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D’aquí a pocs dies, Premià de Mar es vestirà de Festa Major. És el 
moment de sortir al carrer i fruir de la festa, de retrobar-nos amb els 
amics i els veïns i d’oblidar, en la mesura que puguem, els maldecaps 
que ens acompanyen la resta de l’any. 
 Des de la Regidoria de Festes, juntament amb la Comissió de Fes-
tes, les entitats i els voluntaris, s’ha fet un esforç important perquè, 
tot i la delicada situació actual, que també afecta els ajuntaments, els 
premianencs puguem gaudir d’un extens i variat programa per a tots 
els gustos i totes les edats. 
 Us convido, doncs, pirates i premianencs, a participar de la Festa i 
a divertir-vos tant com pugueu, sense oblidar el respecte i el civisme 
envers la resta de veïns i la nostra vila. 

Bona Festa Major!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

Dip.Legal:
B-14.098-2004
Redacció:
Servei de Premsa
Fotografia:
Servei de Premsa 
i compagina sl

Disseny gràfic i maquetació:
compagina.com

Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 13 00

Imprimeix:
Correu
del Maresme
Tiratge:
13.000 ex.

paper 
reciclat

juliol i agost 2010

2

JULIOL
1. Barniol
2. Buenache
3. P. Viayna
4. P. Viayna
5. Lorente
6. Pueyo
7. Rosell
8. Rodríguez
9. Barniol
10. Buenache
11. Buenache
12. Lorente
13. E. Viayna
14. Pueyo
15. Rosell

16. Rodríguez
17. Barniol
18. Barniol
19. Gaza
20. E. Viayna
21. Lorente
22. Pueyo
23. Rosell
24. Rodríguez
25. Rodríguez
26. P. Viayna
27. Gaza
28. E. Viayna
29. Lorente
30. Pueyo
31. Rosell

AGOST
1. Rosell
2. Buenache
3. Gaza
4. P. Viayna
5. E. Viayna
6. Lorente
7. Pueyo
8. Pueyo
9. Barniol
10. Buenache
11. Gaza
12. P. Viayna
13. E. Viayna
14. Lorente
15. Lorente

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

16. Rodríguez
17. Barniol
18. Buenache
19. Gaza
20. P. Viayna
21. E. Viayna
22. E. Viayna
23. Rosell
24. Rodríguez
25. Barniol
26. Buenache
27. Gaza
28. P. Viayna
29. P. Viayna
30. Pueyo
31. Rosell
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Foto: Esther de Prades

Programa extens i per a tots els gustos per a pirates i premianencs

Els pirates ja s’acosten!
El 6 de juliol tindrà lloc el 
sopar popular que donarà 
el tret de sortida a l’espera-
da Festa Major. El seguici 
nocturn i l’ eufòria serviran 

per escalfar motors abans 
de l’arribada dels pirates. 
El matí del dia següent es 
farà la tradicional repicada 
de campanes i l’enlairament 

Passa a la pàgina següent

de coets, i a la tarda, el 
pregó, a càrrec de l’entitat 
de l’any, el Club Petanca 
Premià. Després de la Crida 
Premianenca, la platja del 

Novetats de la Festa Major 2010

Bellamar es convertirà en 
l’escenari del desembarca-
ment pirata. Si els pirates 
aconsegueixen arribar a la 
platja s’hauran sortit amb la 

seva i, després de l’Assalt a 
l’Ajuntament, Premià de Mar 
quedarà sota el seu domini. 
Els dies següents, carrers 
i places de la vila acolliran 

La Regidoria de Festes, amb la col·laboració de les regidori-
es d’Esports i Cooperació, de les comissions de Festa Major 
i de Pirates i Premianencs i de nombroses entitats i volun-
taris, ha preparat un extens programa de Festa Major, que 
enguany presentarà les següents novetats: 

- El Desembarcament Pirata, (dia 7), oferirà canvis en l’ar-
ribada dels pirates a la platja, per tal que l’espectacle sigui 
molt més visual que en anys anteriors, i alhora reforçant la 
magnitud de l’espectacle, un dels més multitudinaris de tota 
la Festa Major.
 
- El campament pirata, enguany situat a la plaça Nova, oferirà 
moltes activitats per a nens i grans dels dies  8 al 10 de juliol, i 
d’aquesta manera animaran encara més la Festa Major.

- Per motius de seguretat, durant l’Assalt a l’Ajuntament es 
continuaran controlant els accessos a la plaça de l’Ajunta-
ment, per tal d’evitar possibles danys a causa de la massi-
ficació.

-  La Salseta del Poble Sec, al  ball Tronera (dia 9), farà ballar 
a tothom fins a les 5.00h de la matinada. 

- El concert de banda torna al seu format habitual, a la plaça 
de l’Ajuntament (dia 10). 

- El ball de Gala (dia 10), amb l’actuació de Tony Ronald, 
Llorenç Santamaria i l’orquestra Beat Club, canvia de lloc i 
es farà a la pista de la Brisa (c. Rafael Casanova s/n), al barri 
de Can Pou-Camp de Mar.

- Torna la Festa de la Cooperació i Solidaritat Internacional, 
amb sopar i concerts, a la plaça Nova (dia 10).

- L’emplaçament del concert d’havaneres i del castell de focs 
(dia 11) tornarà a ser la platja de Llevant. 
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Pere Orriols (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Aquest any s’han d’aplicar fórmules més 
imaginatives i compatibles amb els recursos 
econòmics disponibles. Això no ha de servir 

d’excusa perquè no es pugui gaudir de la 
mateixa manera. Feliç Festa Major 2010”.

“Poc saquejaran els pirates. L’ajuntament  
només suma, factures, crèdits a pagar, 

retallades pressupostàries, i poc diner a 
caixa. Premianecs malgrat l’austeritat i 

la difícil realitat gaudim i participem de la 
festa major. Salut i festa”.

“Espero que la Fiesta Mayor os sirva para 
olvidar un poco la crisis que estamos 

sufriendo. Disfrutarla con tranquilidad, 
alegría y pasion, en compañía de vuestros 

amigos y la familia.”.

“Ja tenim aquí la Festa Major. Estem tots 
esperant el Desembarcament Pirata per 

començar a gaudir-la. Tot i les dificultats que 
estem passant, us animo a sortir al carrer i  

a participar de tots el actes”.

“Pirates i premianencs: gaudiu de 
l’esperada Festa Major. Les estones d’oci i 
diversió sempre són benvingudes, però en 

moments com el que vivim, encara més. 
Sortiu al carrer, divertiu-vos i participeu de 

la festa”.

ve de la pàgina anterior

nombrosos actes per a tots 
els públics i gustos: la xerin-
gada, els concerts a la plat-
ja, el ball tronera, activitats 
per als més petits, el concert 
de banda, el correfoc, la nit 
de colles, el ball de Festa 
Major, la cursa a pèl, la 
diada castellera... fins que 
arribi el moment de la ba-
talla final i els premianencs 
aconseguiran, després de 
quatre dies de disbauxa, 
l’expulsió dels pirates, de 
manera que els carrers de 
Premià de Mar tornaran a la 
seva calma habitual, mentre 
la a platja de Llevant acull 
els focs d’artifici que clouen 
la festa. 

La Botiga de la Festa Major 

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

La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2010 
aprovà la convocatòria per a l’atorgament de subven-
cions per les obres amb llicència d’obres concedida o 
sol·licitada l’any 2006, per a la restauració o rehabilitació 
de façanes, cobertes i altres elements exteriors, que re-
alcin la qualitat d’edificis catalogats del municipi inclosos 
en l’article 38 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Ambiental Històric de Premià de Mar i tots 
els edificis qualificats com zona 10, Casc Antic, amb 
qualsevol grau de protecció, amb una antiguitat mínima 
de 30 anys de la seva construcció inicial.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres 
mesos a partir de la publicació de l’anunci de l’acord de 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

La convocatòria i les corresponents bases específiques 
es troben exposades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i al web municipal (www.premiademar.cat). La qual cosa 
es fa pública als efectes del seu coneixement.

Premià de Mar, 17 de juny de 2010.
L’alcalde

Miquel Buch i Moya

Anunci

El nombre de productes relacionats amb la Festa Major, 
una manera més de fer participar els premianencs de la 
festa, s’ha anat incrementant, sobretot els darrers anys. 
El producte estrella de tots els que es venen a la botiga 
ubicada al Centre Cívic són les samarretes de la Festa 
Major, que cada any tenen un disseny nou relacionat amb 
el cartell i el programa. Altres productes que s’han anat 
consolidant són els mocadors pirates i premianencs i els 
penjolls i les arracades.

Productes que es vendran a la botiga:
Samarretes
Arracades
Penjolls
Mocadors
Cintes porta-mòbils
CDs amb l’himne pirata i premianenc
Gots
Còmics
Conte “Moros a la costa!”
Conte “Secret, secret! L’horta Farrerons té un secret!”
Conte “Onades i flors” 
Memo “La festa a Premià”
Bosses-motxilles
Barret de palla 
Encens 
Pins (novetat 2010)
Es podran adquirir les entrades del Ball de Festa Major i 
tiquets de la Sardinada, de la Botifarrada, de la Paella, de 
l’Atracabars i del Sopar de la Festa de la Cooperació.

Horaris:
Dissabte 3         18.00 a 21.00 h
Diumenge 4      18.00 a 21.00 h
Dilluns 5            11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dimarts 6          11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dimecres 7        11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dijous 8             11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Divendres 9       11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dissabte 10       11.00 a 13.30 h i 18.00 a 22.30 h
Diumenge 11     09.00 a 14.00 h

Nota: Com cada any, la botiga s’ubicarà al Centre Cívic, 
c/Esperança 19.Més informació a: www.premiapirata.org 

Ramon Martínez (disse-
nyador) i Alma Larroca (il-
lustradora) són els pares 
del cartell de l’edició d’en-
guany de la Festa Major, 
que defineixen d’aquesta 
manera:  “Blanc del cel i 
del mar. Vermell amb es-
perit pirata. Negre de nit, 
blanc de dia. Bombolles 
que anuncien la festa. 
Pirates i premianencs, 
essència del nostre po-
ble... que no pari!!”

El cartell
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L’Ajuntament impulsa un 
pla per lluitar contra l’atur
L’Ajuntament, a través del Ser-
vei de Promoció Econòmica, 
ha posat en marxa el  Pla de 
Desenvolupament Econòmic i 
Lluita Contra l’Atur - 2010, que 
té per objectiu la promoció de 
l’ocupació d’aquelles persones 
que es troben en situació d’atur 
i la promoció del desenvolupa-
ment econòmic del municipi. 
Pel que fa a la promoció de 
l’ocupació, es pretén incidir-hi 
directament  a través de con-
tractacions directes i de la pro-
moció de contractacions per 
part d’empreses del territori.  
 Més informació a: Promoció 
Econòmica. Antiga Fabrica del 
Gas. Joan XXII, 2-8. Telèfon 93 
752 91 90.
 

Accions per lluitar contra l’atur a Premià de Mar

1.- A través de la participació al Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), l’Ajuntament té previst  desenvo-
lupar 15 projectes d’obres i millores al municipi, que permetran poder donar ocupació fins a 100 persones. Es valorarà 
molt especialment l’ocupació de persones aturades del municipi, així com d’aquelles inscrites a la borsa de treball local.

2.- L’Ajuntament ha presentat una sol·licitud en l’actual convocatòria del Departament de Treball de la Generalitat sobre els 
“Plans Extraordinaris d’Ocupació Local – Projecte Impuls”. La finalitat d’aquests plans és fomentar l’ocupació de les perso-
nes  en situació d’atur i alhora millorar la seva capacitat d’adaptació al canvi, així com la seva qualificació i les competències 
professionals, mitjançant l’adquisició d’experiència laboral i de formació. Es tracta de 17 projectes que ocuparan un total 
de 47 persones en situació d’atur i sense prestació. Es donarà preferència a treballadors aturats que han participat en 
programes formatius, a joves (fins a 30 anys) amb un nivell formatiu mitjà i a treballadors amb discapacitat i a altres col-
lectius en situació de risc d’exclusió laboral.

3.- L’Ajuntament està col·laborant amb una empresa de lleure estival pel que fa al reclutament de les persones que han de 
formar part de la plantilla d’aquesta temporada 2010. L’Ajuntament té el compromís d’afavorir la inserció laboral de les per-
sones que han fet cursos de formació ocupacional, i també d’aquelles inscrites a la borsa de treball. La plantilla de l’empresa 
estarà formada per 156 persones,  de les quals fins a 54 podrien ser contractades amb la col·laboració de l’Ajuntament.

4.- Properament, tindrà lloc l’obertura d’una residència geriàtrica al municipi i l’Ajuntament està ultimant amb l’empresa ges-
tora un acord de col·laboració en matèria d’ocupació. L’obertura d’aquest centre suposarà una millora dels serveis assisten-
cials i es preveu que es contractaran unes  90 persones de diversos perfils.

La iniciativa donarà feina temporal a prop de 300 premianencs 

Punt d’autoservei del SOC, instal·lat a les dependències municipals de l’antiga Fàbrica del Gas
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El Barri de Santa Maria - 
Santa Anna-Tió aconsegueix
l’ajut de la Llei de Barris 

El 22 de juny, el Govern de 
la Generalitat feia  públic 
els projectes escollits per a 
la setena convocatòria de 
la Llei de barris. Premià de 
Mar, juntament amb Pre-
mià de Dalt, hi optava per 
segon any consecutiu per 
remodelar el barri de Santa 
Maria –Santa Anna-Tió, que 
es troba ubicat entre els 2 
municipis. La Llei de barris  

financia el 50% de les reha-
bilitacions integrals de barris 
o àrees urbanes per tal de 
millorar les condicions de 
vida dels seus habitants.
 Cal recordar que l’any 
passat, Premià de Mar i Pre-
mià de Dalt ja es van presen-
tar a la mateixa convocatòria 
però en aquella ocasió no 
se’ls va concedir l’ajut. Prè-
viament s`havia fet una jorna-

da participativa organitzada 
pels dos ajuntaments perquè 
els veïns poguessin dir la 
seva sobre  com voldrien 
que fos el seu barri. Aquest 
2010, els dos municipis van 
decidir tornar-se a presentar 
a la convocatòria, i finalment 
se’ls ha concedit l’ajut per 
poder portar a terme els seus 
projectes per remodelar el 
barri. 

El barri rebrà un finançament del 50% per a la rehabilitació
integral i l’Ajuntament es farà càrrec de la resta
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Des del proppassat mes 
de juny, 26 premianencs 
participen en els cursos del 
projecte integral de suport 
a les persones cuidadores 
no professionals. Es tracta 
d’una iniciativa del De-
partament d’Acció Social 
i Ciutadania que es  va 
endegar  el setembre del 
2009  a través de la Regi-
doria de Serveis Socials i 
amb la col·laboració de la 
Fundació de Caixa Catalu-
nya. El projecte consta de 
diferents accions, entre les 
quals hi ha la realització de 
cursos adreçats a les per-
sones cuidadores no pro-
fessionals de persones en 

Suport als 
cuidadors no 
professionals 
de persones 
depenents

situació de dependència. 
Per tal que aquestes per-
sones hi puguin assistir, 
coincidint amb els horaris 
del curs s’ofereix un servei 
d’ajuda a domicili. Els cur-
sos tenen una durada de 
25 hores, distribuïdes en 
un curs de formació bàsica 
de 15 hores i un curs de 
formació especialitzada 
de 10 hores. La formació 
especialitzada es realitza 
en base a la tipologia de 
la persona dependent de 
cada cas. 
 Més informació a: Regi-
doria de Serveis Socials. 
C/Unió 40. Telèfon 93 741 
74 04. 

Les sancions 
de trànsit es 
modifiquen a tots 
els municipis

Amb l’entrada en vigor de la 
Llei 18-2009 de 23 de novem-
bre per la qual es modifica el 
text de la Llei de trànsit amb 
data 25.05.2010 s’han pro-
duït diverses modificacions, 
especialment quant a l’import 
de les infraccions. Aquesta llei 
és d’àmbit estatal i afecta tots 
els municipis per igual.  
 La nova tipologia d’infrac-

cions i els seus imports són: 
Lleus fins a 100€; greus fins 
a 200 €;  i molt greus fins a 
500 €. Per excés de velocitat: 
de 100 a 600 € Per portar 
instal·lat un inhibidor de radar, 
fins a 6000 €. Infraccions 
molt greus poden arribar fins 
a 20.000 €. D’altra banda, 
infraccions força habituals 
en els nuclis urbans com ara 

estacionar a zones de càrre-
ga i descàrrega, a voreres, a 
passos de vianants, a inter-
seccions, a zones reservades 
per minusvàlids o a zones 
destinades al transport públic 
es consideren greus, i per 
tant les sancions són de fins 
a 200€.  El pagament durant 
els primers 20 dies naturals té 
un 50% de reducció.

La nova normativa actualitza els 
imports de les diferents infraccions 
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Actes durant tota la festa
Cada dia, als carrers del 
nucli antic, Poble pescador
Organització: Ajuntament 
de Premià de Mar
Col·laboració: AVECA

Fins a l’11 de juliol, 
al Casal Benèfic 
Premianenc, 
Setmana de les famílies 
2010. Organitza: Casal 
Benèfic Premianenc

 
Dies 8, 9 i 10 de juliol, a la 
part alta de la plaça Nova
Campament pirata
Consulteu diàriament la 
programació específica
Col·laboració: La Infusió 
Teatre

Dies 8, 9 i 10 de juliol, a la 
plaça de l’Ajuntament
De 18 a 21 h, Barra-
ca premianenca. Col-
laboració: La Infusió Teatre

Fins al 14 de juliol
Exposició de fotos de la 
Festa Major 2009
Al Centre Cívic

Del 4 al 31 de juliol
Al Museu de l’estampació
Exposició “Imatges de 
Premià de 1920”
Organitza: Museu de l’Es-
tampació

Del 9 al 18 de juliol
A la Sala Premiart (c. Sant 
Antoni, 3)
Exposició Concurs de 
Pintura de la Festa Major
Col·laboració: Associació 
d’Artistes Plàstics de Pre-
mià de Mar

Del 2 al 12 de juliol
Fira d’atraccions 
Als terrenys del Club 
Nàutic

DIVENDRES, 
2 de JULIOL

21.30h, a la plaça dels Paï-
sos Catalans: La selecció 
de la Nit de les colles
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs 

DISSABTE
3 de JULIOL

11.00 h, a la plaça Dr. Fer-
ran: Taller d’Estampació 
de banderes
Col·laboració: AV Can Far-
rerons, Comissió de Festa 
Major

22.00 h, a la parròquia de 
Sant Cristòfol: Concert De 
l’òpera al cinema
Preu de l’entrada: 10 €
Col·laboració: Coral l’Amis-
tat, Capella de Música Bu-
rés de Castellbell i el Vilar, 
Orquestra de Cambra I 
Dilettanti, i quatre solistes. 

DIUMENGE, 
4 de JULIOL

10.00 h, al final del torrent 
Santa Anna: Taller d’Es-
tampació de banderes
Col·laboració: AV Barri de 
Santa Maria-Santa Anna-
Tió, Comissió de Festa 
Major

11.00 h, a l’antiga fàbrica 
del Gas: Taller d’Estam-
pació de banderes
Col·laboració: Museu de 
l’Estampació, Comissió de 
Festa Major, Sociedad Eu-
ropea Textil 2000, Estam-
punt SL, Gravats Miramar 
SA i Gravmode SL

11.00h, a l’antiga fàbrica 
del Gas, Taller de tur-
bants pirates
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIMARTS, 
6 de JULIOL

21.30 h, a la  plaça Nova
Sopar popular 
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs
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Tota la informació actualitzada 
sobre la Festa Major a www.premiapirata.org
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23.15, des de la plaça 
Nova: Seguici nocturn
Col·laboració: De Bòlit

23.55 h, a la plaça de 
l’Ajuntament: Eufòria
Col·laboració: De Bòlit
En acabar l’Eufòria
Premià està de festa!
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIMECRES, 
7 de JULIOL

12.00 h, a la plaça de Can 
Manent: Taller d’estampa-
ció de banderes
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

12.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Repicada de campanes i 
enlairament de coets
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

18.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Ballada de sardanes 
amb la cobla Premià. 
Col·laboració: Amics de la 
Sardana

19.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació 
Coral l’Amistat – Cors de 
Clavé, Consell Sènior, Co-
missió de Festa Major

19.30 h, des del Mercat de 
Sant Joan i des de la plaça 
Romà Piera (La Lió)
Anada al pregó 

Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, De 
Bòlit!

20.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a 
càrrec del Club Petanca 
Premià, entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

20.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Crida premianenca  
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

21.00 h, a la platja del 
Bellamar
Premianencs a la defensa!
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

21.00 h, a l’espigó de Lle-
vant: Niu de pirates
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

22.00 h, a la platja del 
Bellamar
Moros a la costa! 
(El desembarcament)
Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs, 
Grup de rem dels Capgros-
sos de Mataró, Secció de 
Rem del CN Premià, Tra-
bucaires de Santa Coloma, 
Associació Bricbarca, Club 
Nàutic Premià, Dojo Aitai

23.00h, des del carrer St. 
Francesc
El saqueig!
El recorregut de la cercavi-
la pirata serà el següent: 

Carrer Sant Francesc-
Joan Prim-Porxo de la Lió 
- Esperança -J .A. Clavé 
-St. Cristòfol - Rectoria -Pl. 
Ajuntament.
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, De 
Bòlit!, La Infusió Teatre

23.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Per motius de seguretat hi 
haurà accés restringit a la 
plaça de l’Ajuntament
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, De 
Bòlit!, La Infusió Teatre

00.00 h, a la plaça dels 
Països Catalans
Premià, ciutat pirata
Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs, 
De Bòlit!, La Infusió Teatre, 
Dojo Aitai

1.00 h, a la platja del 
Bellamar
Concert pirata, amb Ho-
tel Cochambre
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs
2.30 h, a la haima del 
Bellamar: Dijei a la hai-
ma, amb DJ Sali B. Col-
laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIJOUS, 
8 de JULIOL

10.00 h, a la plaça Mercè 
Rodoreda
Atracabotigues
Col.laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

12.00 h, plaça Mercè 
Rodoreda: El teatret
Col·laboració: Entorn Jove

12.30 h, plaça Mercè 
Rodoreda: Xeringada
Col.laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs 
i Comerços Associats de 
Premià (CAP)

17.00 h, a la plaça Mercè 
Rodoreda: Mercat 
d’esclaus. Col·laboració: 

Comissió de Pirates i 
Premianencs, Agrupament 
Escolta Amon-Ra, Esplai 
Parroquial 

18.00h, al campament 
pirata (pl. Nova)
Jam Session
Col·laboració: La Infusió 
Teatre

21.00 h, a la plaça dels 
Països Catalans
Nit de les colles. La gran 
final. Col·laboració: Co-
missió de Pirates i Premi-
anencs 

23.30 h, a la platja del Be-
llamar. Concerts, amb:
The Last 3 Lines (indie 
rock, a les 23.30h)
Moussa & The Latin Reg-
gae Band (reggae i ska, a 
la 1.00h). Grime Sin (gri-
me, danceball i ragga, a 
les 2.30h). Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Pre-
mianencs

3.00 h, a la haima del 
Bellamar
Dijei a la haima, amb DJ 
iLLRa i els seus Dj’s
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIVENDRES, 
9 de JULIOL

10.00h, al campament 
pirata (pl. Nova)
Tallers pirates per a nens
Col·laboració: La Infusió 
Teatre 

18.00 h, des de la 
pl. Oriol Martorell 
(premianencs)/18.30h pl. 

Ernest Lluch (pirates)
La Revolta Premianenca
El recorregut dels premia-
nencs serà: Pl. Oriol Mar-
torell- de la Plaça- Gran 
Via de Lluís Companys-
Eixample- Esperança -pl. 
Romà Piera 
El recorregut dels pirates 
serà: pl. Ernest Lluch-c. del 
Pilar-Joan Prim- pl. Romà 
Piera.Col·laboració: Co-
missió de Pirates i Premia-
nencs, De Bòlit!

19.00h, a la biblioteca 
Martí Rosselló
Per la Festa Major... 
contes per a adults!
A càrrec de Carles Alcoy
Organització: Biblioteca 
Martí Rosselló 

19.00 h, a la plaça de 
Can Manent
Ball de la Gent Gran
Col·laboració: Casal d’Avis 
de Can Manent

19.00h, al campament 
pirata (pl. Nova)
Orquestra Big Band, 
formada per membres de 
l’Escola de Música de Pre-
mià de Mar. Col·laboració: 
La Infusió Teatre, Escola 
Municipal de Música 

20.00h, a Can Manent
Tallem la N-II!
Organització: Plataforma 
Cívica Camí Ral 

20.30 h, plaça Nova
2n. Festival-In
Amb l’actuació dels can-
tautors: El Niño de la Hipo-
teca, a les 20.30h. Lechu-
gas en los tanatorios, a les 
21.45h. Le Petit Ramon, 
a les 23.00h. Durant els 
descansos hi haurà l’ac-
tuació de malabars de foc 
i tabalers. Organització: 
Regidoria de Festes, La 
Infusió Teatre

24.00 h, a la Gran Via de 
Lluís Companys (cantona-
da carrer de la Plaça i can-
tonada carrer Joan Prim)



Hi ha persones convençudes que la nostra festa major és la “festa de l’aigua”. Malgrat 
que això no és estrictament cert, és veritat que l’aigua hi juga un paper lúdic. Però amb 
aquesta excusa de vegades es produeixen actituds incíviques que fins i tot han arribat 
a ocasionar danys físics a les persones que assisteixen a determinats actes, com per 
exemple el Desembarcament Pirata.

L’organització us demana que no llanceu aigua des de les finestres ni des dels balcons 
de les cases al públic de les cercaviles, menys encara mitjançant galledes, palanganes 
o mànegues. Perquè així s’han arribat a causar danys i lesions, tant a les persones 
assistents com a les figures populars (gegants, capgrossos...) que actuen a les diferents 
cercaviles.

 L’organització de la Festa Major us prega, doncs, que no malbarateu l’aigua, i que 
tingueu compte amb el seu ús per tal de no ferir la sensibilitat de ningú. D’aquesta manera 
la festa ho serà de veritat per a tothom.

 Gaudim de l’aigua, però amb seny!
 

Moltes gràcies
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Ball Tronera amb l’or-
questra La Salseta del 
Poble Sec
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

24.00h, a la platja del 
Bellamar
Marató de DJ’s
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DISSABTE, 
10 de JULIOL

7.00 h, sortida des de la 
plaça Mercè Rodoreda
Matinades
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major, De Bòlit!

10.00 h., als carrers de 
Sant Antoni, Eixample, Mi-
quel Moragas, de la Plaça i 
Francesc Moragas 
Fira-mercat d’artesans 
del poble pescador
A les 12.30 h, subhasta de 
peix a la plaça de l’Ajunta-
ment. Organització: Ajunta-
ment de Premià de Mar
Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Ral·li fotogràfic 
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

11.00 h, des del porxo de 
l’Escola La Lió.
Anada a ofici
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major, De Bòlit!

11.00 h, des del campanar 
de l’Església de Sant Cris-
tòfol: Toc d’ofici
Col·laboració: Consell Par-
roquial P. de Sant Cristòfol

11.10 h, a la sala Premiart
Inauguració de l’exposició 
del concurs de pintura
Col·laboració: Associació 
d’Artistes Plàstics de Pre-
mià de Mar

11.30 h, des de Can Roure
Cercavila d’autoritats

Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

12.00 h, a l’Església de 
Sant Cristòfol
Ofici solemne de Festa 
Major: Presideix i predica 
Mn. Segimon García, Vica-
ri Episcopal. Organització: 
Consell Parroquial P. De 
Sant Cristòfol

13.00 h, a l’Església de 
Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
Organització: Consell Par-
roquial P. de Sant Cristòfol

13.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Ball solemne dels ge-
gants de Premià
Col·laboració: De Bòlit!

17.00h, al campament 
pirata (pl. Nova)
Espectacle de titelles 
pirates. Col·laboració: La 
Infusió Teatre 

18.00 h, des de la pl. de 
l’Ajuntament fins a la pl. 
Ernest Lluch
La passejada
Col·laboració: De Bòlit!

18.00 h, a la plaça de la 
Sardana: Country
Col·laboració: AVECA

Des de les 18.00h, plaça 
Nova: Festa de la coope-
ració i solidaritat interna-
cional. Sopar i concerts
Preu del sopar: 5€
Organització: Regidoria de 
Cooperació i Regidoria de 
Festes. Amb el suport de la 
Diputació de Barcelona
Col·laboració: La Infusió 
Teatre, Associació Kuwon-
ku, Samprem, Premià amb 
el Sàhara i Associació 
Tarija

18.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Gran concert de banda
Col·laboració: Banda de 
Premià, Banda de l’Escola 
Municipal de Música “Mes-
tre Montserrat” de Vilanova 
i la Geltrú

20.00 h, a la plaça de la 
Sardana
Exhibició de balls de 
saló, amb exhibició de 
balls de jazz i de hip-hop
Col·laboració: AVECA i As-
sociació Cultural l’Aurora 

21.00h, al campament 
pirata (pl. Nova)
Entrega de premis de la 
gimcana de colles pirates i 
premianenques
Col·laboració: La Infusió 
Teatre 

21.30h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Entrega dels premis de la 
Ràdio
Col·laboració: Ràdio Pre-
mià de Mar

21.00 h, a la plaça dels 
Països Catalans
Danses populars
Col·laboració: Arco Iris

23.00 h, inici a la plaça 
Mercè Rodoreda
Correfoc. Recorregut:
Pl. Mercè Rodoreda-c. 
Montserrat- c. Joan Prim- 
c. del Pilar- c. de la Plaça- 
c. E. Granados- c. Joan 
Prim- plaça Ernest Lluch.
 
Mesures de seguretat d’acord amb 
el Decret 252/1999 (DOGC núm. 
2974):
- Mantingueu portes i finestres tan-
cades, aparadors i vidres protegits, 
tendals recollits i no tingueu roba 
estesa o altres elements com bande-

res, etc...
- No col·loqueu obstacles durant el 
recorregut (testos, taules, cadires...)
- No llenceu aigua fins que no s’hagi 
acabat l’actuació.
- No encengueu foc ni fumeu a prop 
del material pirotècnic.
- No envaïu l’espai d’actuació dels 
grups.
- Respecteu les indicacions de 
l’organització.
- Cal que dugueu roba adequada per 
participar en l’acte de foc.
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major, Simplement 
Diables

23.30 h, a la pista La Brisa 
(c. Rafael Casanova s/n)
Ball de Festa Major, amb 
Tony Ronald, Llorenç 
Santamaria i la Beat Club 
Orquestra 
Taules numerades.
Preu de l’entrada: 15 €. 
Venda anticipada d’en-
trades al Centre Cívic i 
el mateix dia del ball a la 
taquilla de l’espectacle. 
Cada entrada inclou una 
copa de cava de regal.
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

Acabat el Correfoc, des de 
la plaça Ernest Lluch
Tabalada

L’aigua i la Festa Major

Tota la informació actualitzada 
sobre la Festa Major a www.premiapirata.org
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Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs
Tot seguit, des de la plaça 
de l’Ajuntament
Atracabars. Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!

2.30 h, aproximadament, 
des del carrer Eixample, 
davant de la plaça de la 
Sardana: Vuitena cursa 
nocturna de pirates i 
premianencs a pèl
Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs, 
Capricci

3.00 h, a la platja del Bella-
mar: Concert a la platja, 
amb Sindicato del Riff
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

4.00 h, a la platja del Be-
llamar: Dijei a la haima. 
Amb: DJ Hall (4.00h)
DJ Trogli (5.30h)
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIUMENGE, 
11 de JULIOL

7.00 h, des de la platja del 
Bellamar: Remuntada  
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

7.30 h, al porxo de la Lió
Ruixadeta  
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

9.00 h, a la Riera de Pre-
mià : 14a  Trobada de 
Puntaires
Col·laboració: Conex

10.00 h., als carrers Ei-
xample, Miquel Moragas, 
de la Plaça i Francesc 
Moragas 
Fira-mercat d’artesans 
del poble pescador
Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de 
Romà Piera: Botifarrada
Preu: 1€. Els tiquets  es 
poden adquirir a la botiga 
de la Festa Major, al Cen-
tre Cívic. Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

10.30 h, a la plaça dels 
Països Catalans
Matinal infantil. Una altra 
manera de veure el món. 
Col·laboració: Segle XXI, 
Grup de Suport a la Gent 
Diferent

11.00 h, sortida del Camp 
de Futbol: 15a  Baixada 
d’Andròmines. Informa-
ció i inscripcions al Centre 
Cívic. El recorregut serà: 
Camp de futbol, carrer de 
la Plaça i plaça Nova. Col-
laboració: De Bòlit!

12.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Diada castellera, amb 
les colles Capgrossos 
de Mataró i Castellers de 
Badalona. Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

13.00 h, a la plaça Nova
Paella pirata i premianenca
Preu: 2 € Els tiquets  es 
poden adquirir a la botiga 
de la Festa Major, al Cen-
tre Cívic. Col·laboració: 
Consell Sènior, Agrupa-
ció Coral l’Amistat, Anna 
Fruits, Casa Ametller, 
Lloveras Forners Toni Ortiz 
peixeters i Llenya Joan 
Sayol  

18.00 h, al pla de l’Os
Sardinada. Preu: 1€. Els 
tiquets  es poden adquirir a 
la botiga de la Festa Major, 
al Centre Cívic, i durant la 
celebració de l’acte.
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

18.00 h, a la plaça dels Es-
cacs: Concentració pirata
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

18.00 h, a la plaça Nova
Concentració premianenca
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

18.30 h, a la plaça dels 
Països Catalans: Ball 
de l’expulsió i canvi de 
presoners. Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Pre-
mianencs

Tot seguit, a la plaça dels 
Països Catalans
La batalla final
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

En acabar la batalla, a la 
plaça dels Països Catalans
Ruixada
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

19.00 h, des de la plaça 
dels Països Catalans
Expulsió
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

19.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb 
la cobla Marinada 

Col·laboració: Amics de la 
Sardana
21.00 h, a la platja de 
Llevant: Havaneres amb 
Barca de Mitjana i cremat 
per a tothom
Col·laboració: Comissió de 
Festa Major

23.00 h, a la platja de Lle-
vant: Gran castell de focs 
d’artifici. Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

DILLUNS, 
12 de JULIOL

19.30 h, a la plaça dels 
Països Catalans: Festa 
Trasto! Col·laboració: 
Patronat Teatre (La Xarxa 
d’Espectacles)

20.00 h, a la Parròquia de 
Sant Cristòfol: Missa de 
difunts oficiada per Mn. 
Joaquim Vidal, antic Vicari 
de Premià de Mar
Col·laboració: Consell Par-
roquial P. de Sant Cristòfol

DISSABTE, 
17 de JULIOL

22.00 h, a de Can Roura 
Teatre-fòrum
Es representarà l’obra 
Capvespre al jardí, de 
Ramon Gomis
Direcció: Dària Ferrando
Col·laboració: Dimecresa-
lesnou, AVECA 

DIUMENGE, 
18 de JULIOL

19.00 h, a de Can Roura 
Teatre-fòrum
Es representarà l’obra 
Capvespre al jardí, de 
Ramon Gomis
Direcció: Dària Ferrando
Col·laboració: Dimecresa-
lesnou, AVECA 
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El Museu de l’Estampació
presenta “Records, imatges
i fotògrafs de Premià de Mar”
El 4 de juliol el Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar se suma als actes pro-
gramats per la Festa Ma-
jor amb la inauguració de 
l’exposició temporal “Re-
cords, imatges i fotògrafs de 
Premià de Mar”. 
 La mostra, que coinci-
deix amb el desè aniversari 
del Grup Fotogràfic Argent, 
ha estat organitzada per 
aquesta associació amb la 
col·laboració del Museu i 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. A l’exposició 
es presenten obres, algunes 
inèdites, sobre Premià de 
Mar a la  dècada de 1920 i 
1930. Tot aquest llegat docu-
mental és una mostra que fa 
reviure la memòria de Premià 
de Mar, en un recull d’obres 
que donen a conèixer el 
treball que està fent el Grup 
Fotogràfic Argent en la con-
fecció de l’arxiu fotogràfic i 
d’imatge del municipi. 
 L’exposició presenta un 
àmbit dedicat a la fotografia 
de la vila i els seus pobles 
veïns entre 1920 i 1930, i 
un segon àmbit dedicat a 
la fotografia de vaixells de 
la mateixa època. El tercer 
àmbit, que ret homenatge a 
dos premianencs que es van 
dedicar a fer fotografies de 
la vila - Joan Aniceto i Bona-
ventura Pey Vicens-, mostra 

retrats i imatges que s’han 
pogut recuperar dels dos fo-
tògrafs. L’exposició romandrà 
oberta fins al 15 d’agost. 
 Com a novetat, després 
de la inauguració, es presenta 
el taller “Fotogrames pirates”, 
adreçat a nens majors de 6 
anys, joves, adults i persones 
amb disminució, que es podrà 
realitzar durant el mes de ju-
liol, prèvia reserva. Els tallers, 
que recuperen les tècniques 

Comprar a Premià té premi

pròpies de la fotografia ana-
lògica, permetran treballar els 
secrets i la màgia del revelat 
químic. 

Informació pràctica
Del 4 de juliol al 15 d’agost. 
Inauguració: diumenge 4 de 
juliol, 12 hores. Entrada lliure. 
Horaris: de dimarts a diven-
dres, d’11h a 14h. Dijous tar-
da, de 16h a 19h. Informació i 
reserves: tel. 937529197.

NÚMERO PREMIAT:

27356
 

NO OBLIDIS COMPROVAR 
LES TEVES BUTLLETES

POTS SER 
L’AFORTUNAT!
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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 

Sortida cultural de la gent gran 
Les entitats de gent gran de Premià de Mar i el Casal Benèfic Premianenc, 
amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran van organitzar el cap de 
setmana del 4 al 6 de juny una sortida cultural a les localitats de Tossa de Mar, 
Castell d’Aro i Figueres, durant la qual es va visitar el Museu Dalí i el Museu 
de les Nines de Castell d’Aro. En total hi van participar unes 100 persones 
de més de 55 anys del municipi. La sortida va comptar amb l’assistència de 
l’Alcalde, Miquel Buch, i la regidora de gent gran, Inma Morales.

Els alumnes del CEIP Mare de 
Déu de Montserrat, guanyadors 
del concurs Consumópolis
Un grup d’alumnes de tercer de primària del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat han estat els guanyadors a Catalunya en la seva categoria 
de la cinquena edició del concurs escolar “Consumópolis 5: I tu de 
què vas? A mi em va el consum responsable”. L’objectiu del concurs, 
coordinat per l’Escola del Consum de l’Agència Catalana del Consum; 
l’Institut Nacional del Consum i altres organismes de consum d’altres 
comunitats, és aconseguir que els alumnes adquireixin coneixements 
i alhora desenvolupin capacitats i hàbits sobre els seus drets com a 
consumidors, posant en pràctica un consum reflexiu, saludable, crític i 
de respecte envers el medi ambient. Després d`haver guanyat la fase 
de Catalunya, els alumnes optaran a la fase estatal del concurs. 

Xerrada sobre l’ús dels medicaments 
El proppassat 14 de juny va tenir lloc al 
Centre Cívic una xerrada dirigida a la gent 
gran sobre l’ús i l’abús dels medicaments. 
L’acte, organitzat per la Regidoria de Medi 
Ambient i Salut Pública amb la col·laboració 
de la Regidoria de Gent Gran , va comptar 

amb l’assistència d’una trentena de persones. De cara als propers mesos, 
es preveu programar xerrades sobre temàtiques similars. 
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 Zapatero exigeix 
sacrificis només a les 
classes populars

El 12 de maig el president 
Rodríguez Zapatero  va 
enumerar tot un seguit de 
decisions que afectaven els 
sectors populars: pensio-
nistes, treballadors públics, 
persones dependents, pa-
ïsos que reben ajuts per al 
desenvolupament..., aquell 
dia es va acabar la imatge 
d’esquerres del Govern del 
PSOE, un govern que exi-
geix sacrificis només a la 
classe treballadora.

 El grup d’ Izquierda Unida-
ICV-EUiA vàrem votar contra 
el Real Decreto, no va ser 
un vot irresponsable, sinó 
plenament coresponsable 
amb els empleats públics, 
les persones dependents o 
les ONG. 
 En aquesta situació la 
Generalitat està obligada 
a aplicar les mesures de-
cidides pel Govern central 
que no compartim. ICV-
EUiA forma part d’un govern 
d’esquerres i estem conven-
çuts que existeix una via 
més progressista d’aplicar 
aquestes mesures en tot cas 
doloroses. 
 Estem obligats legalment 
a aplicar la mesura de re-

baixar el sou als empleats 
públics, però el Govern de 
la Generalitat garanteix la 
recuperació gradual del 
poder adquisitiu a partir 
de l’any 2013, sempre que 
l’economia hagi millorat. El 
govern català es nega a re-
tallar les prestacions socials 
entenent que en moments 
de crisi aquests ajuts són 
més necessaris que mai. 
El govern incorporarà a les 
seves mesures una política 
fiscal pròpia: on s’augmenta 
l’ impost de matriculació als 
vehicles més contaminants, 
la lluita contra el frau fiscal, 
i l’increment del tipus màxim 
del tram autonòmic de l’IRPF 
a les rendes més altes.

 Som conscients que no 
són les mesures que un go-
vern amb més força d’ICV-
EUiA hagués aplicat, però 
només aquestes mesures 
contribuiran a recaptar 75 
milions d’euros amb els 
quals es poden finançar 
totes les escoles bressol 
durant un any.
 No som ingenus i sabem 
que calen altres polítiques 
que afectin els sectors més 
rics, i en part responsables 
de la crisi. Es per això que 
el grup d’Izquierda Unida-
ICV-EUiA va presentar al 
Congrés de Diputats una 
proposta de reforma fiscal, 
restablint l’Impost de Patri-
moni, i destinada a discrimi-

nar les societats merament 
instrumentals de les produc-
tives, suprimint les SICAV 
que són una via per eludir 
les obligacions fiscals.
 A més a més la Coalició 
d’Esquerres recolzarà ac-
tivament totes les accions 
que vulguin fer els sindi-
cats per reconduir aquesta 
política erràtica del govern 
inclòs la convocatòria de 
vaga general en contra de 
la reforma laboral. Val la 
pena recordar que el PP, en 
cas de governar, aplicaria 
mesures encara pitjors i que 
CIU va col·laborar amb la 
seva actitud “responsable” 
a l’aprovació del Decret al 
Congrés dels Diputats.

 

La irresponsabilitat 
política

Corren temps difícils... Però 
no només per nosaltres 
(Catalunya, Espanya) sinó 
per tothom. És el que se’n 
diu “Crisi globalitzada”. No 
és una crisi provocada ni 
mantinguda ni augmentada 
per Zapatero ni pel Tripartit. 
Ha estat provocada pels 

especuladors immobiliaris, 
financers i econòmics que 
han vist créixer els seus 
actius a costa d’inflar l’eco-
nomia mundial. Han estat 
tots aquests corruptes els 
que s’han beneficiat, i la 
majoria impunement. Tots 
sabem de quin “color” són 
la majoria d’aquests “perso-
natges”. Com a socialistes 
admetrem que es va trigar 
a acceptar que hi havia una 
recessió, una crisi. Però 
des d’aleshores, s’han pres 
les mesures necessàries, 
mesures que han estat 
dures i difícils, per intentar 
mitigar-la, sempre d’acord 
amb l’UE. Però aquesta és 
la responsabilitat dels polí-

tics honestos i conscients: 
Prendre mesures per be-
neficiar el país, encara que 
moltes vegades costin vots. 
Aquesta és la diferència en-
tre una política per al poble 
i una política per guanyar 
vots i per mantenir cadires 
durant dues dècades i tres 
anys.  I això sí que és una 
vergonya que esquitxa  tota 
la classe política. Voler 
aprofitar la situació actual 
per engreixar la palla a 
l’ull alier, tapant la biga del 
propi, per intentar esgarra-
par uns vots... Els que fan 
això, saben perfectament 
que ells no haurien pogut 
fer més del que s’ha fet ni 
haguessin pogut evitar arri-

bar on som ara mateix. En 
els temps difícils, és quan 
s’ha de demostrar l’amor al 
país, cadascú al seu, i fer 
pinya i treballar tots junts 
per sortir del pou i, en lloc 
de criticar i posar pals a 
les rodes, buscar solucions 
entre tots. Dos exemples:  
S’està parlant molt de les 
“baixades de pensions”... 
MENTIDA!. No es baixen 
les pensions, ni tan sols es 
congelen totes, ja que les 
més baixes i les contribu-
tives se’ls augmentarà allò 
que els toqui. S’ha provocat 
una vaga per les baixades 
dels sous públics. És una 
mitjana del 5%, el que vol 
dir que hi ha una gran ma-

joria que es veuran afectats 
per molt menys. Només els 
gran sous són els que es 
veuran “afectats”. A més, 
què passa amb la solidaritat 
que tant omple la boca a 
tothom? Tant funcionaris, 
com jubilats tenen el sou 
assegurat cada mes. Per 
què no aportar el nostre 
gra de sorra per a aquells 
que no tenen ni un lloc de 
treball ni un sou assegurat? 
Per què no fixar-se amb les 
empreses que aprofiten la 
“crisi” per tancar o acomia-
dar els seus treballadors?. 
Pensem-hi. Fem alguna 
cosa entre tots. Això no 
és només problema del 
govern.

En moments difícils, 
toca prioritzar

L’arribada de l’estiu sol 
ser un bon moment per fer 
balanç del curs que deixem 
enrere i preparar el proper. 
La proliferació de notícies 
sobre la crisi que patim, les 
seves conseqüències i les 
poc clares expectatives de 
futur s’han convertit en una 
mena de núvol fosc que 
plana sobre els nostres caps 
d’una manera cada vegada 
més feixuga. Els Ajunta-
ments també estan patint de 

manera molt directa aques-
ta situació, i això fa que 
alcaldes, regidors i tècnics 
hagin de fer mans i màni-
gues per poder atendre les 
necessitats que van sorgint 
en el dia a dia del municipi. 
A l’Ajuntament de Premià 
de Mar també ens vàrem 
haver d’estrènyer el cinturó 
a l’hora d’elaborar els pres-
supostos per a aquest 2010 
i ho seguim fent cada dia. En 
moments com aquest, cal 
prioritzar, i per això hem tin-
gut clar que convenia rebai-
xar determinades partides, 
deixant intactes aquelles 
que són imprescindibles, 
com ara les de serveis so-
cials i ensenyament. Perquè 

a l’hora de prioritzar, som 
conscients que la nostra 
obligació és estar al costat 
de les persones, i així hem 
actuat. 
 En aquesta mateixa línia, 
des de l’Ajuntament hem 
impulsat un pla per lluitar 
contra l’atur al municipi, 
que permetrà donar feina 
temporal a prop de 300 
premianencs a través de 
contractacions per a les 
obres que es faran amb el 
Fons Estatal per l´Ocupació 
i la Sostenibilitat Local (FE-
OSL); a través dels “Plans 
Extraordinaris d’Ocupació 
Local”; a través de la col-
laboració entre l´Ajuntament 
i una empresa de lleure 

estival; i finalment, a través 
d’un acord en matèria d’ocu-
pació entre l’Ajuntament 
i l’empresa gestora d’una 
nova residència geriàtrica 
al municipi.
 A l’hora de prioritzar, 
també hem hagut de mesu-
rar molt bé les inversions, 
i per això ens hem centrat 
en arranjar bona part del 
clavegueram i l’aigua po-
table, que des de fa anys 
comporta molts problemes 
a determinades zones del 
municipi, alhora que renova-
rem l’enllumenat i també pa-
vimentarem i adaptarem uns 
quants carrers. Una altra de 
les assignatures pendents és 
la reforma del barri de  Santa 

Maria –Santa Anna-Tió, per 
al qual l’any passat ja es va 
sol·licitar l’ajut a la Genera-
litat (que suposa un 50% de 
la inversió), juntament amb 
l’Ajuntament de Premià de 
Dalt i no se’ns va concedir. 
Aquest any ho hem tornat 
a intentar, i tot i que en el 
moment d’escriure aquestes 
ratlles encara no en tenim 
notícies, estem convençuts 
que a la segona va la vençu-
da, perquè som conscients 
que els veïns d’aquesta zona 
es mereixen una reforma 
integral del barri. 
 Finalment, aprofitem 
per desitjar a tots els pre-
mianencs una bona Festa 
Major. 
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Premià, madur per a la 
independència

Quan Esquerra estira cap a la 
independència, Convergèn-
cia i Unió, frena. CiU ja va fer 
el ronso a l’hora d’aprovar la 
Llei de consultes. És clar: es-
tava impulsada per Esquerra 
i els posava en evidència  i, 
com a excusa, al·legaven 
detallets tècnics. Cal tenir-ho 
clar, CiU és regionalista, vol 
seguir sent un partit d’una 

regió dependent, lligada de 
mans i peus.
 La societat civil, per sort, 
va avançada i ja ha ende-
gat el procés irreversible 
de les Consultes per la In-
dependència. Desenes de 
voluntaris premianencs i els 
centenars de votants del 
poble han demostrat que 
Premià sí que està madur 
per afrontar un referèndum 
vinculant. Artur Mas ho qües-
tiona. Què hem de pensar 
doncs dels representants 
convergents al voltant de 
Premià Decideix? Estaven 
fent comèdia? Estaven fent 
imatge? O, simplement, eren 
militants immadurs?
 Dos grans punts, tòpics i 

típics, per cert, posa CiU so-
bre la taula per no encarar de 
totes, totes un referèndum 
vinculant: la cohesió social i 
la negativa del govern espa-
nyol. El govern espanyol és 
previsible que no autoritzarà 
el referèndum. En els polítics 
i intel·lectuals espanyols 
pesa molt més la tradició del 
jacobinisme i el centralisme 
que no pas la tradició demo-
cràtica i descentralitzadora. 
Ho veurem. Ara, aquí la 
pregunta que ens interessa 
és: ¿què farà el senyor Mas i 
CiU quan el govern espanyol 
negui l’autorització del refe-
rèndum? Alguns catedràtics 
de Ciència Política i les 
organitzacions sobiranistes 

proposen tirar endavant; su-
mar la majoria del Parlament 
i tirar endavant l’organització 
del referèndum. Està clar 
que per sortir d’un entramat 
legal centralista i restrictiu 
en algun moment s’haurà 
de ser il·legal, la qual cosa 
no vol dir, de cap de les 
maneres, il·legítim. Ara bé, 
lluny d’apostar per sumar 
posicions i fer fort un bloc 
sobiranista a les institucions, 
Mas ja s’ha afanyat a dir que 
-ui, ui, quina por- el govern 
espanyol dirà que no. D’això 
se’n diu fermesa i lideratge, 
sí senyor.
 El tòpic de la cohesió so-
cial ja ha quedat desmentit 
després de les consultes 

La realitat de Premià

Ja toca fer un balanç del 
tercer any de govern nacio-
nalista CiU + ERC, a Pre-
mià de Mar. Ja toca explicar 
coses que s`han fet bé i 
coses que no s`han fet. És 
veritat que ja tenim la nova 
biblioteca i la nova piscina, 
que es fan obres  d’ enllu-
menat, de canonades d’ 

aigua i clavegueram. Però 
la realitat de Premià és una 
altra. Continuem tenint un 
poble endeutat (en el qual 
la Regidoria d`Hisenda està 
en estat catatònic), un poble 
amb poca indústria (i amb 
el nou Pla Urbanístic sense 
futur agrícola i turístic), amb 
comerços amb problemes i 
tancant cada dia més so-
vint, un poble cada dia més 
brut i pintat de grafitis ( aquí 
es veu la impotència de 
la Regidoria d`Urbanisme 
per corregir i controlar els 
responsables, que viuen 
en total impunitat), un poble 
amb queixes contínues de 
seguretat (tema sempre 

obviat i negat sistemàtica-
ment per la Regidoria de 
Governació), un poble amb 
problemes de serveis so-
cials per manca de recursos 
( i aquí és l`única regidoria 
que sembla que funcio-
na), un poble que pateix la 
profunda crisi econòmica 
pels governs socialistes 
d`Espanya i Catalunya, un 
poble sense centre de dia, 
sense menjadors socials, 
sense centre de serveis 
per la gent gran, un poble 
que esta perdent el seus 
valors morals i humans ( no 
respectem  la gent gran, no 
parlem bé, no respectem la 
neteja dels nostres carrers, 

no tenim cura  dels nos-
tres gossos, cada dia som 
menys solidaris), un poble 
de tradició cultural marinera 
i mediterrània, sense recol-
zament institucional perquè 
aquest govern no pensa en 
el futur turístic de Premià de 
Mar. La gent busca respon-
sables i fan comparacions. 
És injust comparar al nostre 
Alcalde Miquel Buch amb 
el Sr. Rodriguez Zapatero, 
com diuen molts ciutadans 
de Premià , sí que és ben 
cert que improvisen moltes 
vegades, o que sempre vo-
len quedar bé amb tothom , 
o que utilitzen el concepte 
de participació ciutadana de 

la mateixa manera, (compa-
ració el referèndum de la 
Diagonal de l’Hereu amb 
la remodelació de la plaça 
dels Països Catalans del 
poble), o que l’any que ve 
ens quedarem sense pos-
sible finançament creditici 
per mala gestió econòmica, 
per arribar amb retard a 
l’hora de prendre decisions 
econòmiques, però malgrat 
que tenen bona voluntat, la 
veritat és que són diferents, 
com a mínim Zapatero creu 
amb Espanya.
 Premianencs, gaudiu de 
les festes de Sant Cristòfol, 
patró de Premià de Mar. 
Bones festes i bon estiu.

Acta 11-05-2010 
(1a part) 

Can Farrerons:
La regidora d’Urbanisme 
reitera que, fins que l’Ajun-
tament no faci la recepció 
de l’obra de la plaça de Dr. 
Ferran, la responsabilitat de 
deixar la zona en condicions 
és del promotor urbanístic. El 

veïnat objecta que l’estat ac-
tual de la zona ajardinada és 
de deixadesa i opina que no 
hi ha pressa a recepcionar-la 
potser per no haver de fer-se 
càrrec del manteniment. La 
regidora d’Urbanisme replica 
que la zona no recepcionada 
és tancada. Comenta que la 
vorera de Mossèn Cinto Ver-
daguer ha estat recepcionada 
i es compromet a replantar 
els dos arbres que hi falten. 
Continua referint-se a l’espai 
privat d’ús públic,que es troba 
entre els carrers de Mn.Cinto 
Verdaguer i de Gran Via, tot 
recordant que van subscriu-
re un conveni la Comunitat 
de Propietaris i l’Ajuntament 
segons el qual es permetia 

el tancament del recinte a fi 
d’evitar actes incívics durant 
la nit -afavorits perquè a l’in-
dret hi ha nombrosos racons 
a l’indret- a canvi d’obrir la tan-
ca des de les 8 hores a les 20 
hores; dies festius inclosos. 
La presidenta de l’Associació 
de Can Farrerons respon 
que el problema l’ocasionen 
alguns veïns de l’edifici. 
AVECA:
La regidora de Benestar So-
cial informa que hi ha un Pla 
d’Equipaments realitzat per la 
Diputació de Barcelona. Res-
ponent a la petició del veïnat, 
afirma que la masia de Can 
Manent serà un equipament 
cultural; de quina mena és el 
que falta per concretar. Amb 

tot, cal dir que les circumstàn-
cies econòmiques actuals no 
permeten sufragar la despe-
sa que suposaria tenir una 
persona assalariada que es 
faci càrrec d’un hipotètic punt 
de lectura connectat amb la 
biblioteca de Can Farrerons. 
En relació a la informació re-
lativa a l’avantprojecte d’Adif 
relatiu a la remodelació de 
l’actual estació del ferrocarril, 
la regidora d’Urbanisme infor-
ma que no ha estat lliurat a 
l’Ajuntament i que la posició 
d’aquest és fer respectar el 
vigent Pla Parcial Sector Es-
tació Ferrocarril l’esperit del 
qual és que qualsevol actua-
ció a la zona tingui el mínim 
impacte visual.

Barri Banyeres:
La regidora d’Urbanisme 
recorda que el compromís 
de l’Ajuntament fou de re-
modelar la plaça del mosaic 
en dos anys. Les actua-
cions pendents tenen un 
cost aproximat d’uns 30 
mil euros. Tot seguit es fa 
una relació d’allò que hi ha 
previst de fer. Hi ha divisions 
d’opinions pel que fa a la 
col·locació d’ una font; pot 
haver-hi gent que la faci 
servir per rentar-se . Informa 
que les obres d’arranjament 
de les pistes esportives del 
Voramar acabaran cap al mes 
de setembre. Recorda que les 
fases d’asfaltat de carrers es 
troben definides al PUOSC.

per la independència. ¿O 
potser ara Premià és un 
poble menys cohesionat 
després de votar uns sí i uns 
altres no? ¿El fet de no ha-
ver aconseguit una majoria 
suficient impedeix al Quebec 
seguir considerant-se una 
nació? Si la divisió entre 
unionistes i independentistes 
ja existeix ara, prèviament a 
la celebració del referèndum, 
perquè hauria de canviar 
el clima després: la divisió 
seguirà existint, però també 
pacíficament i en plena con-
vivència. 
 CiU, senyor Mas, Catalu-
nya i Premià estan madurs 
i volen decidir. Madureu i 
escolteu el clam.



Divendres 2
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Marinada
22.00 h, plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

Dissabte 3
De l’òpera al cinema, concert 
a càrrec de la Coral l’Amistat, la 
Capella de Música Burés, l’Or-
questra de Cambra I Dilettanti, 
les sopranos Alba Rosa Forasté i 
Anna Guixé, les mezzosopranos 
Francesca Roig i Carme Murio i el 
tenor Giorgio Elmo
A les 22.00 h, a l’Església de Sant Cristòfol
Preu de les localitats : 10€. Venda d’entrades una hora abans del concert a 
la porta de l’església. Organitza : Regidoria de Cultura

FESTES DEL BARRI DE LLEVANT: Despertar festiu
8.00 h, al Pla de l’Os. Col·labora: Associació de Veïns del Barri de Llevant

Xocolatada popular, 10.00 h, a la plaça de la Constitució
Col·labora: Associació de Veïns del Barri de Llevant

Animació amb la Cuca Trapella i els Tabalers de De Bòlit!
11.00 h, des de la plaça de la Constitució 
Col·labora: Associació de Veïns del Barri de Llevant

Jocs tradicionals i berenar, 19.00 h, al recinte de la Lió. Col·labora: Asso-
ciació de Veïns del Barri de Llevant

Ball i sopar veïnal, 23.00 h, al recinte de la Lió
Col·labora: Associació de Veïns del Barri de Llevant

Diumenge 4
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 

FESTES BARRI LLEVANT: Havaneres amb el grup La Taverna
21h, al recinte de la Lió. Organitza: Associació de Veïns del Barri de Llevant

SETMANA PIRATA A LA BIBLIOTECA 
MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS, DEL 5 AL 8 DE JULIOL

Dilluns 5, Inauguració de l’exposició bibliogràfica del “Racó Pirata” amb 
pica pica a la terrassa de l’àrea infantil. 19.00 h, a l’àrea infantil de la Biblio-
teca. Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dimarts 6, Sessió de contacontes i taller de retallables. 18.30 h, a l’àrea 
infantil de la Biblioteca. Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dimecres 7, Visita guiada a l’exposició del “Racó Pirata”, El “Pescallibres” i 
Taller de microcontes. 18.30 h, a l’àrea infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 8, Projecció d’una pel·lícula (a determinar)
18.30 h, a l’àrea infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 9, Contes sefardites, a càrrec de Carles Alcoy dins el Festival 
Multipolar organitzat per les Biblioteques del Maresme. 20.00 h, a la terras-
sa de la Biblioteca. Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 8
Lliga fotogràfica, a les 20.00h al local d’Argent (St. Pau, 13, 1r pis)
Tema Patrimoni Industrial de Catalunya. Tècnica: B/N
Interessats consultar les bases al blog d’Argent www.grupargent.blogspot.
com. Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 16
Projecció de les fotografies de Victòria Acien, “Història gràfica de l’estany 
d’Ivars d’Urgell”. 20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Ballada de Sardanes, a càrrec de la cobla Marinada
22.00 h, plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

Dies 16, 17 i 18
Paintball (projecte guanyador de l’Ajuntament Jove). Esplanada davant del 
Club Nàutic. D’ 11.00 h a 13.00 h i de 17.30 h a 21.30 h (el dia 16 només 
per a alumnes de 3r d’ESO de Premià de Mar).
Organitza: Regidoria de Joventut i Regidoria de Participació Ciutadana

Dissabte 17
FESTES DEL BARRI BANYERES Festa infantil i xocolatada
18.00 h, a l’antiga zona de la Petanca (entre Circumval·lació i Maresme)
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Banyeres

Ball, 23.00 h, a l’antiga zona de la Petanca (entre Circumval·lació i 
Maresme). Col·labora: Associació de Veïns del Barri Banyeres

Divendres 23
Ballada de Sardanes, a càrrec de la cobla Sabadell
22.00 h, plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

Dissabte 24
FESTES DEL BARRI SANTA ANNA-TIÓ SANTA MARIA 
Sopar i Ball amb l’orquestra Cocktail
21.30 h, a la pista de la Petanca
Tiquet 6€ (venda anticipada a l’Administració de Loteries del barri)
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

EXPOSICIONS

Del 30 de juny al 14 de 
juliol
Exposició de fotografies 
de la Festa Major 2009
Al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura. Col·labora: Grup 
Fotogràfic Argent

Del 3 al 15 de juliol
Exposició de fotografies 
“Antigues imatges de 
Premià”
Al Patronat Teatre. Organit-
za: Grup Fotogràfic Argent

Del 4 al 31 de juliol
Exposició temporal “Re-
cords, imatges i fotògrafs 
de Premià”
al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Inauguració: 4 de juliol a les 
12.00 h
L’exposició “Imatges, re-
cords i fotògrafs de Premià” 
mostra diversos treballs del 
grup de fotografia Argent de 
Premià de Mar, que recupe-
ren la memòria històrica de 
la vila. 
Horari exposició temporal: 
De dimarts a diumenge, 
d’11.00h a 14.00h
Dijous, d’11.00h a 14.00h i 
de 16.00h a 19.00h

Durant el mes de juliol
Tallers de fotografia 
“Fotogrames pirates”
En el taller de fotografia es 
donarà a conèixer el sistema 
de revelat de fotografia ana-
lògica, amb casos pràctics. 
Cal fer reserva prèvia al tel. 
937529197. 
Al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar

Del 9 al 18 de juliol
Exposició col·lectiva del 
Concurs de Festa Major 
2010
Concurs obert a tothom.
A la Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de Premià 
de Mar

Del 15 al 30 de juliol
Història gràfica de l’estany 
d’Ivars d’Urgell 
Fotografies de Victòria Acien
Al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura. Col·labora: Grup 
Fotogràfic Argent

Del 23 de juliol 
a l’1 d’agost
Treballs de l’artista Camila 
Monasterio
A la Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de Premià 
de Mar

Diumenge 25
Xocolatada amb coca, 19.00 h, a la pista de la Petanca
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Divendres 30
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Premià
22.00 h, plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

AGOST
Dijous 5, 12, 19, 26
Cinema a la fresca (pel·lícules a determinar)
Més informació a la cartellera del Centre Cívic i a la web www.premiade-
mar.cat. Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 6
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa
22.00 h, plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

Divendres 13
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Sabadell
22.00 h, plaça de l’Ajuntament
Col·labora: Amics de la Sardana

FESTES DEL BARRI SANTA ANNA-TIÓ SANTA MARIA
Trobada d’Alcaldes i pica-pica
20.00 h, al Torrent Santa Anna 
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Disco Mòbil FREAK
22.30 h, al Torrent Santa Anna
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Dissabte 14
Xiula i mulla’t / Pita y mójate
11.00 h, pels carrers del barri
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Festa de l’escuma amb inflables
12.00 h, a la pista de la Petanca
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Concurs “Lluvia de estrellas” amenitzat per “Dj. Mr. Juli”
18.00 h, al Torrent Santa Anna
Inscripcions fins un quart d’hora abans. D’1 a 18 anys. Els participants 
hauran de portar la música de l’actuació gravada en un CD. Es valorarà 
originalitat, caracterització i simpatia. Es pot participar individualment o en 
grup. El jurat el formarà veïns i membres de l’Associació.
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Diumenge 15
Gran Gimcana organitzada per “Los Pedros” i amenitzada per “Dj. Mr. 
Juli”. 11.00 h, al Torrent Santa Anna
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Paella Popular, 14.00 h, al Torrent Santa Anna
Tiquet 2€ (venda anticipada a l’Administració de Loteries del barri)
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Havaneres a càrrec del grup “La Gavina” i rom cremat
20.00 h, al Torrent Santa Anna
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Espectacle pirotècnic, 22.30 h, a la pista de la Petanca
Col·labora: Associació de Veïns del Barri Santa Anna-Tió Santa Maria

Divendres 20
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Marinada
22.00 h, plaça de l’Ajuntament
Col·labora: Amics de la Sardana

Dissabte 28
6è Aplec de Nit, Concurs de Colles i Botifarrada
A càrrec de les Cobles Premià, Sant Jordi i Marinada
18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Col·labora: Amics de la Sardana

Divendres 27
FESTES DEL BARRI DEL GAS
Havaneres i rom cremat amb Barca de Mitjana
22.00 h, a la Fàbrica del Gas
Col·labora: Associació de Veïns del Barri del Gas

Dissabte 28
Màgia i xocolatada, 12.00 h, a la plaça de la Palmera
Col·labora: Associació de Veïns del Barri del Gas

Sopar veïnal, 21.00 h, al carrer Avinguda de Roma, 
entre Joan XXIII i Gran Via. 
Col·labora: Associació de Veïns del Barri del Gas

Ball, 23.00 h, al carrer Roger de Llúria, cantonada Avinguda de Roma
Col·labora: Associació de Veïns del Barri del Gas

Diumenge 29
Sardinada, 10.30 h, al carrer Avinguda de Roma, 
cantonada passatge Roma. 
Col·labora: Associació de Veïns del Barri del Gas

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema a la 
cartellera del Patro-

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

JULIOL

Tot el progra-
ma i novetats 

de la Festa Major a les pàgines 
9 a 12 i a www.premiapirata.org


