
Publicació mensual de l’Ajuntament de Premià de Mar  •  Número 59  •  Nova Època  •  Juny 2010

La nova 
biblioteca 

municipal obrirà 
a les nits per 
als estudiants

Les obres 
del nou pavelló 

del Voramar 
ja estan 

en marxa

SUMARI
Ràdio Premià 

de Mar 
celebra 25 anys 
amb una festa 
a Illa Fantasia

Pàgina 5 Pàgina 8Pàgina 6 Pàgina 10

Més de 40 projectes 
d’obres i millores 
per al 2010 

Rebombori 
2010, la festa 
de la cultura 
popular i la 
música folk



En el moment d’escriure aquestes ratlles encara no tenim cap notificació 
en ferm per part del Ministerio de Medio Ambiente ni de la Generalitat de 
Catalunya referent a si aquest any abocaran sorra a les platges de Premià 
de Mar o no. El bon temps ja és aquí i, una vegada més, hem de viure amb 
la incertesa. Pels que vivim en un poble de platja, no poder-ne gaudir en 
condicions, és ben trist. Perquè els abocaments de sorra que s’han anat 
fent els darrers anys, a banda de la gran despesa que comporten i dels 
possibles efectes de cara al fons marí, no deixen de ser una solució total-
ment provisional, perquè quan arriben les primeres llevantades, la sorra 
torna a marxar. I així any rere any. Per això, juntament amb els alcaldes de 
les poblacions veïnes, reivindiquem que, encara que d’entrada sigui més 

car o més complex, l’Estat inverteixi en una solució definitiva que ens garanteixi la sorra de les 
nostres platges i que alhora els ciutadans no tinguem la sensació que a algú li agrada llençar 
els diners públics, però de moment, el silenci ha estat l’única resposta que hem obtingut. 
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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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S’arranjaran diversos carrers i espais públics i es millorarà 
l’enllumenat, la xarxa d’aigües i la de clavegueram

Les obres de millora, 
en marxa
Ja han començat algunes 
de les obres previstes per 
a aquest 2010. En total 

es tracta de més de 40 
projectes que permetran 
la pavimentació i la su-

Passa a la pàgina següent

pressió de barreres arqui-
tectòniques de diversos 
carrers; la renovació de 

bona part de l’enllume-
nat públic; la millora de 
les xarxes d’abastament 

d’aigua; la substitució de 
clavegueram i la cons-
trucció, la rehabilitació  i 
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“La confiança del govern de l’estat amb 
els ajuntaments, ha possibilitat tornar a fer 
obres i actuacions socials per aquest any. 

El FEOSL-2010 representa per a Premià de 
Mar més de 2.500.000€ 

que aprofitaran els ciutadans”.

“Actuacions com la millora de la xarxa 
d’aigua, l’accessibilitat a l’Escola de 
Música o l’actuació a l’Escola Sant 

Cristòfol, han estat finançades 
pel FEOSL 2010 del Govern espanyol i 

recolzades pel nostre grup”.
 

“Premianencs, valoreu positivament 
aquestes obres, perquè amb la crisi que 

tenim a sobre, dubto que puguem fer-ne d’ 
altres, en molt de temps”.

 

“Tenint en compte la complicada situació 
econòmica, s’ha prioritzat la renovació 

d’aigua, llum i clavegueram, perquè tot i 
que no és el que llueix més, són de les 

actuacions que més convenen al municipi”.

“Aquest any hem hagut de limitar les 
inversions a causa de la crisi econòmica. 

A l’hora de triar, hem volgut donar 
preferència als serveis, especialment l’aigua 
i el clavegueram, perquè necessitaven una 

millora urgent”.

ve de la pàgina anterior

l ’adaptació de diversos 
equipaments municipals. 
Aquestes obres, que en 
total ascendeixen a 4,5 
milions d’€ es finançaran 
gràcies al pressupost de 
l’Ajuntament, i a les sub-
vencions provinents del 
Fons Estatal per a l’Ocu-
pació i la Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya i 
Diputació de Barcelona. 

Campaya 
Junts Millorem Premià
Tal i com ja es va fer  el 
2009, les obres aniran 
acompanyades de la  cam-
panya de comunicació 
“Junts Millorem Premià”, 
que permetrà que els pre-
mianencs rebin informació 
constant i  actuali tzada 
sobre totes les inversions 
previstes. 

Junts Millorem Premià: 
10 compromisos amb el ciutadà

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

Els veïns seran informats, 10 dies abans de l’ inici de cada 
una de les obres del termini d’execució i de les dificultats 
que puguin ocasionar. 
S’obligarà  les empreses licitadores a respectar la mobi-
litat dels ciutadans (especialment aquells amb mobilitat 
reduïda).
S’afavorirà la contractació de persones a l’atur de Premià 
de Mar.
Es farà un seguiment acurat de les obres evitant al màxim 
les molèsties.
S’ha creat una “gerència d’obres” per fer un seguiment i 
control de totes les actuacions.
S’ha habilitat un telèfon d’atenció d’obres: 93 741 74 00 
extensió 0. 
Es podrà consultar l’evolució de les obres a través de l’es-
pai web creat a www.premiademar.cat i del grup Junts Mi-
llorem Premià del facebook. 
S’ha obert l’Oficina d’Atenció a les Obres per atendre els 
veïns.
Es crearà una comissió de seguiment de les obres conjun-
tament amb la Coordinadora d’Associació de Veïns. 
Les despeses d’aquesta campanya informativa aniran a 
càrrec de les empreses adjudicatàries. 

Roda de premsa per donar a conèixer les inversions municipals 
amb l’alcalde, Miquel Buch, i les tinents d’alcalde Mercè Gisbert i Marisa Ferreras

La Junta de Govern Local de data 17 de març de 2010 
va aprovar inicialment el projecte de rehabilitació del 
Centre Cultural l’Amistat Obrera Premià de Mar (II fase), 
exposant-se al públic mitjançant anuncis publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 80 de data 03.04.10 
i tauler d’anuncis als efectes d’informació pública i va 
quedar aprovat definitivament en data 30.04.10 en no 
haver-se presentat al·legacions ni reclamacions. La qual 
cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 6 de maig de 2010.

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci
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La Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló rep 24.900 visitants 
el primer mes de funcionament 
Des de la seva obertu-
ra al públic, el dilluns 26 
d’abril fins al 21 de maig, 
la nova Biblioteca Pública 
Martí Rosselló i Lloveras 
ha rebut la visita de 24.878 
persones, amb una mitjana 
de 1.130 visites diàries. 
Aquestes xifres contrasten 

notablement amb la mitjana 
de 100 visites diàries que es 
rebien a Can Manent.

Llegir a la fresca
Durant els mesos d’estiu 
l’horari de la biblioteca es 
modificarà. Així, del 21 de 
juny al 7 de setembre, obrirà 

de dilluns a divendres de 
16.00h a 21.00h, i els dis-
sabtes romandrà tancada. 
La gran novetat serà que, 
des del 25 de maig s`ha 
obert al públic la biblioter-
rassa, amb l’objectiu que, de 
18.00h a 20.30h, els usuaris 
que ho vulguin, tinguin l’op-

ció de llegir a la fresca

L’hora del conte
Els dimecres 2,9 i 16 de juny 
a les 18.00h,  els més petits 
podran assistir, a l’àrea in-
fantil, a l’Hora del Conte, a 
càrrec de la narradora Ma 
Àngels Gil.

La biblioteca obrirà a les 
nits per als estudiants 
Del 7 de juny al 2 de juliol 
s’habilitarà, els set dies 
de la setmana, una sala 
per estudiar fins a la 1 
de la matinada a la nova 
Biblioteca Municipal.
 A partir del 7 de juny, 
els joves que s’hagin de 
preparar exàmens dis-
posaran d’un espai a la 
Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló i Lloveras. Així, de 
dilluns a diumenge, des de 
les 9 del vespre fins a la 1 
de la matinada, s’obrirà una 
sala on només hi podran 
accedir els joves a partir 
dels 16 anys (o que els 
compleixin aquest 2010) en 
endavant, per estudiar amb 
tranquil·litat. 
 Els serveis de préstec, 
consulta de documents i 
reserva d’ordinadors ro-
mandran tancats, però hi 
haurà servei de wi-fi ac-
cessible amb el carnet de 
la biblioteca

Única al Baix Maresme
La iniciativa ha estat impul-
sada des de la Regidoria de 
Joventut, amb la coordina-
ció de la regidoria de Cultu-
ra, i actualment Premià de 
Mar és l’únic municipi del 
Baix Maresme que ofereix 
aquest servei. 

Dies i horaris de la 
sala d’estudi nocturn: 
-Del 7 de juny al 2 de juliol, 
de dilluns a diumenge. 
-El 23 de juny (revetlla de 
Sant Joan) no hi haurà 
servei nocturn. 
-Horaris: de 9 del vespre 
a 1 de la matinada
-Per poder accedir al ser-
vei, caldrà presentar el 
DNI o qualsevol altre do-
cument d’identitat oficial. 
Només es permetrà l’en-
trada a estudiants a partir 
de 16 anys (o que els 
compleixin aquest 2010) 
en endavant. 

Sessió especial del Club de Lectura a la Biblioteca oberta a tothom, 
el 3 de juny a les 19h, coincidint amb l’acabament del curs

Coincidint amb la sessió de final de curs, el club de 
lectura de la Biblioteca Municipal Martí Rosselló farà 
una tertúlia especial, oberta a tothom. A banda de 
comentar el llibre del mes: L’atemptat, de Yasmine 

Khadra, també s’explicarà el funcionament del club 
i les virtuts dels comentaris compartits després de 
la lectura solitària. Finalment, es donarà a conèixer 
el programa de llibres per al curs 2010-2011. 
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El nou pavelló 
del Voramar 
pren forma
Les obres de cobriment de 
la pista de l’antiga Escola 
Voramar, situada a l’illa entre 
els carrers de la Plaça, de 
la Mercè, de Montserrat i la 
Riera de Premià, avancen a 
bon ritme. Aquest nou equi-
pament, que esdevindrà un 
segon pavelló, permetrà una 
descongestió important del 
Pavelló Municipal d’Esports, 
que actualment té més de-
manda per a la pràctica 
d’esport que la que realment 
pot assumir.  La nova obra 
per cobrir la pista Voramar, 
té un pressupost de prop 
dels 700.000€ i es preveu 
que de cara a la tardor ja 

estarà finalitzada. Fa poques 
setmanes, l’acalde, Miquel 
Buch i el regidor d’Esports, 

Durant el mes de maig 
es van instal·lar 4 noves 
marquesines a les parades 
d’autobús de la Gran Via/
Riera, la Gran Via/ctra. de 

Instal·lació de 
4 marquesines 
d’autobús 

Vilassar de Dalt, la ctra. de 
Premià de Dalt/plaça Sta. 
Rosa i el Camí Ral entre 
els carrers Segarra i Camp 
de Mar. 

Jordi Penalva, van realitzar 
una visita d’obres acompa-
nyats dels arquitectes. 

Joan Garcia, regidor 
de PSC-PM
Joan Garcia  és el nou regidor del PSC-PM, 
després de  prendre possessió del seu cà-
rrec en el ple de maig. Anteriorment, Garcia 
ja havia format part del consistori. Concre-
tament, del 1999 al 2003 va ser regidor de 
Serveis Socials. Al 2003 també va prendre 
possessió com a regidor, però a l’octubre 
de 2004 va presentar la seva renúncia per 
motius personals. Garcia entra ara al con-
sistori amb motiu de la renúncia d’Antonio 
Bartolomé  (vegeu Vila Primilia de maig) per 
motius professionals. 
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El usuaris dels 
Nous Nius van 
en augment

El 2005 va començar a fun-
cionar el centre Nous Nius, 
un servei adreçat als infants 
de  0 a 3 anys pensat per fa-
cilitar a les mares més joves 
o amb necessitats diverses 
l’oportunitat d’adquirir els 
hàbits més adequats per 
poder tenir cura dels seus 
nadons. 
 Al llarg d’aquest temps, el 
nombre d’usuaris d’aquest 
servei ha anat en augment. 
Des de la seva creació, hi 

han assistit un total de 85 
famílies i 105 nens. Pel que 
fa a l’any passat (2009) en 
total hi van assistir 17 famí-
lies amb 22 nens i nenes. 
 L’espai, ubicat a l’antiga 
Escola Voramar, al carrer de 
la Mercè núm. 4,  consta de 
tot el necessari per compartir 
amb altres famílies, i sempre 
amb l’ajut de professionals 
en la matèria, l’experiència 
d’educar un fill, sempre  en 
un context molt proper a la 

dinàmica domèstica. 
 La tipologia de les famí-
lies pot ser ben diversa: fa-
mílies primerenques, famí-
lies nombroses, famílies de 
nivell sòcioeconòmic mitjà i 
baix, mares adolescents o 
famílies derivades per Ser-
veis Socials, així com també 
dones en els darrers mesos 
de gestació. La iniciativa va 
ser impulsada per les  regi-
dories de Serveis Socials i 
Educació.

Des de la seva creació 
hi han assistit 85 famílies 

Activitats i espai físic del centre Nous Nius, a l’antiga Escola Voramar
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Ràdio Premià 
de Mar celebra 
els 25 anys a 
l’Illa Fantasia
En el marc dels actes de 
commemoració del 25è 
aniversari,  l’emissora muni-
cipal Ràdio Premià de Mar 
i Illa Fantasia han arribat a 
un acord per a la celebra-
ció d’una festa popular en 
aquest indret el divendres 
4 de juny a la nit. Els assis-
tents podran veure la nova 
gran atracció del parc: una 
estructura de fonts llumino-
ses que durà el nom de “El 
Jardí de les Delícies” i que 
s’ubica a la piscina central.

 Justament a la vora 
d’aquesta piscina tindrà 
lloc una celebració que 
constarà d’un sopar i un ball 
amb la música de tota una 
llegenda de Ràdio Premià 
de Mar: Toni Modulation, 
conductor del mític progra-
ma “El Búfalo Cardiaco”. 
L’emissora convidarà a la 
festa col·laboradors i excol-
laboradors de la casa, però 
es tracta d’una convocatòria 
oberta a tota la població, i 
les entrades es podran ad-

quirir a la seu de Ràdio Pre-
mià de Mar i a les taquilles 
d’Illa Fantasia fins al dijous 3 
de juny. Illa Fantasia ofereix, 
amb la compra d’un tiquet 
per al sopar, una entrada al 
parc per al dissabte dia 5 o 
diumenge 6 de juny.
 Juntament amb aquesta 
celebració, Ràdio Premià 
de Mar i la productora Com-
pagina preparen un docu-
mental sobre la història de 
l’emissora que es projectarà 
en un acte públic al llarg 

del mes de juny. Els actes 
de commemoració del 25è 
aniversari es tancaran el 

dia 10 de juliol amb la gala 
de lliurament dels sisens 
Premis de la Ràdio.



Foto: IES Cristòfol Ferrer
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El Museu acull 
una exposició de 
l’IES Cristòfol Ferrer 

Amb motiu del Dia Internaci-
onal dels Museus, el Museu 
de l’Estampació va inau-
gurar l’exposició temporal 
“Propostes de construcció 
sostenible”, que es podrà 
visitar fins al 23 de juny. La 
mostra neix dels treballs 
dels alumnes de grau supe-
rior de l’IES Cristòfol Ferrer, 
que s’emmarquen dins un 

projecte intercomunitari on 
s’ha apostat per la creació 
de projectes constructius 
sostenibles. 
 L’exposició, que també 
recull els treballs d’alumnes 
d’un IES de Fuerteventura 
i un altre de Valladolid, re-
cupera el coneixement dels 
nostres avantpassats en 
els sistemes de construcció 

els quals aprofitaven els 
recursos del seu entorn 
per  construir i viure a casa 
seva. L’exposició mostra fo-
tografies, maquetes, dibui-
xos a mà, alçada d’edificis, 
materials de dibuix i tota 
una sèrie de plafons amb 
els projectes dels alumnes. 
Pel que fa al projecte pre-
sentat per Catalunya, l’IES 

La mostra, basada en les construccions 
sostenibles, recull un treball basat en la 
Masia de Can Manent

Cristòfol Ferrer ha elaborat 
una sèrie de propostes 
prenent com a referent la 
Masia de Can Manent de 
Premià de Mar. 

Horaris de visita:
De dimarts a diumenge, 
d’11.00h a 14.00h  
Dijous a la tarda, 
de 16.00h a 19.00h
 

Jornades sobre 
els accidents 
de trànsit per 
a quart d’ESO
Durant el mes de maig, 
els  alumnes de 4t d’ESO 
dels centres escolars 
Assís, Verge del Pilar, 
La Salle, Serra Marina 
i Cristòfol Ferrer van 
participar a les jornades 
anomenades ‘Els acci-
dents i repercussions’. 
Aquests tallers van ser 
organitzats per la Policia 
Local i la regidoria de 
Serveis Formatius, amb 
l’objectiu de donar a 
conèixer totes les reper-
cussions que es deriven 
d’un accident de trànsit. 
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Del 4 al 6 de juny, Premià de 
Mar acollirà la 7a edició del 
Rebombori,la gran festa de la 
cultura popular catalana, amb 
les  seves figures, els seus 
balls i la seva música tradicio-
nal. Al Rebombori hi participen 
els  gegants, les bèsties, els 

Rebombori ‘10, 
la festa de la 
cultura popular i 
la música folk

capgrossos, els bastoners, 
els diables... i s’hi fan jocs, 
balls i concerts, amb les colles 
de Premià però també amb  
d’altres de convidades. Podeu 
consultar la programació com-
pleta al web: www.debolit.org i a     
www.premiademar.cat

P R O G R A M A

DIVENDRES 4 JUNY 
22.30h plaça dels Països 
Catalans 
ESPECTACLE DE FOC
A càrrec dels Simplement Di-
ables, el Gafarró de Premià, i 
altres colles convidades. Serà 
un espectacle tot sencer dins 
la plaça, per tant, des de les 
grades de la plaça el podreu 
seguir perfectament sense 
por de cremar-vos. 

DISSABTE 5 JUNY 
11h a 14h, plaça Sardana 
MOSTRA I TALLERS DE 
CULTURA POPULAR 
A càrrec de totes les colles 
de De Bòlit! Tothom que ho 
vulgui (grans i nens) podrà 
provar de ballar amb bastons, 
panderetes, gegants, cap-
grossos, tocar el tabal o fer de 
diable.  I a més a més: d’11h 
a 13h, programa en directe 
per Ràdio Premià de Mar: 
“Qui No Vulgui Pols” des de 
la mateixa plaça.

18.30h des de la plaça de la 
Sardana
GRAN CERCAVILA 

La Junta de Govern Local de data 17 de març de 2010 
va aprovar inicialment el “Projecte de rehabilitació, ade-
quació i millora del centre social i cultural municipal Casal 
d’Avis de Can Manent”, exposant-se al públic mitjançant 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 80 de data 03.04.10 i tauler d’anuncis als efectes 
d’informació pública i va quedar aprovat definitivament 
en data 06.05.10 en no haver-se presentat al·legacions 
ni reclamacions. La qual cosa es fa pública als efectes 
de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Premià de Mar, 11 de maig de 2010.

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci A càrrec de totes les colles 
de De Bòlit! més tots els 
balls, gegants i figures con-
vidats. Amb ballada final a la 
pl. Països Catalans. Recor-
regut: pl. Sardana/Eixample/
Esperança/ Anselm Clavé / 
SantCristòfol /Marina /Gran 
Via/pl. Països Catalans 

21.30h plaça de l’Ajunta-
ment SOPAR POPULAR
Preu: 5€. Els tiquets els po-
deu comprar a partir de les 
21h del dissabte a la plaça 
de l’Ajuntament. 

23.00h plaça Ajuntament 
CONCERT: 
LA CARRAU (presentant el 
seu nou disc) i LA PRINCI-
PAL DE LA NIT

DIUMENGE 6 JUNY 
12h, des de la plaça de la 
Sardana 
CERCAVILA INFANTIL 
A càrrec de totes les colles 
infantils de De Bòlit! més les 
colles infantils convidades. 
Ballada final a la pl. Països 
Catalans. Recorregut: pl. 
Sardana/Eixample/Esperan-
ça/ pstge. Manent/Gran Via/
pl. Països Catalans  Amb el 
bateig de la nova geganteta 
infantil de Premià, la Marti-
neta.

Rebombori: Balls Tradicionals 
amb el grup SE’N FA UNA
18.30 h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Organitza: 
Regidoria de Festes
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Els Premis de la Ràdio 
2010 ja tenen nominats
El Consell de Nominacions 
dels Premis de Ràdio Pre-
mià de Mar ja ha elegit els 
24 nominats de la 6a edició 
dels Premis Eixample80 al 
Premianenc de l´Any i Sant 
Pau13 a la Iniciativa de l’Any 
i durant aquest mes de juny 
es durà a terme la votació 
popular. Aquest Consell ha 
volgut reconèixer la feina feta 
per un grup de premianencs 
així com la vàlua d’un seguit 
d’iniciatives dutes a terme 
per diversos col·lectius del 
municipi. Entre els nominats 
a Premianenc de l´Any hi 
apareixen personalitats del 
món cultural (Xavier Piñol, 
Marta Lloveras i Domènec 
Carrillo), del món de l’esport 
(Farah Abougeib i Elena 
Martínez, que repeteix), del 
món de l’espectacle i els 
mitjans de comunicació (el 

periodista Lluís Izquierdo) o 
personalitats vinculades al 
treball social i a la cooperació 
(Victòria Quesada, Mercè 
Salomó, Ricard Busquets). 
Quant als nominats a Inicia-
tiva de l’Any, un any més hi 
ha un grup ampli d’entitats i 
actuacions inscrites en molts 
terrenys, com ara l’Associació 
Esportiva l’Empenta, la Festa 
Solidària de Càritas, el grup 
de música celta Dealan o 
la nova Associació Cultural 
Traç, entre d’altres. 
 El Consell de Nominacions 
està format per representants 
del diari El Punt; els periòdics 
Tribuna Maresme, La Clau i 
PremiàSport; el Canal Català 
Maresme i Ràdio Premià de 
Mar (organitzadora del certa-
men).
 Durant el mes de juny 
s’habilitaran les urnes i les 
butlletes perquè els premia-
nencs puguin votar, urnes que 
es podran trobar a les fleques 
Daunis i als equipaments 
municipals. També funciona 
el web www.premisdelaradio.
org per informar sobre els Pre-
mis i per recollir vots. El lliura-
ment dels guardons tindrà lloc 

La sardana 
Gresca Pirata, 
guanyadora 
del premi 
Sardamòbil
La sardana del compo-
sitor premianenc Xavier 
Piñol ha estat la guan-
yadora del Premi Sarda-
mòbil, organitzat per la 
Federació Sardanista de 
Catalunya dins el marc 
de la celebració de la 21a 
edició del certamen la 
Sardana de l’Any 2009, 
que aquest cap de se-
tmana ha tingut lloc a 
la localitat de Perpinyà. 
L’alcalde, Miquel Buch, 
va assistir a l’acte.  El 
premi Sardamòbil, va ser 
atorgat gràcies als vots 
rebuts per SMS.  Gresca 
Pirata està inspirada en 
la Festa Major de Premià 
de Mar i es va presentar 
públicament durant la 
Festa Major de 2009. 
Cap d’Any a Tossa, de 
Sigfrid Galvany, va ser 
escollida  la Sardana de 
l’Any 2009. 

Comprar a Premià té premi
La campan-
ya “Comprar 
a Premià té 
premi”  de 
Comerços 
Associats de 
Premià se-
gueix oferint 
a tots e ls 
seus clients 
un al·licient 
per seguir 
comprant a 
Premià de 
Mar. Des de 
les botigues 
associades 
es reparti-

ran entre els clients les 50.000 butlletes que donen 
accés al premi que se sortejarà el dia 25 de juny. 
Aquest cop el premi és una càmera digital. Aquesta 
acció està contemplada dins dels actes de dina-
mització comercial que el CAP duu a terme amb el 
recolzament de l’Ajuntament de Premià de Mar i el 
suport del Departament de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

el dissabte dia 10 de juliol a la 
plaça de l’Ajuntament a partir 
de les 21.30h. Els Premis de 
la Ràdio 2010 estan patro-
cinats per cinquena vegada 
per l’empresa MTG/Metalo-
genia.

Nominats 2010 
Premianenc de l’Any
Xavier Piñol, músic de cobla, 
compositor de sardanes
Domènech Carrillo i Marta 
Lloveras, duet musical
José Briones, Premià-Antàr-
tida amb veler
Ricard Busquets, projecte 
solidari a Guatemala
Dr. Jesús Pagès, 25 anys a 
l’ambulatori de Premià
Elena Martínez, nedadora in-
ternacional d’aigües obertes
Joan Anton Valera, director 
del CEM Premià (Piscines 
Municipals)
Victòria Quesada, coordina-
dora Creixent
Farah Abougeib, tennista
Lluís Izquierdo, periodista de 
Goltelevisió
Mercè Salomó, viatgera abo-
cada a la solidaritat i els drets 
humans
Pere Fabrés, president de la 

societat  l’Amistat

Iniciativa de l’Any:
10 anys Associació Tarija
Festa Solidària Càritas
Biblioteca Can Manent
Creixent
Premià Decideix
Dealan

TRAÇ, Amics de les Arts
10 anys Ass. Fotogràfica 
Argent
Ass. Kuwonku
Sènior B Femení AB Premià
Assoc iac ió  Espo r t i va 
l’Empenta
10 anys Associació d’ Artistes 
Plàstics de Premià de Mar
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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 

13a Festa de Primavera 
del Nucli Antic
Dissabte 5 de juny 
De 10.00h a 14.00h a la plaça de l’Ajuntament 
6a Trobada d’Intercanvi de plaques de cava: 
Ampolla de Cava Berral i Miró 
(Brut Nature-Reserva). Placa de tirada limitada 
a 300 unitats i Placa Commemorativa de la tro-
bada, sèrie “Pirates i Premianencs”. Cercavila 
amb De Bòlit!.Pa amb tomàquet i pernil. 

Divendres, 11 de juny
De 18.00h a 19.30h  a la plaça de l’Ajuntament: 
Ball country per a tothom i Havaneres amb 
“Barca de Mitjana”. Coca i Rom Cremat. Or-
ganitza: Associació de Veïns i Establiments 
del Casc Antic, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

El Club Nàutic Premià participà amb èxit 
al II l’Open l’Escala Accessible 

El Club Nàutic Premià 
ha participat amb molts 
bons resultats a la se-
gona edició de l’Open 
l’Escala Accessible, 
on es van disputar les 
primeres proves de la 
Copa d’Espanya, amb 
competicions espe-
cífiques adreçades a 

persones amb disminució física o visual. Els premianencs, que  van 
participar amb tres tripulacions de regatistes invidents a la II Copa 
de Catalunya de Vela Adaptada, van  assolir els tres llocs del podi. 
El primer classificat va ser la tripulació formada per Xavier Figueras i 
Joan Tomàs, amb el suport de Joan Salamé com a guia; el segon lloc 
va ser per a Carme Querol i José Miguel Jimenez (Riki), amb Xavier 
Garrote com a guia; en tercer lloc van quedar Juan Mendez i Sílvia 
Fernandez, amb Nil Albert de guia. La tripulació formada per Xavier 
Figueras i Joan Tomàs, també va obtenir el  Trofeu Absolut del II Open 
Escala Accessible.

ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE L’AMISTAT

DE PREMIÀ DE MAR

TREU A CONCURS L’ARRENDAMENT DEL BAR DE L’ENTITAT
Un espai amb capacitat per a més de 100 persones, que obrirà cada dia durant tot l’any.
El nou edifici de l’Amistat, actualment en obres de rehabilitació, tindrà també una sala
amb un aforament per 400 persones i permetrà acollir tota mena d’espectacles com ara
teatre, activitats musicals o d’àmbit social i Cívic.

També hi haurà una planta del edifici destinada a entitats del municipi.

Els interessats en obtenir les bases podeu trucar a:

Tel: 93.752.25.28  Mòbil: 650.412.591 preguntar per Sr. Joan

www. centreamistat.org

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ÉS FINS AL 30 DE JUNY DE 2010

ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE L’AMISTAT

DE PREMIÀ DE MAR

TREU A CONCURS L’ARRENDAMENT DEL BAR DE L’ENTITAT
Un espai amb capacitat per a més de 100 persones, que obrirà cada dia durant tot l’any.
El nou edifici de l’Amistat, actualment en obres de rehabilitació, tindrà també una sala
amb un aforament per 400 persones i permetrà acollir tota mena d’espectacles com ara
teatre, activitats musicals o d’àmbit social i Cívic.

També hi haurà una planta del edifici destinada a entitats del municipi.

Els interessats en obtenir les bases podeu trucar a:

Tel: 93.752.25.28  Mòbil: 650.412.591 preguntar per Sr. Joan

www. centreamistat.org

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ÉS FINS AL 30 DE JUNY DE 2010

Els interessats en obtenir les bases 
poden trucar al 93.752.25.28 / Mòbil 
650.412.591. Preguntar per Sr. Joan

www.centreamistat.org

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ÉS 
FINS AL 30 DE JUNY DE 2010
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Informació 
i transparència

Aquest mes de maig, hem 
sentit molt a parlar del 
procés de participació ciu-
tadana, engegat per l’Ajun-
tament de Barcelona, per 

tal de decidir sobre la urba-
nització de la Diagonal. No 
entrarem a valorar-ho, però 
sí a plantejar el que signifi-
ca el fet que els ciutadans 
d’una ciutat o d’un poble 
puguin expresar la seva 
opinió a l’hora de decidir 
el desenvolupament  o el 
futur d’un determinat carrer, 
plaça, equipament, etc.
 Sovint, els governants 
han de prendre decisions 
que afecten  una gran part 
dels homes i dones que 
conviuen a la població que 
administren i una bona 
manera de saber les seves 
inquietuds és obrir un pro-
cés en el qual els diferents 
sectors de la població, (en-

titats, associacions, veïns 
…) debaten les propostes, 
analitzen les diferents op-
cions, i en definitiva, junta-
ment amb les administra-
cions decideixen el que ha 
de ser millor per a la ciutat, 
poble, barri carrer etc… 
on el principi fonamental 
d’aquesta relació, és la in-
formació recíproca, és a dir 
l’Administració i l’adminis-
trat treballen conjuntament 
en base a les dades que 
es van succeint en el propi 
procés.
 El mes de juliol de l’any 
passat, és a dir, fa quasi 
un any, l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Premià 
de Mar, va iniciar un procés 

de participació ciutada-
na, per tal de decidir com 
havia de ser la plaça dels 
Països Catalans (pça de 
la Foneria), en el qual  van 
participar més de cinquanta 
persones, que van treballar 
en comisions i que van pre-
sentar diverses propostes, 
de les quals destacaven 
en la majoria dels casos 
el manteniment de la con-
figuració i usos existents, 
jocs infantils, espais verds 
i zona per a esdeveniments 
i espectacles. 
 A totes elles en ins-
criure’s, se’ls va demanar 
l’adreça de correu electrò-
nic, per  comunicar-los les 
conclusions, i els resultats 

d’aquest procés.
 A dia d’avui, ja s’ha ad-
judicat l’obra de construcció 
de l’aparcament i la con-
seqüent urbanització de la 
plaça, sense que, a hores 
d’ara, l’Ajuntament s’hagi 
adreçat a aquells que van 
destinar temps i ganes a  
millorar el nostre entorn, 
per tal, si més no, d’infor-
mar-los dels resultats de la 
seva feina i de quins havi-
en  estat en definitiva, els 
criteris per definir aquesta 
urbanització.
 Un procés de participa-
ció ciutadana és creïble en 
tant que la Informació i la 
transparència, també ho  
són.

El que els ciutadans 
es pregunten

Un cop més hem de seguir 
preguntant: Com quedarà la 
plaça dels Països Catalans? 
(Foneria). Tenim notícies 
que aviat es començarà a 
treballar en les obres del 
pàrquing, però encara no 
sabem com afectaran a 
l’estructura de les grades. 
Seguim opinant que és un 
punt de trobada social molt 
important per al poble i ens 

preocupa, i molt, que es 
redueixi l’espai de les gra-
des. Comença a ser hora 
que l’equip de govern doni 
alguna explicació sobre 
aquest tema.
 De tota manera, avui 
volem també parlar d’altres 
temes. Fa pocs dies hem in-
augurat una nova Biblioteca 
i alhora s’ha clausurat ja de-
finitivament l’antiga de Can 
Manent. També en aquest 
tema el poble de Premià 
s’havia expressat dient que 
calia conservar Can Manent 
com a Punt de Lectura, ja 
que és molt propera a una 
gran part del poble, que 
ara s’haurà de desplaçar a 
l’altra punta... Tampoc en 

això s’ha escoltat la veu dels 
ciutadans i ciutadanes de 
Premià.
 Gràcies, en gran mesura, 
a l’empenta de la societat 
civil, hem aconseguit la 
biblioteca, la nova piscina 
i s’està construint el nou 
teatre de l’Amistat. Això ens 
demostra, un cop més, que 
les demandes de la soci-
etat van per davant de les 
iniciatives dels polítics, i cal 
escoltar-les.
 Ara tenim un gran repte, 
més ben dit, dos: la remo-
delació de l’actual Estació 
de Rodalies i la nova Es-
tació de Rodalies. Només 
treballant tots junts i sense 
pensar en fotos ni medalles, 

aconseguirem que aquestes 
infraestructures que tanta 
falta fan als nostres veïns 
i veïnes, les realitzarem 
com i on siguin més bene-
ficioses per al nostre poble. 
S’ha demostrat amb escreix 
que només treballant junts 
i unint esforços s’aconse-
gueix avançar.
 Hi ha encara un tema 
pendent que, al llarg dels 
anys i sempre en èpoques 
d’eleccions, els polítics hem 
promès al nostre poble: 
Centre de dia, centre de 
serveis per a gent gran, 
menjadors socials... És a dir, 
uns millors serveis per a les 
persones grans de Premià.
Això, els ho devem i hem 

de complir tots plegats, si-
gui quin sigui el “color” del 
Govern.
 Més coses, en el nou 
PGOUM, s’ha previst la 
“creació” de nous barris. 
Això suposa un augment de 
població. Què passarà amb 
els serveis? Què passarà 
amb el cementiri i el tanatori, 
mancomunats o no? Què 
passarà amb els serveis 
sanitaris, que ja s’estan 
quedant petits?...
 En fi, són un grapat de 
preguntes que ens fem, 
com a ciutadans i com a 
polítics i creiem que a algú 
li correspon donar respostes 
i respostes concretes i creï-
bles.

Rigor, responsabilitat 
i decisió

Les obres de millora dels 
nostres carrers i espais 
públics per a aquest 2010 
ja estan en marxa. Aquest 
any hem prioritzat la posada 
al dia dels serveis, una as-
signatura pendent al nostre 
municipi i que sovint afecta-
va negativament  un nombre 
important veïns. Per això, 
hem apostat per invertir en 
l’enllumenat, les canonades 
d’aigua i el clavegueram. 
Mentrestant, seguirem amb 

el pla de pavimentació que 
vam iniciar la legislatura 
passada, que té per objectiu 
arreglar tots els carrers que 
ho necessiten. 
 El Premià de Mar d’avui 
no és el mateix que el de fa 
uns anys. El poble ha cres-
cut, ha canviat i l’hem de 
saber adaptar a les neces-
sitats actuals. A banda de 
grans obres com la segona 
piscina, la nova biblioteca, 
l’Amistat i el nou pavelló, 
queden encara serveis pen-
dents de millorar, augmen-
tar o fins i tot de nova cre-
ació. Però som conscients 
que el que es decideixi avui 
quedarà per sempre, i no 
volem fer les coses de qual-

sevol manera. Per aquest 
motiu, i perquè som més 
partidaris de la bona plani-
ficació que no de treballar 
a corre-cuita per posar-nos 
medalles, hem encarregat 
l’elaboració d’un pla direc-
tor d’equipaments, que ens 
doni les pautes per poder 
conèixer de mans d’experts 
quins són els equipaments 
que realment necessita el 
nostre municipi. Amb la 
participació dels veïns i les 
entitats, escoltant i comp-
tant amb tothom. I a partir 
d’aquesta pauta decidirem 
per on convé començar.  
 Al mateix temps, i en 
un altre àmbit tant o més 
important, ens preocupa, 

i molt especialment en el 
moment en què vivim, el 
benestar de les persones. 
Per aquest motiu, estem 
acabant d’ultimar un se-
guit de mesures per lluitar 
contra l’atur, que donarem 
a conèixer les properes 
setmanes i que faran pos-
sible que un bon nombre 
de premianencs en situació 
d’atur puguin tenir accés a 
una feina temporal. 
 Per responsabilitat, l’obli-
gació de tots aquells qui 
estem al capdavant d’un 
poble és agafar ben fort 
el timó i actuar amb seny 
però alhora amb decisió. I 
molt especialment quan ens 
trobem davant situacions 

complicades, com és el cas 
d’ara. Tot el contrari del que 
estem veient aquests dies 
amb el president Zapatero, 
que en comptes de lluitar 
contra la tempesta, prefereix 
improvisar i anar donant 
cops de bastó a veure si 
n’encerta alguna. Per no 
parlar del president Monti-
lla, que encara és hora que 
ens demostri que ha pres 
alguna mesura per fomen-
tar l’economia productiva, o 
per reforçar el concepte de 
la Catalunya emprenedora. 
Des de Convergència i Unió 
ens prenem les coses amb 
seriositat i rigor, i a Premià 
de Mar estem demostrant 
que realment és així. 
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Tornarem a vèncer

Soroll. Hi ha molt soroll. Al 
carrer, a les cases, a les nits, 
a les ràdios. Som soroll i fem 
soroll. A totes hores, sense 
pausa, sense treva.
 I perdem de vista que 
el país avança encara que 

costi. Que creem sis noves 
places de residència per a 
la gent gran cada dia. Que hi 
ha 800.000 catalans que es 
beneficien del pla de barris. 
Des d’Esquerra, hem im-
pulsat la Llei de consultes. 
Hem aixecat dos hospitals 
i 79 centres de salut en els 
darrers tres anys. Hem reduït 
en 60 dies el temps d’espera 
per a una operació.
 I malgrat les dificultats, ja 
hi ha més de 120.000 perso-
nes que es beneficien de la 
Llei de dependència.
 Però hi ha soroll, també 
en diem xivarri, guirigall, 
fressa, fragor, enrenou, mur-
muri...
 I dubtem de nosaltres 

mateixos i oblidem que ens 
esforcem cada dia. Que por-
tem pencant 7 anys des del 
govern i tota la vida des d’Es-
querra. Que estem avançant 
per fer que el transport públic 
sigui gratuït per als menors 
de dotze anys. Que hem fet 
créixer els incentius en R+D 
un dos mil per cent.
 Hem lluitat perquè hi hagi 
vint seleccions catalanes 
reconegudes oficialment. 
Hem fet biblioteques on era 
impensable. Hem creat l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya. 
Hem obert delegacions de 
la Generalitat a Nova York, 
Londres, Berlín, París... Hem 
aconseguit la Llei del cine-
ma, tot i que semblava una 

quimera.
 I quan el soroll s’atura i 
mirem enrere, i mirem d’on 
venim, recordem que som 
l’aire fresc de la política 
catalana. El primer govern 
catalanista i d’esquerres des 
del 1939. 
 Els que caiem i ens tor-
nem a aixecar amb el cap 
ben alt. Els que ens atrevim 
a somniar en la República 
Catalana i lliure. Som els 
que lluitem per un Estat pro-
pi. Cada dia. Els que volem 
seguir fent petites passes de 
gegant. Idealistes quotidians. 
D’ahir, d’avui i de demà. 
 Sempre hem estat així, 
somiadors, lluitadors, fills del 
poble, fills dels ateneus, de 

¡Ave Zapatero, 
morituri et salutant!

Salve Zapatero, los que van 
a morir te saludan. Esto sería 
una adaptación o metáfora, 
de una frase latina que sim-
bolizaría el estado de ánimo 
de la sociedad española. En 
Premiá se enfadan los socia-
listas del consistorio porque 
siempre hablo de la crisis, 
primero me llamaban gurú, 

hace 25 meses, cuando ya 
les decía que esto era una 
recesión, ellos lo negaban. 
Luego seguían enfadándo-
se porque les vaticinaba los 
datos macroeconómicos, 
que me los negaban  y me 
decían con lenguaje soez y 
sorna, catastrofista. Y ahora 
que ya ha llegado, siguen 
con el mismo vocabulario 
y diciéndome que tengo un 
discurso único. Premianen-
ses, a la hemeroteca de los 
Plenos del Ayuntamiento me 
remito. El recorte, el tijere-
tazo, el Zapatazo, o como 
queráis llamarlo ha llegado, 
tras la sangría en el sector 
privado y empresarial, con 

más de 4,600,000 españo-
les en paro, la sangría en 
el sector público. Esto hay 
que explicarlo, aunque se 
enfaden los señores socia-
listas y de IC, de Premiá 
de Mar. Claro que influye 
en Premià, lo que pasa en 
España y Catalunya.  Premià 
ha doblado su paro. Premià 
tendrá menos ayuda estatal, 
Premià tendrá menos ayuda 
en la Ley de Dependencia. 
Sin ser exhaustivo el tema 
queda así: Congelación de 
las pensiones (6.800 M€, 
6.000.000 afectados), Pa-
ralización de obras e in-
fraestructuras (6.045 M€. 
Ejemplo: Desdoblamiento 

de nuestra Autopista y la 
nueva línea Rodalies T1 
BCN), Retirados los che-
ques bebes (1.250 M€), 
Supresión de los 400 €, Re-
baja del gasto farmacéutico 
1.300 M€ (dará 20.000 de 
parados más), Incremento 
del IVA, Reducción ayudas 
Ayuntamientos: 1.200 M€, 
Recortes en la Ley depen-
dencia: 300 M€, Reducción 
sueldos Funcionarios 5%: 
2,600,000 afectados. Esto es 
socialismo en estado puro, 
dicen y prometen una cosa, y 
hacen otra. Y que la presión 
haya venido de Obama, Wei 
Jiang Bao, Merkel y Sarkozy, 
es fuerte. Si no haces un 

buen diagnóstico, no tomas 
medidas preventivas,  no 
tienes una buena medicina, 
tu terapia es errónea, tu pa-
ciente de enfermo pasa a la 
UCI. Y este es el estado en 
que nos encontramos, he-
mos cambiado de médico en 
plena operación, no saben 
que hacer, los virus de toda 
Europa nos atacan por la 
debilidad del paciente, el de 
la ambulancia no tiene car-
net, no nos queda medicinas 
ni recursos, el anestesista 
esta de vacaciones y el jefe 
del hospital está en el bar. Y 
como dijo nuestro anterior 
Presidente: “quien es el pro-
blema no es la solución”.

Acta març de 2010 
(2a part).  

Barri Banyeres:
El Sr. Alcalde tracta el tema 
de les calçades laterals al 
costat de la C32. Constata 
que l’Ajuntament no té una 
posició definida en aquesta 
qüestió i sí la tenen els grups 
polítics. Comenta que, en tot 
cas, caldrà que la nova via 
projectada tingui les suficients 

connexions amb les altres 
vies de forma que en facilitin 
la utilització. El president del 
Barri Banyeres, fent-se res-
sò de la notícia apareguda 
a El Periòdic de Catalunya 
relativa al Consell Comarcal 
del Maresme, destaca que 
la informació del sr. Tomás 
Esteban  que la Generalitat 
havia desistit de les calçades 
laterals es contradiu amb allò 
que  preveu el projecte de la 
“Nova Ronda del Maresme” 
segons recull el rotatiu. El 
Sr. Alcalde es compromet a 
demanar formalment, des de 
l’Ajuntament, una còpia de 
l’estudi d’assistència tècnica 
“La Nova Ronda del Mares-
me” encarregat per l’empresa 

pública “Gestió d’Infraestruc-
tures S.A.U.” a Tranfer S.A.& 
Esteyco S.A.. La regidora de 
Benestar Social vol que consti 
en acta que l’Ajuntament no 
en té,  de competències en el 
tema i que la posició del partit, 
a nivell local, és el de la gra-
tuïtat de la C32 i que l’actual 
traçat de la NII esdevingui una 
via urbana.

Barri de Llevant:
La regidora d’Urbanisme 
informa que la retirada dels 
pals d’electricitat que hi ha 
a diverses voreres de la po-
blació correspon a l’empresa 
privada Fecsa/Endesa. Cas 
que aquesta no hagués po-
gut subjectar la instal·lació 

elèctrica a les façanes o a 
un altre lloc en el seu dia, la 
retirada dels pals substitutoris 
de suport per part d’aquesta 
empresa té un cost econòmic 
per a l’Ajuntament. D’altra 
banda, la tanca que hi ha  a 
la casa en obres al carrer 
de Sant Pere cantonada 
amb el carrer del Nord té  el 
permís municipal. Quan se li 
pregunta si no hi ha un ter-
mini per a la llicència d’obres 
respon que probablement 
s’han acollit a una pròrroga. 
Es planteja, a continuació, la 
possibilitat de traslladar, de 
forma permanent, l’aparca-
ment de vehicles a la vorera 
de muntanya del carrer de 
Sant Francesc on el nombre 

de guals és molt inferior de 
manera que es podrien gua-
nyar 30 aparcaments i a on, 
alhora, es podria solucionar la 
ubicació d’un nou contenidor 
d’escombreries. La regidora 
de Governació demana que 
els veïns li ho sol·licitin per 
escrit amb la signatura de 
conformitat de la majoria de 
residents a la zona. L’Asso-
ciació replica que, com que  
la millora és evident per a la 
majoria, l’Ajuntament hau-
ria de prendre una decisió 
malgrat l’oposició d’alguns 
veïns. L’alcalde i la regidora 
de Governació s’ofereixen a 
anar a parlar amb els veïns 
per conèixer la seva opinió al 
respecte. 

les penyes, de les colles, fills 
del país, fills d’una terra amb 
tant futur com passat.
 Perquè som els néts de 
l’avi, de Francesc Macià. 
Perquè volem seguir lluitant 
per la gent d’aquest petit 
gran país. I és així com hem 
fet realitat uns quants som-
nis. Com l’aprovació de la 
Llei de localització de desa-
pareguts durant la Guerra 
Civil. I ara tenim un lloc on 
posar un ram de flors en 
memòria dels nostres avis.
 Perquè, malgrat el soroll, 
sabem d’on venim i sabem 
on anem. Tornarem a vèn-
cer. Segur. Comproveu-ho 
a: http://www.youtube.com/
watch?v=lJB8_swO1Og



J u n y
de 2010

Dimecres 2, 9 i 16
L’hora del conte. A les 18h,  a càrrec de la narradora Ma Àngels Gil. 
Contes per als més petits a l’àrea infantil de la Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló. 
 
Divendres 4
Rebombori: Espectacle de foc. A càrrec dels Simplement Diables, el 
Gafarró de Premià i dos dracs més convidats. A les 22.30 h, a la plaça dels 
Països Catalans. Organitza : Regidoria de Festes 

Dissabte 5
Festa del Nucli Antic : 6a Trobada de plaques de cava. 10.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament. Organitza : AVECA

Rebombori: Mostra i tallers de cultura popular
A càrrec de totes les colles de De Bòlit!  Tothom que ho vulgui (grans i nens) 
podrà provar de ballar amb bastons, panderetes, gegants, capgrossos, 
tocar el tabal o fer de diable. D’11.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organitza: Regidoria de Festes

Gran Cercavila. A càrrec de totes les colles de De Bòlit! més els balls i 
les figures convidades. Amb ballada final a la plaça dels Països Catalans.  
18.30 h, des de la plaça de la Sardana. Organitza: Regidoria de Festes

Sopar Popular
21.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Regidoria de Festes

Concerts amb LA CARRAU i LA PRINCIPAL DE LA NIT. 23.00 h, a la 
plaça de l’Ajuntament. Organitza: Regidoria de Festes

Diumenge 6
Rebombori: Cercavila Infantil
A càrrec de totes les colles infantils de De Bòlit! i altres colles infantils convi-
dades. Amb ballada final a la plaça dels Països Catalans. A les 12.00 h, des 
de la plaça de la Sardana. Organitza: Regidoria de Festes

Mostra XXIX Jordi Planas
Representació de l’Escola del Patronat. Grup de petits: “Els follets del tea-
tre”. Grup de mitjans: “Les princeses i el rei”. Grup de joves: “Tardes de te”
A les 17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Rebombori: Balls Tradicionals amb el grup SE’N FA UNA
18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Regidoria de Festes

Dijous 10
Lliga fotogràfica. Tema del mes: publicitat. Tècnica: color. Les bases 
es poden trobar a: grupargent.blogspot.com. Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Divendres 11
Festa del Nucli Antic: Ballada de Country per a tothom
18 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: AVECA

Cantada d’havaneres amb Barca de Mitjana. 21.30 h, a la plaça de l’Ajun-
tament. Organitza: AVECA

Dissabte 12
Mostra XXIX Jordi Planas. Representació de “La Revolució dels Menuts” 
a càrrec del grup No funcionem ni amb piles del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat. A les 17.00 h, al Patronat Teatre. Organit-
za: Patronat Teatre

“L’aventura del jazz” amb la Vella Dixieland
20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar. A 
“L’aventura del jazz”, La Vella Dixieland explicarà 
per què darrera d’aquesta paraula tan estranya 
hi ha una música calenta i divertida amb ritmes 
contagiosos.  Un espectacle entretingut i divulgatiu 
per tota la família que recorre la història completa 
del jazz, dels espirituals negres fins al funk, passant 
per gairebé tots els estils  que són , sens dubte, l’arrel de totes les músiques 
modernes.....L’aventura continua......
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 conveniades i a joves fins a 25 anys. En-
trada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2010.

“Kina por de botiga”. Espectacle de música i ball a l’aire lliure. 22 h, a la 
Plaça Nova. Organitza: Centre l’Amistat. Col·labora: Kampikipugui, amb el 
suport de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Diumenge 13
Mostra XXIX Jordi Planas. Representació a càrrec del Col·legi La Salle
Grup de 1r i 2n de primària “Assegut es fa gros el cul”. Grup de 4t i 6è de 
primària “Jo no he estat”. A les 17.00 h, al Patronat 
Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Acorde. Circ amb la Companyia Sebas
18.30 h, a la plaça dels Països Catalans. Organitza: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de 
Mar. “Acorde” és un espectacle íntim, una proposta 
propera al teatre d’objec es, on andròmines, ferralla 
electrònica i objectes diversos cobren vida a través del 
circ i de l’antic teatre de barraca. El nostre personatge, 
divertit amfitrió de l’escena, ens obre les portes al seu univers creant situaci-
ons on la imaginació i l’humor estan constantment presents.

EXPOSICIONS

Exposició temporal 
“Propostes de 
construcció sostenible”
Fins al 23 de juny al Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar
Mostra els treballs dels alum-
nes del cicle formatiu de grau 
superior de l’ Institut Cristòfol 
Ferrer de Premià de Mar, on 
es poden veure els projectes 
d’arquitectura, amb plànols, 
maquetes i projectes cons-
tructius que tenen en compte 
els recursos naturals. 
Horari exposició temporal: 
De dimarts a diumenge, 
d’11.00h a 14.00h
Dijous, d’11.00h a 14.00h i de 
16.00 a 19.00h

Trujillo del Perú: exposició 
fotogràfica de Valery Bazán
Galeria fotogràfica que inten-
ta mostrar tot allò que no és 
mala notícia, sinó el dia a dia 
dels habitants de Trujillo.
Del 3 al 23 de juny, al vestíbul 
del Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura

Pintures amb paper premsat
Últims treballs de pintura amb 
paper premsat de l’artista 
Empar Sesé. Del 4 al 13 de 
juny, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar
 
Pintures
Pintures molt coloristes i de 
diferents temes de l’artista 
Ana Ma Rivali. Del 18 al 27 
de juny, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar

Dimarts 15
Audicions a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
17.30 h i 18.45 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Audició a càrrec dels alumnes de guitarra de l’Escola Municipal de Música
20.00 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 16
Audició a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
17.30 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Audició a càrrec dels alumnes de piano de l’Escola Municipal de Música
18.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música. Organitza: Escola de Música

Concert a càrrec del conjunt de clarinets, grup de cambra, orquestra 
de corda i Ensemble (grup de vent) de l’Escola. 19.30 h, a l’ Església de 
Santa Maria. Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 17
Concert a càrrec dels alumnes més petits (4-6 anys)
18.00 h, al pati de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Concert a càrrec dels alumnes de flauta de bec i flauta travessera
18.30 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Audició a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
19.30 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Audició a càrrec dels alumnes adults de l’Escola Municipal de Música
20.30 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 18
Audició a càrrec dels alumnes de piano de l’Escola Municipal de Música
16.30 h, 17.30h i 18.30h a l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Concert de Corals a càrrec de les corals de Tercer i Quart de Bàsic, la 
coral juvenil, el cor de noies i la coral d’Adults. 20.00 h, al pati de l’Escola 
Municipal de Música. Organitza: Escola Municipal de Música

4t Concurs ProEvolution Soccer
22.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Posarem a la teva disposició 4 pantalles 
amb els equips i jocs del proevolution de l’última edició. Bases al web de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge 20
Itinerari cultural: El Corredor. Ecologia i Història Trobada: a les 10.00h, 
al Centre Cívic (c. Esperança, 19). Organitza: Regidoria de Cultura

Mostra XXIX Jordi Planas
Representació de “Uns fantasmes molt novells” a càrrec del grup No fun-
cionem ni amb piles del Col·legi Mare de Déu de Montserrat. A les 17.00h, 
al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Dilluns 21
Festa de la música. Les bases i les butlletes d’inscripció les podeu trobar 
al web de l’ajuntament www.premiademar.cat. A partir de les 13 h, a la 
Plaça de l’Ajuntament. Organitza: Escola Municipal de Música i Regidoria 
de Cultura

Dimarts 22
Concert de cançons a càrrec dels alumnes de prebàsic i de les corals de 
primer i segon de bàsic
18.00 h, al pati de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Concurs de pastissos musicals i actuacions de la Big Band i dels grup 
de trompetes de l’Escola Municipal de Música. 19.00 h, al pati de l’Escola 
Municipal de Música.  Organitza: Escola Municipal de Música

Diumenge 27
Country a la plaça . Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Co-
untry. De 12 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organtiza: AVECA

Teatre: “Hércules”. A partir de les 18 h, al Centre Cívic, Els més petits 
de l’escola de teatre interpreten, amb balls i música, una de les millors 
bandes sonores de Disney.

Teatre: “A l’armari i al llit el primer crit”. El grup de joves posa a l’es-
cena una obra de teatre plena d’embolics que us farà riure i divertir-vos. 
Organitza: Kampikipugui. Col·labora : Centre l’Amistat. Amb el suport de : 
Ajuntament de Premià de Mar. Entrada: 1 euro per consumició a l’entre-
acte.

Dilluns 28
Dimarts 29
Dimecres 30
Audició d’alumnes de l’Escola de Música i Dansa “Estudi Teresa Maria”
19.00 h, a l’auditori de l’escola . 
Organitza: Escola Municipal de Música

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema a la 
cartellera del Patro-

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

Festa del barri de 
Can Pou-Camp de Mar

Dimecres 23
Activitat infantil
18.30 h, a la plaça de Can Fitó
Organitza: Associació de Veïns 
del barri de Can Pou-Camp de 
Mar

Sopar veïnal i ball
23.30 h, al carrer Can Pou, 
davant de  la pista esportiva
Organitza: Associació de Veïns 
del barri de Can Pou-Camp de 
Mar

ITINERARIS

El Corredor. Ecologia i Història 
Trobada: a les 10.00h, al Centre 
Cívic (c. Esperança, 19). Orga-
nitza: Regidoria de Cultura
Com el seu nom indica, el Cor-
redor és un lloc de pas, un indret 
utilitzat per desplaçar-se amunt 
i avall, de comarca a comarca, 
tot plegat en un paisatge molt 
maresmenc, molt nostre podrí-
em dir, que de vegades no està 
exempt d’una certa grandiositat. 
Voleu conèixer 
el paisatge i les 
petjades que 
les diferents 
cultures hi han 
deixat al llarg 
de la història? 


