protago-
nistes. Però aquest no serà 
un any qualsevol: el 25è 
aniversari de l’emissora ens 
portarà a fer una proposta 
de programació especial-
ment vistosa i commemora-
tiva a través d’un programa 

especial de matí. 
Organitza: Ràdio Premià de 
Mar

Concert de Sant Jordi a 
càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de 
Música
Una seixantena d’alumnes 
de l’Escola Municipal de 
Música oferirà el Concert 
de Sant Jordi a l’Auditori de 
l’escola. Al concert hi podreu 
sentir un repertori variat a 
càrrec d’alumnes de piano 
i guitarra, la Big Band i la 
Coral Juvenil.
18.00 h, a l’auditori de l’es-
cola. Organitza: Escola Mu-
nicipal de Música de Premià 
de Mar

ParauLots i ParauLínies
Després de l’èxit de l’any 
passat, tornem amb el bingo 
de paraules. La dinàmica 
és la mateixa que el bingo 
tradicional, però en aquest 
cas s’ha d’aconseguir om-
plir el cartró amb lletres i 

paraules. És un joc obert a 
nens i adults, joves i grans, 
per passar una bona estona 
i intentar fer... parauLot! Hi 
haurà premis per als gua-
nyadors.
A les 18.30 h i 19.30 h, a la 
plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament de 
Premià de Mar

Actuació dels bastoners 
infantils de De Bòlit!
A les 19h, a la plaça de 
l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament de 
Premià de Mar
Col·labora: De Bòlit!

Dissabte 24
Inauguració de la 
Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló i Lloveras
Premià compta a partir 
d’aquest dia amb una nova 
biblioteca, moderna i molt 
espaiosa, que ha de satisfer 
a bastament les expectatives 

que ha aixecat. Hi haurà di-
versos espectacles visuals i 
jocs. I a més, Ràdio Premià 
de Mar es desplaçarà a 
aquest indret per oferir un 
programa en directe i per 
explicar de la mà dels seus 
protagonistes tot el que ocor-
ri aquest dia tan especial a la 
Biblioteca Martí Rosselló.
17.00 h, a la Biblioteca mu-
nicipal Martí Rosselló
Organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar

Concert de Corals
Concert de Sant Jordi a 
l’Auditori de l’Escola Munici-
pal de Música a càrrec de 3 
cors d’adults: la coral Pedres 
Blanques de Sant Boi de 
Llobregat, el Cor-xera de 
Tarragona i el Cor d’Adults 
de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Premià de Mar.
A les 18.30h, a l’auditori de 
l’escola. Organitza: Escola 
Municipal de Música de Pre-
mià de Mar

Diumenge 25
37è Aplec de la Sardana, 
amb les cobles Premià de 
Mar, Ciutat de Girona i Me-
diterrània. 
11.00 h i a les 17.00 h, a la 
Plaça de la Sardana
Organitza: Amics de la Sar-
dana

Fira de Sant Ponç 
Fira d’alimentació artesanal i 
herbes remeieres. Tot el dia, 
plaça de la Sardana. Orga-
nitza: Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Premià de Mar

Lliurament dels premis 
del Concurs Literari Sant 
Jordi 2009
12.00 h, a la Biblioteca Mu-
nicipal Martí Rosselló
Organitza: AECC i Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Premià de Mar

Dilluns 26
Inauguració 
de l’exposició 
“Francesc Macià i Llussà”
18.00 h, a la Biblioteca Mu-
nicipal Martí Rosselló
Organitza: Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

Dimecres 27
Conferència 
“Macià i el seu temps”
A càrrec de Josep M. Roig 
Rosich, Director del Centre 
d’Història Contemporània de 
Catalunya. 
Al final de l’acte se servirà un 
petit refrigeri
20.00 h, a la Biblioteca Mu-
nicipal Martí Rosselló
Organitza: Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

El Museu de l’Estampació amplia horaris
Des del mes de març, el Museu Municipal de l’Estampació obre més hores al públic i 
es pot visitar tots els dissabtes i diumenges. El nou horari és de dimarts a diumenge, 
de les 11.00h a les 14.00h i dijous a la tarda de 16.00h a 19.00h.
 
Més informació a:
Museu de l´Estampació de Premià de Mar
Joan XXIII, 2-8
Tel: 937529197

PROGRAMA D’ACTES
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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 

El Bus Campions 2009 del FC Barcelona
va visitar Premià de Mar
L’Autocar Campions 2009 del FC Barcelona va estar unes hores 
a Premià de Mar. Va ser la tarda del 13 de març i els premianencs 
que s`hi van acostar per poder veure les copes de prop van ser molt 
nombrosos. També hi va haver una nombrosa presència de membres 
de la Penya Barcelonista de Premià de Mar i de diversos regidors 
de l’Ajuntament. 

Festa solidària de Càritas
La comunitat parroquial de Sant Cristòfol de Premià de Mar ha 
organitzat la primera Festa Solidària de Càritas, on a través de la 
venda d’objectes realitzats per diferents entitats del poble, d’una 
tómbola solidària, de sorteigs de paneres i d’un gran berenar i dinar 
solidari s’espera recaptar diners i menjar per ajudar els veïns més 
necessitats. També hi haurà diverses actuacions musicals, entre 
elles les del grup Kairoi.Serà el cap de setmana del 10 i 11 d’abril 
a la plaça de l’Ajuntament. La comunitat parroquial de Sant Cris-
tòfol convida a tots a participar activament del conjunt d’activitats 
programades i a aportar cadascú el seu granet de sorra.








 

 

 



 



 

El Club Nàutic Premià participa amb èxit 
a la II Travessa de l’Equinocci
El penúltim cap de setmana de març es va celebrar en aigües del 
Maresme, la Regata II Travessa de l’Equinocci, organitzada pel Club 
de Vela Badalona. La travessa consistia en navegar, el dissabte,  des 
del port de Badalona fins al Port d’Arenys, sopar i entrega de trofeus 
i  l’endemà, diumenge, tornada al port de cada participant. El Club 
Nàutic Premià hi va ser present amb sis embarcacions de quaranta 
participants. L’embarcació Good Wind va assolir un segon lloc en el 
Grup 2, i l’embarcació Peconi, un tercer en el grup 3. 
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La nova biblioteca
 i el baixador de 
Can Pou – Camp de Mar

El Aviat tindrem l’oportunitat 
de descobrir què hi podem 
trobar i què hi podem fer 
a la nova biblioteca. És un 
dels equipaments públics 
més importants de cohesió 
social. Sense fer diferèn-

cies, la biblioteca posa a 
disposició del poble tot un 
plegat de serveis per donar 
resposta a les necessitats 
de cada persona: llegir el 
diari, agafar en préstec 
novel·les  o  CD’s de música, 
portar els nens a “l’hora del 
conte”, trobar-se per parlar 
sobre un llibre en concret, 
organitzar xerrades temà-
tiques, visitar exposicions, 
accedir a internet, disposar 
d’un espai per treballar en 
grup, estudiar, cercar infor-
mació, cursos de formació 
variats en temes i adreçats 
a diferents col·lectius  ...  i 
és que la biblioteca no és 
un magatzem de llibres! és 
un espai obert i lliure per 

accedir a la informació i no 
oblidem que la informació fa 
a les persones més lliures. 
No hem de valorar la nova 
biblioteca de Premià de Mar 
com un conjunt de cadires 
i taules per estudiar amb 
llibres que no goses agafar. 
Ha costat molts anys i es-
forços aconseguir que sigui 
una realitat. Ja era hora que 
Premià de Mar tingués una 
biblioteca com cal, sense 
barreres arquitectòniques i 
amb espai adient en relació 
amb la població. 
 El  16 de març el presi-
dent d’ADIF  i el delegat del 
Govern a Catalunya, van co-
municar a l’alcalde de Pre-
mià de Mar, que el Govern 

havia decidit emprendre les 
obres necessàries per a la 
posada en marxa del baixa-
dor de RENFE a la zona de  
Can Pou – Camp de Mar, de 
la qual ADIF ja té l’avantpro-
jecte fet. Davant d’aquesta 
notícia, ICV-EUiA-EPM., 
vol felicitar  tots aquells 
veïns dels barris als quals 
donarà serveis el baixador, 
perquè van ser ells amb les 
seves mobilitzacions els qui 
van fer veure als polítics la 
necessitat d’aquesta nova 
infrastructura que facilitarà 
la mobilitat de la gent dels 
barris afectats. Tothom re-
cordarà els anys 1995,1996 
i els posteriors, les manifes-
tacions a l’estació de Sants 

per demanar (davant del 
responsable de Rodalies) la 
posada en marxa del baixa-
dor i el tall de les vies  amb 
el mateix objectiu . Com tota 
reivindicació, hem passat 
moments més optimistes i 
altres no tant, en funció de 
les notícies que arribaven 
dels responsables de REN-
FE, ja  que portem més de 
quinze anys  esperant  la 
posada en marxa d’aquest 
baixador tan desitjat. Al 
llarg d’aquest temps hi ha 
hagut veïns i partits polítics 
que no hem deixat d’exigir 
l’obertura del baixador i que 
continuarem amb la mateixa 
actitud fins que sigui una 
realitat.

La feina feta 
dels governs d’esquerra

Tot i que la dita popular diu 
el contrari, la sort no és 
pel qui se la treballa. Un 
exemple clar el tenim en 
l’actual govern municipal 
de CiU+ERC, que després 
de rebre per part de l’Estat 
les ajudes econòmiques per 

fer front a la crisi econòmi-
ca a l’any 2009 (4.000.000 
€), ara al 2010, més de 
3.000.000 M€, intentaran 
atribuir-se’ls al seu esforç, 
treball i dedicació, quan és 
molt clar que no és així  sinó 
perquè els governs socialis-
tes han invertit, han ajudat i 
han apostat pels municipis.
Ara el govern municipal de 
CiU+ERC té noves actuaci-
ons, obres i projectes que 
no són de “propietat” munici-
pal, però amb la conseqüent 
inversió de campanyes pu-
blicistes ho deixaran caure 
com si res, tot i menyspreant 
la realitat de les ajudes del 
Govern de l’Estat, i fent 
creure el que no és.

 Ens trobem un cop més 
amb la cantarella conserva-
dora que no hi ha inversió en 
els municipis, com si abans 
(fa deu anys) sí que n’hi 
hagués hagut.
 Durant el 2009 s’han fet 
14 obres promogudes pel 
Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal. Aquestes obres s’han 
realitzat gràcies als ingres-
sos provinents de l’Estat Es-
panyol, i que són els que han 
permès que molts carrers de 
la nostra ciutat comencin a 
tenir l’enllumenat renovat, 
l’adequació i la millora de 
les voreres,  la conservació 
i el manteniment, que tant 
es necessitava des de feia 
anys.

 Continuant amb l’apor-
tació Estatal, ara ja no tant 
econòmica, sinó en l’aspec-
te de serveis, és l’anunci de 
la construcció de la nova 
estació de tren a Premià 
de Mar, una reivindicació 
històrica i que ara es fa re-
alitat i el no menys esperat 
acord per la Mobilitat per 
al Maresme que inclou, a 
més definir un nou model de 
transport públic, la definició 
de la Ronda del Maresme 
i descomptes importants 
en el peatge de l’autopista 
C-32.
 No cal dir que la biblio-
teca es fa realitat, gràcies 
també a importants sub-
vencions de la Diputació de 

Barcelona, i que l’Amistat, 
una vegada estigui aca-
bada, haurà rebut més del 
90 % del cost econòmic de 
l’Administració Estatal.
Des d’aquesta reflexió vo-
lem traslladar a la ciutadania 
que quan hi ha partits en el 
govern que confien en els 
municipis, en aquest cas, 
socialistes, s’incrementen 
de manera importantíssima 
els recursos que reben, per-
què aquest governs té en el 
municipalisme, com l’admi-
nistració més propera i a  qui 
més ha de recolzar. Aquest 
són els valors de la justícia 
social, enfront d’aquells que 
només volen parlar d’identi-
tat i paternalisme.

Les cares del baixador 
de Can Pou-Camp de Mar

Fa pocs dies, el nostre al-
calde rebia per part d’Adif la 
bona notícia que el baixador 
de Can Pou-Camp de Mar, 
finalment entrarà en funcio-
nament. Després d’anys de 
revindicació per part dels 
veïns perquè aquesta es-
tació pogués ser utilitzada 

pels milers de premianencs 
als quals l’estació de davant 
de la Riera els queda massa 
lluny, sembla que finalment 
hem convençut  Adif que 
les veus que demanaven 
aquest servei tenien sentit.
Aquest pas endavant sense 
precedents té moltes cares 
anònimes, que es mereixen 
un gran reconeixement: els 
incansables veïns que du-
rant més de 15 anys no han 
deixat passar ni un sol dia 
sense reivindicar la posada 
en marxa del baixador. Però 
també en té algunes de més 
conegudes. En primer lloc, 
el diputat per Convergència 
i Unió al Congrés Josep 
Sanchez Llibre, que durant 

tot aquest temps ha fet mans 
i mànigues perquè des de 
Madrid ens tinguessin en 
consideració. Fa uns anys 
va aconseguir un baixador 
per a Vilassar-Cabrera, i ja 
aleshores va anunciar que 
seguiria lluitant per acon-
seguir també el de Premià 
de Mar. I , finalment, ha fet 
possible que aquest també 
es tiri endavant. I també hi 
ha el nostre alcalde, Miquel 
Buch, que en el seu moment 
es va comprometre a posar 
solució a les anomenades 
tres vergonyes de Premià: 
El baixador, la N-II i el Port. 
I, conscient de la importàn-
cia que tenia el baixador per 
al  nostre municipi, des del 

primer moment va deixar 
clar que el seu objectiu no 
era posar-se cap medalla 
sinó aconseguir que els 
premianencs poguessin 
gaudir d’aquesta estació. 
Per aquest motiu, des de 
l’ inici del mandat va voler 
que, a l’hora de parlar del 
baixador, totes les forces 
polítiques amb representa-
ció al consistori estiguessin 
al seu costat i tots plegats 
sumessin esforços per tre-
ballar plegats. Així ha estat 
fins ara i així continuarà 
essent, tal i com ha demos-
trat des del moment en què 
Adif li va comunicar la bona 
notícia. Per tant, tal i com no 
s`ha cansat de dir aquests 

dies, estem parlant d’un èxit 
de tots els premianencs. 
 Canviant  de tema, aquest 
mes d’abril inaugurarem la 
nova biblioteca, una altra 
de les assignatures pen-
dents del nostre municipi 
i que finalment hem pogut 
tirar endavant. D’aquesta 
manera, Premià de Mar 
ha guanyat un nou espai 
cultural de gran qualitat, 
pensat per a totes les edats 
i necessitats diverses. Con-
vergència i Unió volem con-
vidar  tots els premianencs 
a la inauguració d’aquest 
nou equipament, el proper 
dia 24 i, sobretot a gaudir de 
les inacabables possibilitats 
que ens ofereix. 
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Tu hi vius, tu proposes

Els partits polítics aglutinen 
gent amb unes idees co-
incidents, amb un projecte 
de ciutat semblant. Però, al 
marge de les propostes que 
puguem aportar des de la 
nostra formació, a Esquer-

ra volem escoltar totes les 
veus i volem recollir opini-
ons i visions de com hem de  
treballar per a la nostra vila. 
A Premià de Mar, tu hi vius, 
per tant, tu proposes.
 Per aquest motiu, a partir 
d’aquest Sant Jordi, Esquer-
ra Premià de Mar iniciarà 
una campanya on recollirà 
propostes, opinions i punts 
de vista sobre els elements 
que hem d’incloure o que 
hem de millorar en el projec-
te que volem per al futur de 
Premià. Contactarem amb 
el ciutadà a nivell individual i 
també amb les associacions 
i col·lectius que vertebren la 
vida social i cultural premi-
anenca. Perquè qualsevol 

projecte, a tu, t’afecta; per-
què no pot ser d’una altra 
manera: tu hi vius, i, com a 
ciutadà, tu proposes.
 Sens dubte, viure en un 
poble et dóna una perspec-
tiva realista dels aspectes 
que s’han de millorar i dels 
projectes que són més ne-
cessaris. Viure el dia a dia 
de Premià de Mar possibi-
lita entendre quines són les 
seves principals mancances 
i quins serveis són els més 
urgents. Per això, des d’Es-
querra, volem recollir tots 
els punts de vista i tenir en 
compte totes les mirades 
dels seus ciutadans. El nos-
tre programa electoral ha 
d’incorporar les inquietuds 

de les entitats més repre-
sentatives del poble i les 
demandes més consensu-
ades dels premianencs i les 
premianenques. És normal, 
tu hi vius, tu proposes.
 Aquesta voluntat de 
comptar amb propostes 
de la ciutadania encaixa 
plenament amb la tradició 
i la visió republicana d’Es-
querra. El que compta és 
la qualitat de les propostes 
i el benefici que aquestes 
comporten per al poble en 
el seu conjunt, no qui fa 
aquestes propostes. El que 
compta és la participació de 
tota la ciutadania de forma 
sincera, oberta i transparent 
en la construcció del model 

¿Subida del IVA? 
¡No, gracias!

Dejarme que os explique, 
a todos aquellos que no 
tenéis la gran satisfacción y 
oportunidad de viajar por el 
resto de España, como está 
la situación, que ambiente 
se respira y cuales son los 
alicientes que se vislumbran 
en el futuro. Os aseguro, en 
primer lugar que se nota un 
aire de cambio, de ganas 
de pasar de esta etapa tan 
negra, unas ganas que se 
adelanten las elecciones 
generales para empezar ya 

el recambio. La gente cada 
vez, pierde más el miedo a 
hablar, a identificarse como 
del PP, a reconocer que 
económicamente antes es-
tábamos mejor, que había 
más trabajo e ilusión. Y 
esto se denota sobre todo 
en Andalucía, y la prueba 
más palpable es el miedo 
que les ha entrado a los 
socialistas por las encuestas 
que vaticinan la victoria del 
PP, y empiezan con más 
subsidios, peonadas y pago 
de deudas ( típicas medidas 
económicas socialistas en-
caminadas a favorecer sobre 
todo el trabajo y estímulo 

industrial). La situación sigue 
siendo dura, y contaban en 
Sevilla, que están buscando 
a la cabra que se ha comido 
los famosos brotes verdes. 
Bromas a parte, porque el 
tema es muy serio, la gente 
en su inmensa mayoría ve 
la subida del impuesto del 
IVA como de muy perjudi-
cial, tanto para el consumo 
(locomotora del desarrollo 
industrial), para las fábricas 
y comercios, como para las 
clases medias, bajas y la 
de los más desfavorecidos. 
Para ello, os anuncio que ini-
ciaremos próximamente una 
campaña para la recogida de 

firmas, en contra de la subi-
da de éste impuesto, expli-
cando a nuestro entender el 
porque en estos momentos 
es perjudicial para todos, 
dicha subida. Catalunya no 
puede quedarse atrás, como 
está pasando ahora. Somos 
líderes en puestos de paro 
destruído, casi ya 600.000 
personas están apuntadas, 
nuestro índice industrial el 
peor de la historia de Espa-
ña, nuestra deuda autonómi-
ca por las nubes, como el Sr. 
Carod, cuando se desplaza, 
nuestro déficit descontrola-
do, y así en todos los análisis 
que se puedan hacer. Y es 

por eso que el PP, tiene que 
sensibilizar a toda la gente, 
primero haciendo un buen 
diagnóstico, explicar las 
medidas para solucionarlo 
y cuando gobernemos apli-
carlas, que será muy pronto. 
Está claro que el futuro y el 
bienestar de los españoles, 
pasa porque el PP vuelva a 
ganar las elecciones, esto 
es lo que ahora mayorita-
riamente quiere la gente, y 
es lo que el Partido Popular 
de Premià de Mar, se va ha 
esforzar más, para que los 
Premianenses podamos así 
contribuir en un futuro mejor 
para todos.

Acta gener 2010 2a part   

Can Tarter: 
La regidora d’Urbanisme in-
forma que el solar del carrer 
Joan Prim és només utilitzat 
a l’esbarjo del migdia dels 
nens que esperen l’obertura 
a la tarda de l’escola del Pi-
lar. Pel que fa a la mesquita 
no li consta que s’hagi pro-
duït cap novetat. En relació 
a les voreres del passatge 

Prim, el projecte ha estat 
redactat i aprovat i només 
resta pendent del pla de se-
guretat per  iniciar tot seguit 
les obres. La col·locació de 
dos fanals diferents als ja  
existents al carrer d’Elisen-
da de Montcada s’explica 
per no haver-se’n trobat 
del mateix model.  Es pro-
dueix una  nova disparitat 
de criteris entre la regidora 
i el representant veïnal pel 
que fa a l’homologació dels 
llums. Els veïns constaten 
que a l’ hivern il·luminen les 
façanes i a l’estiu les fulles 
impedeixen arribar al carrer 
la llum del fanal; això també 
passa als carrers Verge de 
Montserrat,del Pilar, Ramon 

de Penyafort i un tram de 
la carretera de Vilassar de 
Dalt. Es proposa com a 
solució col·locar una visera. 
Pel que fa al problema de 
les arrels, la solució sembla 
passar per tallar-les (amb 
el perill de matar l’arbre 
en algun cas) i arranjar la 
vorera. Es donarà ordres 
a la brigada per a la poda 
dels arbres del carrer de la 
Cisa; també les moreres del 
passatge Prim i del carrer 
Joan Prim.
Sta.Maria- Sta.Anna Tió: 
La regidora de Governació 
es compromet a convocar 
i donar les explicacions 
escaients als actuals propi-
etaris de places de pàrquing 

ubicades al soterrani de la 
biblioteca de Can Farrerons. 
Informa que s’han aprovat 
places de lloguer. Pel que fa 
al canvi de sentit al Torrent 
Fontsana, recorda que la 
Diputació de Barcelona ha 
primat el criteri de refermar  
la seguretat dels accessos 
al barri des de la carretera 
de Vilassar de Dalt. De les 
llums de Nadal d’aquest 
any, la regidora d’Urbanis-
me lamenta que  s’hagin 
encès tan tard.
AVECA: 
La regidora d’Urbanisme 
informa que la retirada del 
pal d’electricitat correspon 
a la companyia elèctrica i 
que es farà tan bon punt 

es finalitzin unes obres a 
la zona. Demana tractar el 
tema de la rehabilitació de 
l’estació de ferrocarril des-
prés de la propera reunió 
concertada amb Adif. Els 
veïns li recorden que  tingui 
present el compliment d’allò 
que preveu el Pla especial 
del  sector  de l’estació de 
ferrocarril pel que fa a les 
tanques i a la parada del 
bus. La regidora de Gover-
nació es compromet  que 
la guàrdia urbana sancioni 
l’aparcament de vehicles 
a la zona de vianants.  Del 
pàrquing de la plaça de la 
Foneria informa que hi ha 
prevista  la redacció del 
projecte, etc...

de ciutat que tots decidim, i 
no un projecte únic i tancat. 
Perquè pots i Esquerra ho 
vol, tu hi vius, tu proposes.
 Una segona escola bres-
sol, un centre de joves, una 
casa de la cultura tradici-
onal, més zones verdes, 
més espai d’atenció al CAP, 
més ajudes socials o més 
parcs infantils. Allò que els 
premianencs i les premia-
nenques creguin necessari, 
no tan sols ho podran triar 
en els programes electorals 
que votin, sinó que podran 
participar a construir, a apor-
tar idees, en un programa 
progressista i d’esquerres. 
Senzillament, perquè tu hi 
vius, tu proposes.



A b r i l
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Dijous 8
Lliga fotogràfica. Tema del mes: esports. Tècnica: color
Les bases es poden trobar a: grupargent.blogspot.com
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Dissabte 10
Gala Primavera Lírica. Premi Ciutat de Premià de Mar
1a eliminatòria: Vuit intèrprets competiran per arribar a la final en òpera, 
sarsuela i cançó catalana, la votació anirà a càrrec del jurat competent 
i del públic assistent. 18.00 h, a l’Escola Música i Dansa Teresa Maria. 
Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud. Col·labora: 
Regidoria de Cultura

I Jornada de conferències fotogràfiques
La fotografia directa, a càrrec d’Antonio Molinero Cardenal, crític de 
fotografia i professor de l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfic de Catalu-
nya), col·laborador de la revista FV i autor del llibre sobre història de la 
fotografia “El óxido del tiempo”. El terme “fotografia directa” fa referèn-
cia a un grup de fotògrafs de vanguarda que trenquen amb l’aspecte 
pictòric que fins ara tenia la fotografia artística, reivindicant un llenguatge 
específic.18.00 h, a la Fàbrica del Gas. Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Concert: El violí, 
“L’instrument del diable” 
19.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Premià de Mar
El violí, L’instrument del diable des de 
Nicolò Paganini. Un programa de concert 
amb algunes de les més emblemàtiques 
obres per aquest instrument. Tot un luxe 
per als sentits de la mà d’un intèrpret excepcional de 17 anys, Octavi Mar-
tínez Bartolomé, premianenc que començà a estudiar a la nostra Escola 
Municipal de Música de Premià de Mar i que des dels 14 anys estudia a 
Londres.L’acompanyarà al piano la seva mare, Carme Bartolomé, profes-
sora de l’Escola Municipal de Música.
Entrades anticipades una setmana abans al Centre Cívic. Tel: 93 752 99 
90 o per correu electrònic a cultura@premiademar.cat. 
El mateix dia 1 hora abans al Centre Cívic. Preu entrada: 5 €
Preu amb descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats convenia-
des i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 
18è aniversari durant l’any 2010.

Dissabte 10 i Diumenge 11
Festa Solidària de Càritas: “El teu veí et necessita”
a la Plaça de l’Ajuntament
Dissabte a partir de les 16.30: Tòmbola solidària, paradetes d’artesania, 
animació, berenar popular i actuació del grup Kairoi.
Diumenge a partir de les 11: Tòmbola i paradetes, missa familiar, batu-
kada, espectacle de balls de l’escola Teresa Maria, sorteig de paneres i 
dinar popular.

Diumenge 11
Moments màgics                    
12.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans. Organitza: Regidoria 
de Cultura. Senyores i senyors 
dubtaran si tot és fruit de la seva 
imaginació o de la realitat. Obrin bé 
els ulls perquè arriba el moment de 
viure... Moments màgics. Charlie 
Mag crea un escenari sobrenatural 
capaç de suscitar, per si sol, sentiments de misteri. Jocs d’enginy, humor i 
un toc de romanticisme en plena penombra, convertiran cada moment en 
pura màgia.

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

Dilluns 12 
Concert a càrrec de la pianista Eugènia Guri
18.30 h, a l’auditori de l’escola  
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres, 14 i 21
Taller de Navegació a internet per a principiants amb Cyberxarxa mòbil
De 15.00h a 17.00 h, a l’Antiga Fàbrica del Gas, c/Joan XXIII, 2-8 Tel. 93 
752 91 90. Inscripcions: Àrea de Serveis Personals. Carrer Unió, 40 Tel. 
93 741 74 04

Dissabte 17
II Jornada de conferències fotogràfiques
Nova visió europea, a càrrec d’Antonio Molinero Cardenal
La “Nova visió europea” és un moviment que, a més de buscar els 
aspectes més innovadors de la fotografia d’autor, fa ús dels més diversos 
punts de vista (veritable punt d’inflexió de la nova fotografia) i treballs de 
laboratori (fotogrames, fotomuntatges...)
18.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

EXPOSICIONS

Exposició col·lectiva
Un any més l’estudi El Blau 
sota la direcció de Rafe Serra 
i Rosa Moya ens presenten 
una mostra col·lectiva dels 
seus alumnes. Fins al 5 
d’abril, a la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Emocions
Quadres d’Ana Maria Rivali 
Ventura. Fins al 6 d’abril, 
al Centre Cívic. Col·labora: 
Regidoria de Cultura

10è aniversari d’AAPP
Exposició col·lectiva de 
l’Associació d’Artistes Plàstics 
de Premià de Mar. Celebrem 
deu anys que fem cultura al 
nostre poble i comarca 
Del 9 al 18 d’abril, a la Sala 
Premiart. Organitza: Associa-
ció d’Artistes Plàstics

Mil i una imatges
Exposició de fotografia, del 
12 al 19 d’abril, al Centre Cí-
vic. Organitza: Revolta Global

Els monuments de la 
nostra Serralada Prelitoral 
Exposició de pintura a càrrec 
de Yolanda López 
del 20 d’abril a l’11 de maig, 
al Centre Cívic

Exposicions col·lectives
A la sala 1: dibuixos de l’artis-
ta Ferran Costa i escultures 
de l’artista Rosalia Orgaz  
A la sala 2: pintures a l’oli 
de l’artista Jaume Bas i 
escultures de l’artista Ramon 
Perarnau
Del 23 d’abril al 2 de maig, a 
la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Exposició temporal “Una 
vida en batik. Del palau 
dels sultans als pobles de 
Java”. fins al 9 de maig  
L’exposició recorre les etapes 
de l’existència d’un o d’una 
javanesa a les quals està 
associat el batik, del principi 
de la vida fins al més enllà. 
Amb aquesta mostra el 
Museu exposa una sèrie de 
batiks inèdits que recuperen 
l’antiga tradició d’elaboració 
de batiks. 
Al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació 

Teatre: De música i d’homes
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura 
De música i d’homes és una his-
tòria d’una dona (present), d’uns 
quants homes (absents) i d’unes 
quantes cançons (pop) que han 
acompanyat les seves vides. 
Direcció: Julio Álvarez. 
Intèrpret: Anna Briansó
Entrades anticipades una setma-
na abans al Centre Cívic. Tel: 93 752 99 90 o per correu electrònic a 
cultura@premiademar.cat. 
El mateix dia 1 hora abans al Patronat Teatre. Preu entrada: 10 €. Preu 
amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conveniades i 
a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è 
aniversari durant l’any 2010.

Diumenge  18  
Itineraris culturals: Céllecs. Història i natura
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle 
particular
Céllecs és un extraordinari paisatge, situat entre la 
nostra comarca i el Vallès. A banda del seu innegable 
interès ecològic, Céllecs amaga alguns dels primers 
assentaments humans de la nostra contrada. Ho 
voleu conèixer?  Organitza: Regidoria de Cultura

Country a la plaça: Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del 
Country. D’11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organtiza: AVECA

Dilluns 19, Dimarts 20 i Dijous 22
Auditori Viu, a càrrec dels alumnes de l’escola
18.00 h, a l’auditori de l’escola  (Dijous a les 20.00 h)
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 23 
Projecció de fotografies oberta a tothom que hi vulgui participar
20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Dissabte 24
Gala Primavera Lírica. Premi Ciutat de Premià de Mar
2a eliminatòria. Vuit intèrprets competiran per arribar a la final en òpera, 
sarsuela i cançó catalana, la votació anirà a càrrec del jurat competent i 
del públic assistent.
18.00 h, a l’Escola Música i Dansa Teresa Maria
Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud
Col·labora: Regidoria de Cultura
 
III Jornada de conferències fotogràfiques
Surrealisme, a càrrec d’Antonio Molinero Cardenal
El Surrealisme no només és un moviment important en el terreny de la 
poesia i la pintura, sinó en el camp de la fotografia, amb conceptes com 
el somni, aspectes de l’objecte i el cos humà. 
18.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent
 
Inauguració de la nova Biblioteca Martí Rosselló 
de 17 a 20h, visita guiada a la instal·lació, animació infantil i parlaments.

Diumenge 25
37è Aplec de la Sardana, a càrrec de les cobles Premià, Ciutat de Gi-
rona i Mediterrània. D’11.00 h a 17.00 h, plaça de la Sardana. Organitza: 
Amics de la Sardana

Teatre: Reprís, a càrrec de la companyia Tea-
tre Mòbil. 18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: 
Patronat Teatre. Un espectacle d’alta velocitat, ràpid, 
exprés, viu i dinàmic que us farà passar una estona 
de diversió trepidant.

Dimecres, 28
Taller: Fes el teu bloc, el teu espai personal a Internet amb Cyberxarxa 
mòbil. De 15.00h a 17.00h, a l’Antiga Fàbrica del Gas, c/Joan XXIII, 2-8 
Tel. 93 752 91 90. Inscripcions: Àrea de Serveis Personals. carrer Unió, 
40 Tel. 93 741 74 04

Divendres 30 
Happy parc. 22.00 h a la plaça de la Sardana
Organitza: Regidoria de Joventut
Vine a passar-t’ho bé amb el futbol 3x3, un rocòdrom de 6m, un circuit 
d’elements de conducció i 3 llits elàstics
Regalarem samarretes del Premià Jove als primer joves que participin 

Data i hora per determinar 
(Més informació a Associació Creixent Tel. 93 751 13 15)
Taller: Sóc dona i estic bé amb el meu cos. 
Al Centre Cívic c/ de l’Esperança, 19-21. Associació Creixent i Grup Mar 
de Dones

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema a la 
cartellera del Patro-

nat o a la pàgina: 
www.patronat.
voluntariat.org

Consulteu la programació 
completa de Sant Jordi 

a la pàgina 12


