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Quan escric aquestes ratlles, l’enderrocament de l’Amistat ja està 
pràcticament finalitzat. Com molts altres premianencs, passar-hi pel 
davant em provoca un sentiment en el qual es barreja la nostàlgia i 
l’alegria de poder pensar que finalment, d’aquí a un temps, podrem 
gaudir d’un equipament cultural de primera. Arribar fins aquí no ha 
estat fàcil, però ha valgut la pena. Ajuntament i responsables de 
l’entitat hem treballat colze a colze per poder tirar endavant aquesta 
rehabilitació tan esperada i finalment ho hem aconseguit. D’aquí a 
un temps podrem gaudir d’una sala polivalent amb un aforament de 
públic important que ens podrà oferir espectacles culturals ben diver-
sos.  Mentrestant hem de tenir paciència perquè les obres sempre 
provoquen molèsties i sorolls. Però són circumstàncies ocasionals, 

que formen part de la transformació que, des de l’Ajuntament,  estem fent de Premià. I 
estic convençut que el dia que puguem trepitjar la nova Amistat pensarem que tot aquest 
enrenou ha valgut la pena. 
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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



3

El centre cultural tindrà capacitat per a quatre-cents 
espectadors i diferents espais destinats a les entitats     

El nou teatre podria 
començar a funcionar 
la temporada 2010-11
Els treballs d’enderroc de 
l’Amistat , el pas previ per a la 
seva posterior rehabilitació, ja 
estan pràcticament finalitzats. 
Amb excepció de la façana, 

que es mantindrà dempeus, i 
de l’estructura del bar, que es 
rehabilitarà mantenint-ne les 
parets i el sostre, la resta de 
l’edifici ja forma part de la his-

tòria. Les properes setmanes 
es preveu que començarà la 
construcció del nou equipa-
ment, que consistirà en una 
gran sala polivalent  destinada 

a activitats escèniques, musi-
cals i associatives.
 El nou centre tindrà un 
aforament de 400 localitats, 
disposades en un amfitea-

Passa a la pàgina següent

tre fix i una grada retràctil a 
platea que permetrà alliberar 
tota la sala per obtenir un 
espai pla i diàfan del qual en 
podran fer ús totes les entitats 

Foto: Enrique Ortega Foto: Enrique Ortega

Foto: Enrique Ortega
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (Esquerra) 

“Ara es veu el fruit del treball iniciat 
pel PSC l’any 2002. Volem felicitar la 

Junta de l’Amistat per la seva 
perseverança i tenacitat en un projecte 

importantíssim per a ells i la cultura local”.

“L’enderroc de l’Amistat és l’ inici d’un 
equipament molt necessari per al poble 

de Premià. Els socis de l’Amistat i el 
finançament del Govern de l’Estat ho han 

fet possible”.

“Des del Partit Popular de Premià de 
Mar, fem una valoració positiva de 

l’enderrocament del teatre.
Esperem que el nou Teatre l’ Amistat sigui 

aviat una realitat, tan desitjada i necessària 
pels premianencs”.

“Gràcies a l’esforç de molts premianencs 
i premianenques , el nou centre cultural 

de l’Amistat serà realitat d’aquí a un any. 
Un equipament que ha de ser el motor de 
generació de la nova producció cultural”.

“L’esforç conjunt de l’equip de govern i 
l’entitat ha fet possible que l’esperada 

rehabilitació de l’Amistat ja sigui un 
fet. Un cop hagin acabat les obres, els 

premianencs podran gaudir d’un centre 
cultural de primera”. 

ve de la pàgina anterior

premianenques. A la sego-
na planta s’ubicaran sales i 
despatxos per a col·lectius i 

entitats que depenen de l’As-
sociació l’Amistat Obrera. El 
nou centre disposarà també 

de bucs d’assaig per a grups 
nombrosos, amb cabina d’en-
registrament. 

A dalt, visita d’obres de l’alcalde, Miquel Buch, i els regidors Ernest Casadesús i Marisa Farreras. 
A baix, imatge virtual del futur teatre l’Amistat
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“Junts millorem Premià”, 
estat actual de les obres

Reparació de la marquesina 
de la plaça de Can Fitó
S’ha rehabilitat l’estructura de 
fusta de la porxada, i s’ha fet 
la reparació de les teules tren-
cades per evitar les filtracions 
d’aigua.

Millora de la xarxa d’enllume-
nat públic a tot el municipi
Renovació global de l’enllu-
menat que amb el pas del 
temps s’ha anat deteriorant 
o ha quedat obsolet i abasta 
tots els sectors del municipi. 
Segons quin sigui l’estat dels 
punts de llum que entren dins 
el projecte, se’n substituirà 
la llumenera, els suports o el 
punt de llum sencer. En total, 
se substituiran 110 llumeneres, 
177 suports i 59 punts de llum 
sencers.

Conservació i 
manteniment de la 
Plaça de la Constitució 
S’ha reduït l’amplada desti-
nada als vehicles per tal de 
generar un espai destinat als 
vianants que inclou elements 
de mobiliari urbà i arbrat.

Accessos de l’Escola 
El Dofí
L’actuació es fa arran de la 
necessitat de millorar els ac-
cessos a l’escola d’acord amb 

la normativa vigent sobre eva-
cuació i seguretat. El projecte 
inclou l’ampliació de les voreres 
d’ambdós accessos en gaire-
bé 2 metres més, així com el 
disseny d’entrada i sortida, mi-
llorant considerablement el del 
carrer Elisenda de Montcada.

Substitució d’una canonada 
d’aigua a la Gran Via
Substitució de la canonada d’ai-
gua potable al costat muntanya 
del carrer Gran Via de Lluís 
Companys, entre els carrers de 
la Plaça i Joan Prim.

Enderroc Amistat
Enderrocament de l’edifici amb 
excepció de la façana, pas previ 
per a la  la rehabilitació del nou 
centre cultural, que inclourà un 
teatre i un hotel d´entitats.

Renovació de l’enllumenat 
públic al carrer Joan Prim 
(entre Pilar i Camí del Mig) i al 
carrer Elisenda de Montcada 
(entre Mercè i Camí del Mig) 
Instal·lació de nous punts de 
llum amb el corresponent ca-
blejat fins els punts de connexió 

amb la xarxa existent d’enllu-
menat públic del sector.

Renovació de l’enllumenat 
Públic la Riera de Premià  
(entre Gran Via i Camí Ral)
Instal·lació de nous punts de 
llum amb el corresponent ca-
blejat fins els punts de connexió 
amb la xarxa existent d’enllu-
menat públic del sector. 

Reparació equipament muni-
cipal Antiga Fàbrica del Gas
Reparació de dues sales de tre-
ball, un bany i una sala d’instal-
lacions situades a la banda est 
de la nau 1.

Conservació i manteniment 
del carrer Apel·les Mestres
Nova pavimentació, de manera 
que el carrer passarà a tenir 
un sol nivell i serà de prioritat 
invertida (els vianants tindran 
prioritat sobre els vehicles mo-
toritzats), així com la renovació 
i soterrament dels serveis.

Conservació i manteniment 
del c. Enric Prat de la Riba
Nova pavimentació, de manera 
que el carrer passarà a tenir 
un sol nivell i serà de prioritat 
invertida (els vianants tindran 
prioritat sobre els vehicles mo-
toritzats), així com la renovació 
i soterrament dels serveis.

L’Ajuntament engega una campanya 
de comunicació amb els ciutadans 
sobre les obres que es faran al carrer 
Coincidint amb l’inici de les obres que aquest any es faran als carrers, 
places i equipaments de Premià de Mar, l’Ajuntament ha endegat una 
campanya que porta per nom “Junts Millorem Premià” i que pretén que 
els ciutadans se sentin en tot moment ben informats sobre les obres 
que es fan al carrer. La campanya es resumeix en 10 punts bàsics:
-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 a les empreses licitadores a respectar la mobilitat 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. 
-S’ha establert un espai web per poder consultar l’evolució de les obres. 
www.premiademar.cat
-S’ha obert l’Oficina d’Atenció a les Obres per atendre els veïns.
-Es crearà una comissió de seguiment de les obres conjuntament amb 
la Coordinadora d’Associació de Veïns. 
-Les despeses d’aquesta campanya informativa aniran a càrrec de les 
empreses adjudicatàries. 

Reparació, conservació i 
manteniment de diversos 
carrers del Barri del Gas
Nova reurbanització dels pas-
satges, amb paviment a nivell 
únic i millores dels serveis als 
següents carrers: Avinguda 
Roma (entre Joan XXIII i Gran 
Via) vorera est; Ptge. Sant 
Jordi; Carrer Jaume I; Carrer 
Roger de Llúria; Passatge de 
Roma; Passatge Bellesguard; 
i Passatge del Gas.

Condicionament de la zona 
verda de la Riera de Premià 
entre Circumval.lació i Ma-
resme
Condicionament de l’espai lliure 

públic de la Riera de Premià 
entre els carrers Circumval.
lació i Maresme. Ordenació de 
la zona verda i eixamplament 
de les voreres. La nova zona 
verda tindrà una petita pista 
poliesportiva, una zona de jocs 
infantils i dues placetes. També 
es renovarà la zona de l’actual 
petanca. Es plantarà arbrat nou 
a tota la zona, alhora que es 
farà els possibles per mantenir 
l’arbrat ja existent. 

Gran Via de Lluís Companys 
entre carrer de la Plaça i Riera 
de Premià
Es farà una renovació i millora 
de serveis, eixamplament de 
la vorera del costat muntanya 
i paviment nou. 

Reunió amb els veïns afectats per les obres de l’Amistat
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Promoure l’esport 
entre els joves

La Regidoria d’Esports, amb la 
col·laboració de les regidories 
de Serveis Socials, Joventut 
i Ensenyament, ha posat en 
marxa una iniciativa innova-
dora que té per objectiu que 
els joves que passen la major 
part del seu temps lliure als 
carrers i les places del municipi 
puguin trobar en la pràctica de 
l’esport una forma d’esbarjo 
i integració social. Es tracta 
que els col·lectius d’ entre 16  
i 25 anys que es mouen amb 
actitud passiva pels diversos 

L’Ajuntament 
recorda les 
bonificacions 
en la taxa de la 
brossa per fer ús 
de la deixalleria
La Regidoria de Medi Ambient 
recorda als premianencs que 
quan més utilitzin la deixalle-
ria, més diners s’estalviaran a 
l’hora de pagar el rebut de la 
brossa (fins a un 20%). S’hi 
pot portar directament des de 
residus especials (tòxics o pe-
rillosos) fins a electrodomès-
tics, ferralla, paper, runes o 
teixits, entre molts d’altres.  
 Les instal·lacions es troben 
al carrer Rosa dels Vents, 1, 
al sector industrial La Suïssa 
(dins del terme municipal de 
Premià de Dalt), i donen ser-
vei als municipis de Premià de 
Mar, Premià de Dalt i Vilassar 
de Dalt. Per fer-ne ús només 
cal anar-hi amb un rebut 
de la brossa i un document 
d’acreditació personal (DNI 
o similar) i recollir la targeta 
d’usuari. 

espais urbans o acostumen a 
jugar a pilota en espais sovint 
inadequats puguin practicar 
l’esport en unes instal·lacions 
esportives i dins uns horaris 
preestablerts. 
 Fins ara ja hi ha prop d’un 
centenar de joves que durant 
la setmana es troben amb 
els seus companys a la  pista 
Voramar per jugar de manera 
amistosa a futbol sala. La major 
part han estat localitzats al car-
rer i se’ls ha convidat a formar 
part d’aquest projecte, que ha 

rebut una resposta força positi-
va. Fonts de la Regidoria d’Es-
ports destaquen que la iniciativa 
està oberta a altres esports 
(bàsquet, handbol, voleibol...) 
i també a equips femenins, ja 
que fins ara tots aquells  que 
han volgut formar-ne part són 
nois  i s’han decantat pel futbol 
sala. 

Nits Esportives al Pavelló
Paral·lelament, des del 4 d’abril 
funcionen les anomenades 
“Nits Esportives”, una  iniciativa 

de la Regidoria d’Esports que 
consisteix en obrir el Pavelló 
Municipal d’Esports a la nit per-
què tots els joves premianencs 
puguin gaudir de la pràctica es-
portiva del futbol sala, bàsquet i 
voleibol en horari nocturn. 
 Les properes nits esporti-
ves tindran lloc el 9 de maig 
i el 13 de juny, de 22.00 h a 
01.00 h. Els participants han 
de tenir un mínim de 16 anys 
complerts. 
 Més informació al telèfon 93 
752 35 79.

L’Ajuntament ha impulsat un projecte 
pensat perquè els joves trobin en l’esport 
una alternativa al seu temps lliure 
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Festa Major d’Hivern
Al darrer número de Vila Primilia (març) no vàrem ser a temps de publicar les fotos de la Festa Major d’Hivern. Per aquest 
motiu, ara us mostrem un recull representatiu d’aquesta festa, els orígens de la qual es remunten a abans de la Guerra Civil i 
que hem recuperat gràcies a la comissió Festa Major d’Hivern “Fem gran la petita”.

Sant Jordi 09
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Història pintoresca de Premià de Mar
El 17 d’abril va tenir lloc l’acte de presentació del llibre de Sant Jordi, que 
enguany porta per títol “Història pintoresca de Premià de Mar”. L’autor del text 
és Ramon Coll i David Bernad s’ha fet càrrec de les il·lustracions. El llibre, que  
resumeix de manera amena i entenedora la història del municipi de Premià 
de Mar, ha estat editat per edicions Clavell amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’acte va comptar amb la presència 
dels autors, Ramon Coll i David Bernad, el regidor de Cultura, Ernest Casadesús, i l’alcalde, Miquel Buch. 

lecció han estat creats per es-
tudiants de l’Escola de la Dona 
F.Bonnemaison de la Diputació 
de Barcelona i de l’Escola d’Es-
criptura de l’Ateneu Barcelonès, 
sota la coordinació d’Ignasi 
Blanch i Marta Luna, profes-

Per tercer any consecutiu, la 
Regidoria de Cultura ha editat 
un conte amb l’objectiu de 
donar a conèixer el patrimoni 
cultural i tradicional de Premià 
de Mar. Onades i Flors  està 
ambientat a la Guerra Civil Es-
panyola i pretén recordar l’èpo-
ca en què molts premianencs 
es dedicaven a l’estampació. 
Els dos volums anteriors de 
la col·lecció van ser  Moros 
a la Costa! (2007) que narra 

l’eix central de la Festa Major 
de Premià de Mar i  Secret!, 
Secret!, l’Horta Farrerons té un 
Secret (2008), que fa referència 
a la descoberta de la Vil·la Ro-
mana de Can Farrerons. 
 Tots els contes de la col-

Nou servei 
d’informació via 
SMS i correu 
electrònic 
L’Ajuntament ha posat en mar-
xa, a través del Departament 
de Serveis d’Informació i Co-
municació, un nou servei que 
permetrà als ciutadans que 
ho sol·licitin, rebre informació 
a través de missatges curts 
al mòbil o a través del correu 
electrònic. D’aquesta manera, 
el consistori podrà fer arribar 
als ciutadans, de manera àgil, 
directa i immediata, aquelles 
informacions que puguin ser 
d’interès. El procediment és 
ben senzill. Tothom que ho 
vulgui es podrà donar d’alta 
del servei a través del web 
municipal: www.premiade-
mar.cat  i subscriure’s al tipus 
d’informació que més li interes-
si rebre En aquests moments, 
el nou servei d’informació es 
troba en període proves. Els 
ciutadans interessats ja s’hi 
poden donar d’alta. 

Festa Major d’Hivern
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La Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2008 va aprovar 
inicialment el projecte d’enderroc de l’edifici “L’Amistat Obrera Premià de 
Mar”, es va exposar al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 312 data 29.12.08, Diari Oficial de la Ge-
neralitat núm. 5288 de  data 31.12.08 i al tauler d’anuncis, als efectes 
d’informació pública i va quedar aprovat definitivament 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, 26 de gener de 2009

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci oficial

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2009 
va aprovar definitivament el projecte de rehabilitació del Centre Cultural 
l’Amistat Obrera Premià de Mar i els projectes d’activitats corresponents 
incloent les determinacions contingudes en l’article 33 de l’Ordenança 
Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, 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, 24 de febrer de 2009

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci oficial

sors d’ambdues escoles. En 
aquest cas, les autores són Eva 
Sánchez (il·lustració) i Noemí 
Pes (text).  Primília Contes dóna 
a conèixer als nens i nenes de 
la comarca el patrimoni material 
i cultural que els envolta per 
fomentar la seva implicació en 
els afers del seu poble i alhora 
fer possible que visquin de ma-
nera més propera les tradicions, 
les festes i el patrimoni del seu 
poble i  voltants. 

Sant Jordi 09

L’Ajuntament edita el 
conte ‘Onades i Flors’ 
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60% d’estalvi amb 
un nou sistema
d’enllumenat
Fa uns mesos, l’Ajuntament 
i l’empresa encarregada del 
manteniment de l’enllumenat 
públic, SECE, van iniciar una 
prova pilot amb un sistema 
de telegestió innovador que 
funciona a través del cablejat 
ja existent i que permet en-
cendre o apagar una part de 
l’enllumenat sense que això 
n’afecti la resta, o regular la 
intensitat en zones i casos 
puntuals. 
 Aquest nou sistema per-
metrà un estalvi de fins a 
un 60% d’energia. El fet de 
poder incidir sobre una part 
de l’enllumenat pot ser molt 
útil en casos de celebracions 

de determinats actes al carrer 
o activitats esportives, en car-
rers que de manera puntual 
o permanent requereixin una 
major o menor intensitat de 
llum i per poder detectar de 
manera immediata el bon o 
mal funcionament d’un deter-

Accés WIFI a 
internet per als 
usuaris del 
Centre Cívic
Des de l’1 d’abril el Centre 
Cívic (c/Esperança, 19-21) 
disposa d’accés a internet mi-
tjançant Wifi. Amb aquesta ac-
ció els usuaris de l’equipament 
ja poden accedir a internet 
amb els seus ordinadors 
portàtils i PDA sense haver 
d’utilitzar els ordinadors fixos. 
Les àrees de Participació i 
Serveis d’informació i Comu-
nicació han col·laborat per fer 
possible aquest nou servei.
 Amb la instal·lació de la xar-
xa Wifi es vol facilitar l’accés 
a internet de les persones i 
entitats usuàries del Centre 
Cívic i es pretén avançar en el 
procés de difusió de les noves 
tecnologies i  fomentar l’ús de 
la xarxa.

minat punt de llum.
 L’alcalde, Miquel Buch, i la 
regidora d’Urbanisme i Obres 
Públiques, Marisa Ferreras, 
van assistir a la demostració 
que els tècnics de SECE van 
fer sobre els resultats i les 
perspectives de la prova.

Els veïns de 
Santa Anna-Tió 
diuen com 
voldrien que fos 
el seu barri
El Torrent Santa Anna va 
acollir la jornada participativa 
organitzada pels Ajuntaments 
de Premià de Mar i Premià de 
Dalt “Digue´ns com vols que 
sigui el teu barri”. L’objectiu 
de ĺ acte, que va aplegar un 
públic nombrós, era que, amb 
motiu de la presentació, per 
part dels dos municipis, del 
projecte de remodelació a la 
convocatòria de la Llei de Ba-
rris, els veïns poguessin dir la 
seva sobre com voldrien que 
fos el seu barri.
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Èxit de participació a la butifarrada per a la Gent Gran 
Prop de 400 persones van participar a la butifarrada que la Regidoria de Gent Gran, 
amb la col·laboració de les entitats de Can Manent, Casal d’Avis;  Conex;  Consell 
Sènior; i Associació de Persones d’Edat, va organitzar a la Plaça Mercè Rodoreda. 
L’acte va comptar amb les actuacions del Coro Rociero la Marisma i l’orquestra pre-
mianenca Sons de Nit. La Residència geriàtrica Anna SL i el Forn de Pa LLoveras 
també hi van col·laborar. 

Nou camió de la brigada de jardineria 
La brigada municipal de 
jardineria ha adquirit un 
nou camió grua amb ciste-
lla incorporada per poder  
realitzar els treballs de 
poda d’arbres o aquells 
que s’hagin de fer a certa 
alçada. D’altra banda, el 
camió també permet fer 
tasques de fumigació o 
de reg. 

500 alumnes aprenen 
educació viària al 
circuit de bicicletes 
Del 20 al 24 d’abril, prop de 500 
alumnes de 4art i 5è de primària 
van participar, a la Plaça dels 
Països Catalans, a l´activitat 
d´educació que realitzen con-
juntament la Policia Local i el 
Servei Català de Trànsit. Els 
alumnes van haver de fer un 
circuit en bicicleta on havien de 
reconèixer i respectar diversos 
senyals de trànsit.

L’Escola Assís, guanyadora del projecte 
de l’Ajuntament Jove
Els alumnes de 3r. d´ESO de  ĺ IES Cristòfol Ferrer i de les 
escoles Assís, La Salle i El Pilar van escollir quin era el projec-
te d’entre els presentats per ells mateixos, que l’Ajuntament 
haurà de desenvolupar. Va guanyar el de l’Escola Assís, que 
consisteix en una carpa desmuntable per a les nits d’estiu a 
la platja, amb música. L’acte va comptar amb l’assistència del 
regidor de Joventut, Roger Montañola, que a la foto surt amb 
els representants de totes les escoles participants.
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El Programa de Ràdio Premià 
de Mar “Hores Extres” ha es-
tat distingit com el millor pro-
grama de Ràdio Local en la 
9a Edició dels Premis de Rà-
dio Associació de Catalunya. 
El jurat està compost, entre 
d’altres, pel Conseller de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació 
Joan Manuel Tresserras, per 

l’exconseller d’Universitats 
Carles Solà i pel periodista 
Jordi Margarit.
 Els Premis Ràdio Asso-
ciació tenen la intenció de 
premiar els professionals de 
la ràdio i els millors progra-
mes del darrer any. Hi opten 
tots els programes en català 
dels territoris de parla cata-

‘Hores Extres’, Premi 
RAC al millor programa

El CAP Premià 
de Mar celebra 
la X Setmana 
sense fum 

La setmana del 31 de maig se 
celebra la X Setmana sense 
fum i l’EAP de Premià de Mar 
hi participarà activament. 
 Amb el lema d’aquest any 
“La vida sense fum té més 
bon gust”, es vol fer especial 
èmfasi a la importància que 
té el tabaquisme passiu. La 
campanya vol incidir també 
de manera especial en la 
importància de mantenir els 
habitatges lliures del fum del 
tabac.
 Els objectius per a la X 
Setmana sense fum són: 
- Sensibilitzar sobre la impor-
tància que té per a la salut la 
no exposició a l’aire contami-
nat pel fum del tabac o  pel 
tabaquisme passiu. 
- Sensibilitzar els fumadors de 
la importància d’abandonar 
el tabac per a la seva salut 
actual i futura. 
- Des de l’ EAP es faran inter-
vencions sobre els fumadors 
i sobre la prevenció del taba-
quisme passiu.
- Es proporcionarà material 
informatiu ,tant per a fuma-
dors no motivats en deixar 
de fumar, com per a aquells 
que sí que estan motivats a 
fer-ho.
- Fer una crida a tothom que 
vulgui deixar de fumar perquè 
es dirigeixi al centre, on aju-
den a tots aquells que volen 
deixar de fumar.

Informació facilitada 
pel CAP Premià de Mar 

Miquel Buch, 
l’alcalde, 
participa al 
Fòrum Escola 
Empresa de 
l’IES C. Ferrer
L’IES Cristòfol Ferrer va 
celebrar unes jornades, 
amb la col·laboració de 
la regidoria de Promoció 
Econòmica, amb l’objectiu 
de millorar la relació del 
centre amb les empreses. 
Dins aquest marc, el 22 
d’abril va tenir lloc una taula 
rodona amb representants 
de diverses administra-
cions, món universitari, em-
presaris i societat civil a la 
qual  va participar l’alcalde, 
Miquel Buch. Durant la 
seva intervenció es va refe-
rir, entre d’altres qüestions, 
a la necessitat d’enfortir el 
sistema educatiu per tal 
de tenir professionals més 
preparats i competitius.

lana. En aquesta edició s’hi 
havia presentat l’espai “Hores 
Extres”, que s’emet cada 
dissabte amb Maria Martí, 
Carles Buch, Toni Sàez, Ro-
ger Boada, Marc Terrones i 
Ricard Busquets. El lliurament 
dels guardons es farà el dia 
14 de maig a l’auditori AXA 
de Barcelona. 
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Residència Assistida i Centre de dia Anna
Un nou concepte de Centre Residencial al Maresme: 

una Llar per sentir-se com a Casa
Els nostres serveis
- Acolliment i convivència
- Menjar cassolà (fet del dia)  i personalitzat per cada cas
- Fisioteràpia: assistència geriàtrica i rehabilitadora permanent
- Fisioteràpia II: Gimnàstica i recuperació aquàtica (en piscina)**
- Podologia
- Perruqueria i barberia
- Servei de farmàcia (nosaltres lli fem les receptes)
- Higiene personal diària
- Readaptació funcional/social; atenció a les activitats de la 
- Dinamització sociocultural (activitats pel lleure)
- Suport psicològic personal i assistència social per la familia
- Servei metge: seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
- Teràpia ocupacional 
- Suport psicològic per al resident i la seva família
- Servei de bugaderia
- Teràpia amb animals
- Manteniment de les instal·lacions
** en construcció

Per a més informació:  
Residència i Centre de Dia Anna

C/ Núria, 52  Premià de Mar
Telèfon: 937524116

residenciaanna@gmail.com
Nº registre: S-07300 / S-07302

Les nostres sales i espais
- Solarium amb piscina i jacuzzi
- Sala de cinema amb pantalla de projecció de pel·lícules 
i esports
- Biblioteca i servei d’Internet
- Conferències per a les famílies
- Sala de T.V. 
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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 

DIVENDRES 5 JUNY
 22.30h plaça dels Països Catalans 
ESPECTACLE DE FOC, a càrrec dels Simplement 
Diables, el Gafarró de Premià i dos dracs més convi-
dats.

DISSABTE 6 JUNY
D’11h a 14h plaça de la 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 bas-
tons, panderetes, gegants, capgrossos, tocar el tabal 

un mar de botigues

Ho organitza: Hi col·laboren:

Totes les restes de temporada

a la Rambla La lió de 10 a 21h

10 de maig

Premià estoc
a preus molt assequibles!

o fer de diable.
 
18.30h des de la plaça de la Sardana
GRAN CERCAVILA, acàrrec de totes 
les colles de De Bòlit! més els balls i 
figures convidats. Amb ballada final 
a la pl. Països Catalans. Recorregut: 
pl. Sardana/Eixample/Esperança/pl. 
Nova/St. Cristòfol/Marina/Gran Via/pl. 
Països Catalans
 
21.30h plaça de l’Ajuntament 
SOPAR POPULAR: Primer plat, se-
gon plat, pa i postres per només:7€ 
anticipat i 8€ la mateixa nit.
(Els tiquets anticipats es vendran els 
dies 24 i 31 de maig, durant el matí, 
a l’estand del Rebombori de la plaça 
de la Sardana).

23.00h plaça de l’Ajuntament 
CONCERTS: LA PRINCIPAL DE LA 
NIT I DIJOUS PAELLA

DIUMENGE 7 JUNY
12h, des de la plaça de la Sardana 
CERCAVILA INFANTIL 
A càrrec de totes les colles infantils 
de De Bòlit! i altres colles infantils 
convidades. Amb ballada final a la pl. 
PaÍsos Catalans.
Recorregut: pl.Sardana /Eixample /
Esperança/ pstge. Manent/Gran Via/
pl. Països Catalans
 
18.30h plaça de l’Ajuntament 
BALLS TRADICIONALS 
TRILLA
Grup de balls i danses tradicionals, 
més les classes in situ de la gent 
dels Tradiballs.
(Acte organitzat amb la col·laboració 
de l’AVECA) 



14

Llei d’Educació de 
Catalunya: un projecte 
de llei amb un 
rumb equivocat

Els ciutadans de Catalunya, 
si no es modifica substancial-
ment el rumb actual d’aquest 
projecte  de llei durant el seu 
tràmit parlamentari, patirem 
la manca d’ambició de la 
nova Llei d’Educació  de 
Catalunya (LEC). L’articulat 
actual permet la consolida-
ció d’una xarxa d’escoles 
privades concertades amb 
poques obligacions davant 

de la societat. No modifica el 
fet que, en aquestes escoles, 
les famílies segueixin pagant 
quotes i potenciant així un 
model educatiu segregador 
i que va en contra de la co-
hesió social. 
 Però aquestes no són 
les úniques mancances que 
presenta aquest projecte de  
llei: 
- No situa l’escola pública 
com a referent del sistema 
educatiu, com a garantia de 
qualitat, gratuïtat, igualtat i 
cohesió social.
- Cedeix a les pressions de 
les patronals dels centres pri-
vats, en lloc d’invertir més en 
la creació de centres públics. 
El que cal és incorporar a la 

xarxa pública alguns centres 
concertats, revisar concerts i 
eliminar les subvencions als 
centres privats d’elit.
- No assegura l’escolaritza-
ció mixta en totes les esco-
les, la laïcitat dels centres 
públics i la coeducació com 
a valors democràtics, ni un 
accés igualitari a les places 
escolars de centres públics 
i privats concertats, ni la 
coresponsabilització de tots 
els centres en l’escolaritza-
ció de l’alumnat immigrant o 
amb necessitats educatives 
especials.
- No respecta l’acord social 
del Pacte Nacional per l’Edu-
cació , que era un primer pas 
per tal de superar el model 

actual de la doble xarxa exis-
tent a Catalunya i, per tant, 
una oportunitat de millorar la 
situació de l’educació.
 A Premià de Mar, es 
pretén reduir dues línies en 
escoles públiques i, en canvi, 
es va permetre recentment 
l’obertura d’una nova línia 
en una escola concertada 
religiosa. Aquest fet demos-
tra fins quin punt el govern 
municipal i el Departament 
d’Educació de la Generali-
tat incompleixen les seves 
responsabilitats quant a la 
cohesió social i afavoreixen 
l’escola privada. On és la de-
fensa de l’escola pública, de 
la qual són administracions 
titulars i coresponsables? A 

més a més, encara sembla 
lluny de materialitzar-se la 
segona escola bressol mu-
nicipal, tan necessària per 
a donar resposta a la gran 
demanda existent per part 
de les famílies de la població 
que, en el context de la crisi 
actual, es veuen abocades a 
buscar solucions en l’àmbit 
privat.
 Per tots aquests motius 
la Coalició d’Esquerres de 
Premià rebutja la nova LEC 
i està al costat de mestres, 
famílies i alumnes en totes 
les seves reivindicacions per 
fer una societat més justa 
amb una educació pública 
de qualitat a Premià de Mar 
i a Catalunya. 

L’alcalde defuig 
responsabilitats i 
menysprea el Ministeri

El Ministeri de Medi Ambient 
pressuposta el pla d’obres 
d’emergència en totes les 
platges de la seva compe-
tència. L’Estat invertirà 9 
milions d’euros a les platges 
del Baix Maresme, pel que 
fa a aportació de sorra i re-
paració del passeig marítim, 

tal i com es va anunciar a la 
reunió d’alcaldes del Baix 
Maresme amb el Ministeri 
de Medi Ambient, que es va 
celebrar el passat 21 d’abril 
a la Sala Gaudí de Mataró. 
Els municipis de Cabrera, el 
Masnou, Montgat, i Vilassar 
de Mar tindran molt aviat 
una aportació de 500.000 
m3 de sorra i reparacions en 
el passeig marítim, degut a 
les llevantades d’aquest hi-
vern, que han provocat que 
moltes platges es quedessin 
sense sorra i nombroses  
destrosses en els passeigs. 
Ho tindran perquè han pre-
sentat les reclamacions 
oportunes, els informes cor-
responents, han mantingut 

contactes amb el Ministeri 
i han reclamat aquestes 
aportacions que ara es do-
nen, cosa que l’alcalde de 
Premià de Mar, no ha fet. 
El Ministeri es farà càrrec 
de l’aportació de sorra a les 
platges de la seva compe-
tència, i els ports hauran de 
fer el mateix amb les platges 
que els  pertoquen. El Port 
de Premià és, per tant, el 
responsable de regenerar 
les platges que des de l’es-
pigó de l’estació fins al ma-
teix port, han patit la pèrdua 
de sorra. Les aportacions 
que farà el Ministeri a les 
poblacions veïnes són la 
prova que existeixen batlles 
que vetllen pels interessos 

dels seus municipis. Desa-
fortunadament, Premià, ara 
per ara, té un Alcalde més 
preocupat de fer titulars, 
que no pas de trucar a les 
Administracions i arranjar 
els problemes dels premi-
anencs. Lamentem profun-
dament les declaracions de 
l’alcalde en la seva crítica al 
Ministeri de Medi Ambient, 
totalment desencertades 
per la seva falta d’argu-
ments. Menysprear les acci-
ons d’altres administracions, 
demostra poc seny, i diu ben 
poc de l’actitud negociadora 
i conciliadora de l’alcalde. 
Abanderar la defensa de 
Premià sota l’embolcall de la 
inhabilitat i la incompetència 

és irrisori i ridícul. Premià 
necessita un alcalde que 
es preocupi  dels interes-
sos dels ciutadans i que els 
defensi, és per tot això que 
reprovem enèrgicament 
la seva actitud victimista 
davant d’aquesta situació. 
Anar a Madrid després de 
les declaracions fetes, de-
mostra que tot i arribar tard, 
el Ministeri recolza Premià. 
No és qüestió de discrimi-
nació sinó de previsió. Si 
l’alcalde hagués fet totes les 
negociacions quan tocava, 
ens hauríem estalviat les 
recriminacions desafortuna-
des fora de to. La regenera-
ció de les platges és gràcies 
al Ministeri.

L’alcalde aconsegueix 
que el ministeri es 
comprometi a arreglar 
les platges mentre el 
PSC es dedica a mentir 
i fer acusacions sense 
fonament

Fa poques setmanes, el 
govern estatal (PSOE) feia 
públic, davant la estupefacció 
de tots els premianencs, la 
intenció d’arreglar els desper-
fectes de les platges de tots 

els municipis del Baix Mares-
me excepte les de Premià de 
Mar. Arran del desafortunat 
anunci, l’alcalde de Premià, 
Miquel Buch, va concertar 
una reunió d’urgència amb el 
Ministeri i pocs dies després 
es reunia a Madrid amb la 
directora general de Sosteni-
bilitat de la Costa i el Mar, que 
es va comprometre a arreglar 
les platges premianenques al 
més aviat possible. 
 Mentrestant, el portaveu 
del PSC-PSOE a Premià de 
Mar, Tomás Esteban, feia 
unes desafortunades decla-
racions on, mentint, afirmava 
que el motiu pel qual no s’ar-
reglava la platja era perquè 
no s`havien fet les gestions 

oportunes.   
 Està clar que els proble-
mes de regeneració de plat-
ges afecten per igual a tots 
els municipis, i les mateixes 
reclamacions que s’havien fet 
des d’altres pobles davant les 
administracions competents 
també es van fer en el seu 
moment des de Premià de 
Mar de manera constant i 
periòdica.  L’alcalde, Miquel 
Buch, sempre ha manifestat 
que el seu objectiu és lluitar 
perquè el municipi de Premià 
de Mar tingui la platja que 
es mereix i ho demostra el 
fet que 4 dies després de 
l’anunci del govern estatal vi-
atjava a Madrid per reunir-se 
amb els seus representants. 

El resultat: el “ministerio” va 
rectificar el seu error i es va 
comprometre a arreglar les 
platges sense demora. 
 Una vegada més, el PSC-
PSOE de Premià de Mar ha 
demostrat que l’únic que sap 
fer és oposició destructiva a 
base d’insults i mentides en-
vers l’equip de govern. Tenint 
en compte que es tracta del 
mateix partit que el del govern 
espanyol (PSOE), que és qui 
té la competència en matèria 
de platges, el PSC de Premià 
deixa ben clar que prioritza 
el protagonisme, encara que 
sigui a base de mentides, 
abans de fer qualsevol gestió 
amb els representants del seu 
partit a Madrid en favor dels 

ciutadans. El PSC prefereix 
defensar els interessos del 
govern de l’estat per davant 
de les necessitats dels pre-
mianencs  
 Gràcies a la gestió de l’Al-
calde Buch, Premià de Mar 
veurà reparades  les seves 
platges. Mentrestant, el PSC 
de Premià ha demostrat que 
no té cap voluntat de con-
sens, ni tan sols quan el que 
està en joc és el benestar 
dels premianencs. El més 
important és el resultat final, 
que en aquest cas és positiu. 
Però, ens hauria agradat que 
el PSC ens hagués fes costat 
a l’hora de negociar amb els 
representants del seu partit a 
Madrid. 

Per una errada de maquetació, el titular 
d’aquest article en la versió impresa 
d’aquesta revista estava equivocat
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Espanya no t’estima; si 
ets premianenc, encara 
menys

Arribarà un moment que 
tots ens haurem de plan-
tejar aquesta situació: ens 
tracta Espanya com a ciu-
tadans de ple dret o som 
ciutadans de segona? Per 
sobre de sentimentalismes, 
de records, de vincles o ar-
rels a d’altres territoris de la 
península els premianencs i 

les premianenques haurien 
de saber valorar com els 
tracta l’Estat.
 A Premià en tenim exem-
ples ben clars. El Ministeri 
de Foment aprova el pla per 
a Rodalies. Tot i que la pe-
tició d’habilitar el baixador 
de Can Pou-Camp de Mar 
té el consens de totes les 
forces polítiques del poble, 
l’estat ho ignora. Encara pit-
jor, juga amb nosaltres: ho 
inclou en el pressupost tot 
sabent que no en farà cas i 
que no realitzarà les obres 
(el baixador queda, doncs, 
com una xifra que no es fa 
servir, finalment).
 Les platges... una altra. 
Tots els pobles de la costa 

afectats reben ajudes per 
a la seva recuperació... 
menys Premià! L’argument 
és que el nostre litoral no 
ha estat prou malmès i que 
“els de Burgos no han de 
pagar les platges per als 
premianencs”, però si els 
diners són públics i es recu-
llen, principalment, de Ca-
talunya!, o en quins diners 
s’ha restaurat la Catedral 
de Burgos?.
 Aquests són exemples 
d’una gestió centralitza-
da, des d’uns despatxos 
llunyans que no coneixen 
per res la realitat i les ne-
cessitats de Premià. Com 
a principi, és lògic que 
qualsevol govern, com més 

a prop estigui de les decisi-
ons que ha de prendre, més 
satisfactòriament i eficient 
resoldrà les necessitats 
dels ciutadans a qui afecten 
aquestes decisions. És a 
dir, ras i curt: qui sap millor 
quins diners de la nòmina 
has d’invertir cada mes, 
en què els has d’invertir i 
quan, tu mateix o el presi-
dent de la teva comunitat? 
Qui coneix millor les teves 
necessitats?
 L’N-II n’és un altre exem-
ple de gestió llunyana. A 
l’estat poc l’interessa si la 
carretera divideix o separa 
la població de la costa i els 
problemes que això genera. 
La seva alternativa: més 

Ya ha pasado un año

Si, ya ha pasado un año 
desde las elecciones de 
marzo. Ya ha pasado un 
año del debate Solbes-
Pizarro, debate el cual 
lo ganó Solbes, según la 
prensa mediática falsa-
mente progresista, y lo 
ganó por decir que no iba 
haber desaceleración, ni 
mucho menos crisis, y 
acusando de antipatriota a 
su adversario por insinuar 
recesión. Sí, ya ha pasado 
un año, de las palabras del 
Presidente del Gobierno, 

Sr.  Rodríguez, cuando 
decía, que entrábamos en 
la senda del pleno empleo. 
Sí, ya ha pasado un año, 
de las palabras del Sr. 
Blanco, cuando acusó aquí 
en Barcelona, que si ga-
naba el PP las elecciones 
generales, se iba a destruir 
empleo, libertades y no se 
conseguiría la financiación 
añorada.
 El tiempo, pone cada 
uno en su sitio. Televisión 
Española debería reponer 
el debate, haber quien 
tenía razón, haber quien 
tenía más sentido de esta-
do, haber quien es el que 

estaba más capacitado 
para gobernar  económi-
camente el país. El pueblo 
es sabio y el pueblo no se 
equivoca, pero si le das 
datos inexactos o falsea-
dos, o simplemente no das 
todos los datos que tienes, 
el pueblo juzga y sentencia 
lo que ve y recibe.
 Con respecto al pleno 
empleo que decía el Sr. 
Rodríguez, pienso que no 
era consciente de lo que 
le ha venido encima. De 
verdad, pienso que no lo 
sabía, ni se lo imaginaba, 
porque no tiene capacidad 
de previsión y el realmente 

aún piensa que no hay cri-
sis que afecta a todas las 
familias, pienso que vive 
en otro mundo, rodeado de 
cientos de asesores, que 
por supuesto no le aseso-
ran. Véase sus iniciativas 
económicas, como los 
famosos 400 euros y aho-
ra el “New Deal” con los 
fondos FEIL, que ya verán 
ustedes, que servirá poco 
para crear empleo, pero sí 
para hacer ciertas obras de 
interés general.
 Esta falta de previsión, 
se notan en diferentes 
ministerios, como el de 
economía en el que todos 

quieren ya marchar pero 
nadie dimite, o en el de 
Asuntos Exteriores, donde 
la descoordinación entre 
gobierno y diplomáticos es 
brutal, véase la retirada de 
Kosovo, o en el de Justicia, 
con huelga de jueces (in-
creíble) y un poder judicial 
tocado.
 Sí, ha pasado un año, 
ya no hay festejos ni ví-
tores, pero  sale la Sra. 
Vicepresidenta diciendo 
que todo va muy bien. Con 
esta reflexión y esta visión 
tan acertada de nuestro 
pais, que Dios nos coja 
confesados.

2a part de l’acta de la reunió 
del febrer de 2009   

La regidora d’Urbanisme in-
forma  la presidenta de Can 
Ferrerons  que l’Ajuntament 
encara no ha recepcionat 
l’obra relativa a l’espai comú 
dels locals comercials del 
carrer Dr. Ferran raó per la 
qual encara no se n’ha reti-

rat la tanca. L’horari nocturn 
de tancament d’aquests 
locals és a dos quarts de 
tres de la matinada segons 
l’ordenança municipal. Es 
refereix també al camió que 
neteja l’estació de bombeig 
del clavegueram que hi ha al 
Torrent Fontsana. La queixa 
incideix en què els vehicles 
estacionen al damunt de la 
vorera impedint el pas als 
vianants i ocupen l’espai 
d’aparcament reservat a 
aquest camió. Es rebutja el 
suggeriment de traslladar-lo 
al carrer Cinto Verdaguer 
obrint la via i es demana 
l’actuació de la Policia Local 
perquè sancioni els cotxes 
mal aparcats. Es reitera la 

queixa motivada per la falta 
d’ atenció al públic per part 
de la Policia Local.
  L’alcalde s’adreça a 
l’AVECA recordant que el 
repartiment del fons per a 
la inversió local ja ha estat 
objecte de tractament en 
una reunió extraordinària. 
La discussió se centra en 
la necessitat  que el Pla de 
Rehabilitació dels carrers del 
Casc Antic s’acompleixi en 
el temps més breu possible 
ja que la  finalització  era 
prevista per a l’any 2008. La 
petició del veïnat és que s’in-
clogui una partida per aquest 
capítol en el pressupost 
municipal de 2009. L’Alcalde 
es refereix al fet que aquest 

any es remodelen els carrers 
Prat de la Riba i un tram del 
carrer M. Moragas. La regi-
dora d’Urbanisme es mostra 
d’acord amb la prioritat de les 
obres d’infraestructura com 
ara el clavegueram, etc... a 
la zona del Casc Antic.
 L’AVECA torna a recordar 
el compromís de convocar 
els veïns per a la presentació 
de les sol·licituds de subven-
cions per a la rehabilitació 
del patrimoni arquitectònic. 
Hom recorda l’ incompliment 
de la promesa de convoca-
tòria a primers d’any i que 
la propera reunió tornaran 
a insistir sobre el tema. En 
relació a les tanques de 
l’estació, parada del bus i 

baixador de RENFE, l’alcal-
de emplaça el secretari per 
a una reunió posterior amb 
l’Ajuntament.
 L’alcalde informa de la 
propera reunió  prevista amb 
l’Associació del Barri de Sta.
Maria en relació a la rotonda 
que s’ha de construir a la car-
retera de Vilassar de Dalt per 
tal de facilitar l’accés al barri. 
De moment, han existit gesti-
ons dutes a terme davant  de 
la Diputació de Barcelona. 
Pel que sembla les negoci-
acions es troben ja en fase 
avançada. Pel que fa als 
problemes de convivència 
provocades per una família 
d’ètnia gitana, la situació es 
troba en un “impasse”. 

carrils per a l’autopista de 
peatge o bé carrils laterals 
que encara destrossaran 
més la comarca. Però que 
en pensen els veïns que vi-
uen a tocar de l’autopista? 
No ens estimen. El baixador 
tot i ser un punt de consens 
no s’ha aconseguit perquè 
diuen que no és necessari. 
Les platges es retocaran 
després d’estires i arronses 
i ja veurem com i quan i amb 
quins mètodes (trinxant el 
fons marí!). L’N-II roman al 
seu lloc i l’autopista potser 
creixerà en carrils, sense 
un increment del transport 
públic. Els premianencs i 
les premianenques, hem 
d’aprendre a dir prou.



Maig de 2009

Dimecres 6
Auditori Viu, concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Músi-
ca. 18.30 h, a l’Auditori de l’Escola de Música
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dijous 7
Concert a càrrec dels grups que fan el viatge a Mallorca: Petita orquestra 
de Premià de Mar, grup de flautes de bec, coral juvenil i alumnes de guitar-
ra. 18.00 h, a l’Auditori de l’Escola de Música Organitza: Escola Municipal 
de Música 

Club de lectura sobre el llibre “Escales de Llevant” d’Amin Maalouf. Ed. La 
Campana. La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo. A les 19.00 h, a Can 
Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 9
1r. Premi Ciutat de Premià de Mar. 2a. Eliminatòria:
Vuit cantants competiran en Òpera Sarsuela i Cançó Catalana
amb la votació del jurat competent i del públic assistent
18.00 h, a l’Estudi Teresa Maria (c/ Aurora, 26)
Organitza:  Regidoria de Cultura
Col·labora: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud

Diumenge 10 
Festival d’Estels: Volada i taller de construcció d’estels durant tot el dia, de 
10.30 a 17.30h a la Platja de Llevant
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar i Vòrtex Equip de Vol

Cromàtic: Festival de dibuix i pintura. A partir de les 10.30h a la plaça Nova

Espectacle familiar: Somriures, a càrrec de la companyia Moicirc. 18.30h, a 
la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura

Mercat de Calaf, una fira de jocs tradicional amb diverses parades de 
jocs d’habilitat i d’atzar –tómbola- , pescar peixos de suro, punteria, etc... i 
diferents tallers. De 10h a 20h, a la plaça dels Països Catalans. Organitza: 
Esplai Parroquial

Dies 12,19 i 26 
Club de lectura sobre la dona, dirigit per “Mar de dones”
Lectura en veu alta del llibre “Diálogos vitales” d’Ana Maria Vidal, ed. Icària i 
es comentaran els textos. A les 18.30 h, a Can Manent. Organitza: Bibliote-
ca Municipal de Can Manent

Divendres 15
Happy parck a la plaça: Vine a passar una nit diferent, boja, divertida i fan-
tàstica!, trobaràs llits elàstics, tobogans pirates, futbolí humà, brau mecànic 
i twister gegant. 22.30 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: Regidoria de 
Joventut i Comissió Premià Jove

Dissabte 16
XXVIII Mostra Jordi Planas, “Si l’encerto l’endevino”, representat pel grup 
“Al ditet Mare” alumnes del Col·legi El Pilar
17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 17
Itineraris: Els pirates al Maresme. Les torres de guaita.
Durant la visita al municipi de Caldes d’Estrac coneixerem 3 d’aquestes 
torres. Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic, amb vehicle particular
Informació: 93 752 99 90. Organitza: Regidoria de Cultura

Marató de Country, de 10.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. 
Organitza: AVECA

10è Moments Musicals. Concert a l’Auditori de l’Escola de Música. 19h

“Música”, Pop, Rock, Jazz i molt més, concert d’alumnes del taller de 
música de Premià, amb la cantant folk Josefina García i el cantant Lluís Ro-
dríguez acompanyat pel guitarrista Àlex Miralles. I com a traca final el grup 
Rumba de Nou. 18.00 h, al Patronat Teatre Organitza: Patronat Teatre

Divendres 22
Tarda Concert-intercanvi dels alumnes de piano
Concert a càrrec dels alumnes de piano de l’Escola Municipal de Música a  
Sant Joan de Vilatorrada. A la tarda, a l’Escola de Música de Sant Joan de 
Vilatorrada Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar 

Dissabte 23 
Premià de Mar Ciutat Pubilla Escolta, arribada de tots els agrupaments 
escoltes del Maresme, l’Esplai Parroquial i l’Espolsada de Premià de Dalt. 
De 9.30 h a 19.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: Agrupament 
Escolta Amon-Ra

Teatre: Converses amb la mama, de Santia-
go Carlos Oves , amb Mercè Comes i Miquel 
Gelabert
22.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Regidoria 
de Cultura
Un al·legat contra la solitud i un tribut a la solida-
ritat, Podeu comprar les entrades 1 hora abans 
a la taquilla del teatre. Preu entrada: 10 €. Preu 
amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà 
a entitats conveniades i a joves fins a 25 anys. 
Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è 
aniversari durant l’any 2008. Totes les entrades 
només es podran adquirir en horari de taquilla.

EXPOSICIONS

Fins al 8 de maig
“Agatha Ruiz de la Pra-
da Prints”, amb dibuixos i 
diferents peces de roba de la 
dissenyadora.
De dimarts a divendres d’11h 
a 14h. Dijous de 16h a 19h. 
Diumenges d’11.00 h a 14.00 
h, al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar. Organitza: 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar

Fins al 8 de maig
“Dones d’empresa”
Al Centre Cívic

Del 14 al 27
Exposició itinerant “Bíblia i 
cultura”, al Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar. 
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar

Del 21 de maig al 8 de juny
“Simone de Beauvoir” dins 
el Programa Dona 2009, al 
Centre Cívic

Del 8 al 17 
Mercè Arboli, l’artista pre-
mianenca ens presenta les  
seves aquarel·les
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar

Del 8 al 17
R. Perarnau. Escultor
Miquel Fernández, R. Felip i 
Jordi Soldevila, ens presen-
ten les seves pintures.
A la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar

Del 22 al 31
Les artistes de Sant Cugat 
del Vallés Imma Pueyo i Ca-
rolina de Firart, ens presenten 
les seves últimes pintures.
A la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar

Fins al 31
“Onades i Flors”, exposició 
del procés de realització del 
conte Onades i Flors i de les 
il·lustracions dels alumnes de 
l’escola de la Dona del Cen-
tre F.Bonnemaison que van 
formar part del procés selec-
tiu per triar la il·lustradora del 
conte d’ enguany Onades 
i Flors.  Sala d’exposicions 
Can Manent
Organitza: Regidoria de 
Cultura
Col·labora: AECC

Diumenge 24
Ballada de sardanes, a càrrec de la cobla Premià
18.30 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: Amics de la Sardana

Nit de la Gala Lírica, Primer premi Ciutat de Premià de Mar. Actuació 
especial d’Anna Puche, Lluís Sintes i Stanislas Arráez. Convidat d’honor 
fila zero Jaume Aragall.               
18.00 h, al Patronat Teatre.  Organitza: Regidoria de Cultura           
Col·labora: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud 
Preu entrades 11 € Reserva anticipada: 93 751 26 80 - 93 751 43 18 - 93 
752 15 66
    
Dissabte 30 
Exhibició de grafits, art urbà a Premià de Mar, diferents artistes urbans 
plasmaran la seva obraa la Gran Via (entre els carrers de Marina i de 
la Plaça). A partir de les 11.00 h, a la Gran Via. Organitza: Regidoria de 
Joventut i Comissió Premià Jove

XXVIII Mostra Jordi Planas, “Treballs d’amor perduts”, representat pel 
grup “Al Ditet Mare”, alumnes del Col·legi El Pilar
17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat teatre

Diumenge 31
Country a la plaça amb els Mosqueters del Country
12.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: AVECA

Espectacle Infantil: La Xarxa, “No ploris ximplet”, de la companyia La 
Planeta. 18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
Els còmics del petit teatre-circ La Planeta us visiten Autor música: David 
Costa i Cia La Planeta

SETMANA DE LA GENT GRAN
I Concurs de Poesia de la Gent Gran, organitzat per la Regidoria de Gent 
Gran i l’Associació de Persones d’Edat.
Consistirà en un concurs de poesia obert a totes les persones majors de 
60 anys. Els treballs es presentaran durant la primera setmana del mes 
de maig i l’acte d’entrega de premis serà a les 13.00 hores del dissabte 
30.05.09.

Dilluns 25 de maig
Taller organitzat pel CAP-Premià sobre alimentació equilibrada.
Hora: 18:00 hores. Lloc: sala d’actes del Centre Cívic.

Dimarts 26 de maig
Exhibició de gimnàstica per a gent gran i esmorzar al finalitzar la classe. 
Hora: de 10 a 12:00 hores. Lloc: Antiga fàbrica del Gas.
Organitzat per: Regidories de Gent Gran i Esports.

Visita exposició itinerant de Premià (Biblia i història).
Hora: de 12:00h a 13:00 hores. Lloc: Antiga fàbrica del Gas.
Organitzat: regidories de Gent Gran, Museu d’Estampació Tèxtil.

Dimarts 26 de maig
Taller de cuina Menú equilibrat. Hora: de 16 a 17:30 hores.
Lloc: Casal Benèfic Premianenc. Organitzat: Casal Benèfic 

Dimecres 27 de maig
Concurs de Dominó al Casal Benèfic.
Hora: de 10 a 12 hores. Lloc: Casal Benèfic Premianenc
Organitzat: Casal Benèfic i Club Dominó l’Amistat
Telefon contacte dominó. Joan Arrojo 93.751.78.79

Taller portes obertes Musicoteràpia
Hora: 10:30 hores a 12:00 hores al Centre Cívic, organitzat per Regidoria 
de Gent Gran.

Dijous 28 de maig
Sortida cultural i visita Castell de Montjuïc. Hora: de 8 a 15 hores

15.00 hores Dinar de germanor. Organitzat: Regidoria de Gent Gran 
Participació màxima: 150 persones.

Divendres 29 de maig: Tarda de les entitats
- Cineforum, organitzat per l’Associació de Persones d’Edat
- Tarda de Ball, organitzat per Can Manent, Casal d’Avis.

Dissabte 30 de maig
Plaça de la Sardana,
- De 10:30 a 11 hores, taller de ioga, organitzat per Conex.
- De 11 a 11:30 hores, exhibició Taichi, organitzat per Consell Sènior.
- De 11:30 a 12.00 hores, exhibició balls en línea, organitzat per Consell 
Sènior.
- de 12 a 13 hores, exhibició de sevillanes, organitzat per Ass. Persones 
Edat.

De 10 a 21 hores: carpes comerços alternatius per a la gent gran: taichi, 
ioga, herbolari, macrobiòticas. 
Organitzat:Regidories de Gent Gran, Promoció Econòmica.
1 carpa d’entitats. Una carpa amb taules per les quatre entitats on podran 
disposar d’informació del que fan (viatges, tallers etc..). Es proposa també 
que tinguin treballs manuals exposats.

Fi de Festa:
De 17 a 18.00 hores: Demostració de guitarra i cants.
De 18 a 21:00 hores: Ball amb orquestra Premianenca.

Cinema 
al Patronat  

Consulteu la programació 
de cinema a la 

cartellera del 
Patronat o a la 
pàgina: www.

patronat.
voluntariat.org


