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Escric aquestes ratlles pocs dies després de la inauguració de la 
biblioteca. La tarda d’aquell dissabte van ser centenars els premia-
nencs que s’hi van voler acostar per poder veure les instal·lacions i 
participar de l’animada festa. Grans i petits omplien tots els racons 
d’aquest meravellós espai de gairebé 2.000m2 que ens permetrà 
endinsar-nos en el fabulós món de la lectura, però que també ens 
ofereix moltes altres possibilitats com ara l’espai audiovisual, el de 
multimèdia, la terrassa, que al dia següent de la inauguració ja vam 
estrenar amb l’atorgament dels premis  literaris de Sant Jordi... sense 
oblidar la gran àrea infantil, pensada perquè els més petits es vagin 
acostumant al plaer de tenir un bon llibre entre les mans. Hem hagut 

d’esperar molts anys, però finalment ja podem gaudir d’aquest equipament. Us convido 
a tots a fer-ne ús i a participar de les inacabables possibilitats que ens ofereix.  
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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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El Ple aprova el text refós del 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Més zones verdes i més 
espais per a equipaments i 
desenvolupament econòmic 

El Ple Municipal del 7 d’abril 
va aprovar el Text Refós del  
Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, amb els vots a 
favor CIU, Esquerra-AM i 
ICV-EUiA-EPM, els vots en 

contra del PSC-PM i l’abs-
tenció del PP.
 El nou text, que servirà 

de pauta per reordenar el 
sòl de Premià de Mar de 
cara als propers anys de-

Passa a la pàgina següent

terminant-ne quins han de 
ser els usos, es pot resumir 
en quatre grans eixos: més 
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Vicenç Yarto (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“S’ha perdut l’última oportunitat de 
poder tenir un municipi més amable. Els 
personalismes, l’obsessió de figurar i la 
manca de projecte de futur, han estat la 

prioritat dels partits que l’han fet possible. 
Una pena.”.

“El text refós aprovat augmenta l’espai 
de zona verda en 14.000m2, i manté 

Can Sanpere 100% públic, respectant 
els espais aprovats inicialment per 

equipaments, pisos socials i la resta 
d’actuacions”.

 

“El resultat final del Pla urbanístic serà 
econòmicament incert, sortiran coses 

positives però, també negatives, quedaran 
temes pendents com la Mesquita, Can 

Sanpere, i penso que patirà moltes 
reformes en el futur”. 

“Per les característiques del nostre municipi, 
l’elaboració del POUM no era una tasca 
fàcil. Avui tenim a les mans el document 

que, si més no, permetrà a partir d’ara una 
bona reordenació del sòl”.

“Donada la tipologia de la nostra ciutat, hem 
aconseguit tirar endavant el millor POUM 
possible. Premià de Mar podrà gaudir de 

més zones verdes, més equipaments, 
un major desenvolupament econòmic i la 

creació d’habitatges sostenible”.

ve de la pàgina anterior

espais lliures i públics; cre-
ació d’habitatge sostenible, 
amb gairebé una tercera 
part dels nous habitatges 
protegits; nous espais per al 
desenvolupament econòmic 
de la ciutat; i més espais 
per a equipaments. El nou 
POUM permetrà incremen-
tar en 56.000m2 les zones 
verdes, en 32.000m2 les 
destinades a equipaments, 
i en 50.000m2 el sòl indus-
trial i el terciari. 

Nou mapa del municipi
El juny de 2006 es va fer 
l’aprovació inicial del docu-
ment, i l’octubre de 2008 la 
provisional. Durant aquest 
temps, un cop resoltes les 
al·legacions presentades, 
s’ha estat fent la tramitació 
d’informes als correspo-
nents organismes del go-
vern català i estatal que en 
alguns casos, han requerit 
l’elaboració de nous estu-
dis per poder-se adequar 
a les noves normatives. 
El text refós del POUM, 
recentment aprovat, inclou 
també les prescripcions i 
les recomanacions que fa 
ver la Generalitat respecte 
al text inicial. 
 Amb aquest nou dibuix 
del mapa de Premià de 
Mar, el municipi podrà gau-

dir d’un total de 160.348 
m2 d’espais lliures (zones 
verdes); 172.039m2 d’equi-
paments; 45.872m2 de sòl 
industrial; i 30.948m2 de 
comercial/terciari. Quant a 
nous habitatges en els nous 
àmbits ordenats pel POUM, 
se’n podran construir un 
total de 478, dels quals 148 
seran protegits. Cal desta-

Resum dels espais que guanyarà 
Premià de Mar amb el nou POUM

56.288 m2 de sòl industrial i terciari 
(equivalent a més de 5 vegades l’espai de Can Sanpere)
31.998 m2 d’equipaments 
(equivalent a uns 7 camps de futbol)
56.164 m2 d’espais lliures (equivalent a més 
de 17 vegades la plaça  dels Països Catalans)

Com quedarà el nou 
mapa de Premià de Mar

Espais Lliures-Zona Verda: 160.348m2
Equipaments: 172.039m2
Nous habitatges: 478, dels quals 148 seran protegits. 
Sòl Industrial: 45.872m2
Sòl comercial / terciari: 30.948m2

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

car, pel que fa a les zones 
destinades a equipaments, 
l’Ajuntament està treballant 
en l’elaboració d’ un pla 
d’equipaments per poder 
analitzar quines són les 
prioritats actuals i de futur 
del municipi i d’aquesta 
manera poder donar pri-
oritat a aquells que més 
convenen. 
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El projecte inclou, entre d’altres, una gran zona 
verda, un passeig, una zona comercial i d’oci i una 
zona per a l´esport nàutic

El Ple aprova provisionalment 
el Pla Especial del Port

El 7 d’abril, el Ple Municipal, 
en sessió extraordinària, va 
aprovar provisionalment el 
Pla Especial del Port, que 
permetrà la recuperació 
d’un espai d’oci i convi-
vència per al municipi i les 
poblacions veïnes, alhora 
que farà possible la creació 
de nous equipaments mu-
nicipals. L’equip de Govern 
(CiU i Esquerra-AM), PSC-
PM i PP hi van votar a favor i 
ICV-EUiA-EPM en contra.
 La gestació d’aquest 
document, impulsat per 
l’Ajuntament i la Generalitat, 
s’ha portat a terme amb la 
col·laboració de les tres 
administracions implicades, 
Ajuntament / Estat / Gene-
ralitat, així com  de l’empre-
sa concessionària del Port i 
el Club Nàutic Premià, amb 
l’objectiu de desencallar una 
situació jurídicourbanística 
molt complexa i, d’aquesta 
manera, poder recuperar un 
espai estratègic i privilegiat 
per a Premià de Mar.

Integrat amb el municipi
El febrer del 2009 el Pla 
Especial del Port es va 
aprovar inicialment. Des 
d’aleshores, un cop finalitzat 
el període d’al·legacions, 
des de l’Ajuntament s’ha 
estat portant a terme tota la 
tramitació necessària amb 
cadascuna de les àrees 
implicades de les adminis-
tracions (Ajuntament / Es-
tat / Generalitat) abans de 
poder portar el document a 
l’aprovació provisional.
 El projecte del nou port 
està totalment integrat amb 

el municipi, i consta  d’una 
gran zona verda, un passeig, 
una zona comercial i d’oci 
de 18.000m2, una zona per 
a l’esport nàutic, una àrea 
tècnica (per a la reparació 
de vaixells), una marina seca 
(per guardar vaixells), una 
benzinera per donar servei 
a les embarcacions, un equi-
pament municipal, un apar-
cament amb capacitat per a 
500 vehicles i un nou club 
nàutic. Cal destacar que de 
l’actual club nàutic es manté 
la torre, com a element em-
blemàtic del municipi, que 
es destinarà a equipament 
municipal.

 La zona de locals comer-
cials podrà acollir, d’una ban-
da, activitats relacionades 
amb el lleure, com ara bars; 
restaurants; bars musicals;  
establiments destinats a la 
pràctica d’esports (entre ells 
els nàutics); activitats de 
tipus cultural o social (expo-
sicions, conferències, etc...) 
i d’ús docent en matèria de 
l’entorn marí, nàutic i por-
tuari. D’altra banda, també 
hi podrà haver locals des-
tinats a la venda o serveis 
(perruqueries, salons de 
bellesa, bugaderies, etc...); 
petits tallers de reparació i 
magatzems; i establiments 

destinats al desenvolupa-
ment d’activitats professio-
nals lligades a les activitats 
nàutiques i portuàries. 
 L’aprovació provisional 
del Pla Especial de Port su-
posa un pas endavant impor-

El nou port en xifres

18.081 m2 de locals comercials i/o d’oci 
(una part ja està construïda)
600 m2 de tallers àrea tècnica
896 m2 de marina seca
700 m2 + 375 m2 
(torre de l’actual club nàutic) de dotació municipal
1.200 m2 per al club nàutic
250 m2 per a capitania (construït)

tant de cara al futur del port, 
així com un impuls per a la 
resolució d’una problemàtica 
històrica, que permetrà la 
recuperació d’un espai privi-
legiat, que quedarà totalment 
integrat amb el municipi.



Crida de l’Ajuntament per evitar la proliferació del mosquit tigre 

M
ED

I A
M

BI
EN

T
I S

AL
UT

 P
ÚB

LI
CA

6

Zona blava de Can Pou-
Camp de Mar: aquest any 
no caldrà distintiu nou

El proper estiu, els usuaris 
de la zona blava de Can 
Pou-Camp de Mar podran 
utilitzar el mateix distintiu 
de l’any passat, que era de 
color marró. La zona blava 
en aquest sector del muni-
cipi funciona entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre. 
El propòsit és assegurar la 
rotació en l’estacionament 
durant aquest període de 
gran afluència de turismes 
a la zona de Can Pou-
Camp de Mar, garantint als 
veïns l’aparcament gratuït. 
Aquest distintiu no té cap 
cost i s’envia directament 

a les llars  dels contribu-
ents inclosos en el cens 
de l´impost sobre vehicles 
de tracció mecànica que 
tinguin fixat el seu domicili 
fiscal  de la zona de Can 
Pou-Camp de Mar. Els ve-
ïns que no tinguin el distintiu 
del 2009, podran fer-ne la 
sol·licitud a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà a  partir de l’1 
de juny.

Quines persones 
poden disposar 
d’aquest distintiu?
a) Empadronats a Premià 
de Mar i titulars d’un vehicle 

Mar que hagin adquirit re-
centment el vehicle sempre 
que es demostri que aquest 
està domiciliat al municipi 
.Cal una acreditació del 
permís de circulació o, en 
cas de trobar-se en tràmit, 
la sol·licitud a la Prefectura 
Provincial de Trànsit.
d) Titulars de vehicle i d’un 
immoble d’alta al padró 
de l’IBI a la zona de Can 
Pou-Camp de Mar (districte 
censal 3-6)
e) Titulars de vehicle que 
acreditin tenir lloc de treball 
a la zona de Can Pou-Camp 
de Mar (districte censal 

Els adhesius que es van distribuir l’any 2009 
(color marró) serviran per a tota la temporada 

en alta al padró de l’impost 
de vehicles de tracció me-
cànica (IVTM)
b) Empadronats a Premià 
de Mar que disposin d’un 
vehicle facilitat per l’em-
presa. Cal una acreditació, 
consistent en un certificat 
de l’empresa i el permís de 
circulació.
c) Empadronats a Premià de 

El mosquit tigre produeix unes picades força doloroses i, a diferència 
d’altres mosquits, les fa durant el dia i no durant la nit. Aquest insecte 
sol viure entre els mesos de maig i novembre, tot i que quan arriba 
l’abril ja es comença a deixar veure. 
 Ara per ara, tot fa preveure que aquest estiu, la presència 
d’aquest insecte serà important a causa de les abundants pluges 
d’aquest hivern i les que s’espera que caiguin aquesta primavera. I 
és que l’aigua, especialment la que s’estanca en petites superfícies, 
ha resultat ser l’entorn ideal per a la proliferació d’aquest incòmode  
insecte.
 El principal problema rau en què no hi ha solucions tècniques 

definitives per a la seva eradicació. El més efectiu és la col·laboració 
ciutadana per evitar que les larves no es desenvolupin en l’aigua 
estancada i no s’arribin a convertir en insectes. En aquest sentit, cal 
destacar que la majoria dels punts de cria es localitzen a l’interior de 
propietats privades, on l’Ajuntament no hi pot intervenir. 
 Per tant, la participació dels veïns té una importància cabdal i 
es fa imprescindible la col·laboració de tothom . És per això que des 
de l’àrea de Medi Ambient i Salut Pública es demana que els veïns 
evitin l’acumulació d’aigua als seus recipients, ja que en cas contrari, la 
proliferació del mosquit tigre continuarà en augment i, consegüentment 
afectarà la qualitat de vida de tots els premianencs.

3-6). Cal una acreditació 
consistent en la presentació 
d’una certificació individual 
de l’empresa –de la qual cal 
indicar el NIF- a més de la 
presentació del permís de 
circulació.
 Més informació a: l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres de 9.00h 
a 14.00h, i els dimarts i els 
dijous de 16.00h a 20.00h. 
També es pot demanar in-
formació a través del telèfon 
93 741 74 00 o del correu 
electrònic AJ172.oac@pre-
miademar.cat.

Antonio 
Bartolomé 
plega de regidor

El ple el mes d’abril va 
formalitzar la renúncia 
d’Antonio Bartolomé,  
regidor del PSC-PM des 
del juny de 2007. Barto-
lomé deixa el consistori 
per motius personals 
i professionals. Joan 
Garcia s’incorporarà 
com a nou regidor del 
grup municipal. 
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L’Escola Assís guanya la 
segona edició del projecte 
de l’Ajuntament Jove 
Per segon any consecu-
tiu, els alumnes de tercer 
d´ESO de l’IES Cristòfol 
Ferrer, Serra de Marina i 
de les escoles Assís i La 
Salle han participat i esco-
llit el projecte “Ajuntament 
Jove”, d’entre tots aquells 
que ells mateixos han pre-
sentat i que l’Ajuntament 
haurà de desenvolupar 
aquest estiu. Finalment, el 
projecte més votat va ser 
el proposat per l’Escola 
Assís, que consisteix en un 

recinte de paintball durant 
tres dies del mes de juliol. 
Els tres projectes restants 
consistien en un dia sencer 
i gratuït a l’Illa Fantasia per 
a tots els nois i noies de 3r 
d’ESO (IES Cristòfol Fer-
rer); quatre dies de cinema 
a la platja (IES Serra de 
Marina); i concurs de monò-
legs a la platja durant dos 
dies (Escola La Salle). 
 El passat 26 de març 
els alumnes van defensar 
i votar els quatre projectes, 

en un acte que es va cele-
brar al Pavelló Municipal 
d’Esports i que va comptar 
amb l’assistència de l’al-
calde, Miquel Buch, i del 
regidor de Joventut, Roger 
Montañola.  El 22 d’abril, el 
projecte guanyador  va ser  
presentat a la Junta de Go-
vern Local i posteriorment 
al Ple Municipal, on va ser 
aprovat per unanimitat. 
 Tant l’alcalde com els 
regidors de tots els grups 
municipals van felicitar els 

guanyadors i  totes les 
escoles participants per 
sumar-se al projecte que 
incentiva els valors demo-
cràtics. Alhora, van des-
tacar que, mitjançant la 
participació, encara que 
sigui a través d’un projecte 
petit com aquest, incideixen 
directament en el desenvo-
lupament de la política local 
del municipi. 

Projecte participatiu
L’Ajuntament Jove és una 

iniciativa de la Regidoria 
de Joventut, amb la col-
laboració de l’Àrea de Parti-
cipació Ciutadana, pensada 
perquè els alumnes del 
penúltim curs de l´ESO  
puguin conèixer de prop la 
política local i els valors de 
la democràcia, i alhora pu-
guin participar en la creació 
i el desenvolupament d’un 
projecte per al municipi i 
dirigit cap a la gent jove triat 
per ells i amb un pressupost 
de 6.000€.

El Ple aprova per unanimitat el projecte guanyador



8

Inauguració de la biblioteca 
pública Martí Rosselló 

Diada de Sant Jordi
Com cada any, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jor-
di, la plaça de l’Ajuntament es va omplir de parades de llibres i de 
roses. Durant tot el dia, grans i petits s’hi van acostar per participar 
de la festa. 

Foto: Judit Contreras



Primer balanç del treball 
de la Comissió de la Zona 
Educativa del Baix Maresme 

El 27 d’abril va tenir lloc a 
l’antiga Fabrica del Gas de 
Premià de Mar la reunió de 
la comissió institucional i de 
seguiment del Pla zona edu-
cativa del Baix Maresme. 
Aquesta comissió es va crear 
a finals d’octubre de 2009 
per coordinar les accions i els 
recursos entre la Generalitat 
i l’Administració Local i té 
per objectiu la planificació de 
l’oferta educativa per tal de 
poder donar resposta, des de 
la proximitat, a les necessitats 
educatives de la comarca, al-
hora que es treballa per oferir 
un servei educatiu de qualitat 
a tot l’alumnat: llars d’infants, 
educació obligatòria, postobli-

gatòria i educació d’adults. 
 La Zona Educativa del Baix 
Maresme afavoreix un treball 
conjunt dels agents educatius 
i les administracions de la 
zona sota un projecte comú 
que, partint de la realitat dels 
14 municipis que la configu-
ren, pugui desenvolupar les 
actuacions necessàries per 

assolir la millora dels resultats 
educatius; reducció de l’aban-
donament prematur; escola-
rització equilibrada i cohesió 
social; i millora de l’eficiència 
en la gestió dels recursos. 
 La reunió va servir per 
fer una primera valoració del 
treball que durant aquests 
mesos ha portat a terme la 
comissió de coordinació, així 
com la presentació dels ob-
jectius principals que convé 
desenvolupar a partir d’ara. 

Els representants  del projecte 
es reuneixen a Premià de Mar 

Inauguració de la biblioteca 
pública Martí Rosselló 
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L’Ajuntament, a través de la 
Regidoria de Promoció Econò-
mica, participa a les Jornades 
de Cooperació Empresarial al 
Maresme, una iniciativa orga-
nitzada pel Consell Comarcal 
del Maresme conjuntament 
amb els ajuntaments de la 
comarca, amb l’objectiu de 
crear i enfortir vincles entre 
les empreses i els empresaris 
del municipi i de la comarca.  
En aquestes jornades es re-
alitzaran diverses activitats 
aplicant la tècnica de cites 
ràpides entre empresaris i es 
desenvoluparan  tallers de coo-

peració empresarial on, a partir 
de tècniques innovadores, els 
participants poden comprovar 
la conveniència i la necessitat 
de cooperar amb altres em-
presaris. 
 Les jornades es fan a diver-
sos municipis de la comarca 
i la inscripció és gratuïta. Més 
informació i inscripcions al web 
www.gettingcontacts.com o al 
Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament, situat al carrer 
Joan XXIII, 2-8, a través del 
correu electrònic aj172.pro-
mocio@premiademar.cat o al 
telèfon 93 752 91 90 

Cooperació 
Empresarial 
al Maresme
Jornades per crear i enfortir 
vincles entre empreses
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Diumenge, 25 d’abril, va 
tenir lloc a la terrassa de 
la Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló l’acte de 
lliurament dels Premis del 
Concurs Literari Sant Jordi 
2010. L’acte va comptar 
amb la presència de l’al-

Guardonats 

Premis literaris 
Sant Jordi 2010

GRUP A: 1r i 2n de primària
SEGON PREMI prosa: 
Els dinosaures, d’Helena Martín 
Marin, de l’Escola Sant Cristòfol 

PRIMER PREMI prosa:
La noia embruixada
Àlex Ruiz Rodrigo, de l’Escola 
El Pilar

SEGON PREMI poesia:
El nen a la platja
Iker Fernández Pitarch, de 
l’Escola Sant Cristòfol

PRIMER PREMI poesia:
El camaleó, de David Vázquez 
Rey, de l’Escola El Pilar

GRUP B: 3r i 4t de primària 
SEGON PREMI prosa:
Una aventura a l’antic Egipte
Mariona Cortacans i Castellà, 
de l’Escola La Salle

PRIMER PREMI prosa:
El drac de les roses
Judit González Oliveras, de 
l’Escola El Pilar

SEGON PREMI poesia:
El monstre sota el llit
Pol Solé Plaza, de l’Escola Sant 
Cristòfol

PRIMER PREMI poesia:
Trepitjada
Francesc Rubio, de l’Escola 
M.D. de Montserrat

GRUP C: 5è i 6è de primària 

SEGON PREMI prosa:
El llibre dels secrets
Aleix Pena Enfedaque, de l’Esco-
la El Pilar

PRIMER PREMI prosa:
L’heura que espiava l’àvia 
Victòria Ardiles Ruesjas, de l’Es-
cola Sant Cristòfol

SEGON PREMI poesia:
Sol, lluna i estrelles, de Clara Go-
dés Famadas, de l’Escola El Pilar

PRIMER PREMI poesia:
Mes de juny a la Cerdanya
Daniel Cantos Gálvez, de l’Escola 
El Pilar

GRUP D: 1r i 2n d’ESO
SEGON PREMI prosa:
Els fantasmes de la vall de Tost
Dolça Pérez Pubill, Escola Assís 

PRIMER PREMI prosa:
Una vida sense sort
Laura Sagarribay Fàbrega, de 
l’Escola El Pilar

SEGON PREMI poesia:
Els colors, de Mercè Riera Casas, 
de l’escola Assís

PRIMER PREMI poesia:
El petit veler, de Christel Marzal 
Mallars, de l’Escola El Pilar 

GRUP E : 3r o 4t d’ESO 
SEGON PREMI prosa:
Sense títol, de Pol Niubó Dòria, 
de l’Escola Assís

PRIMER PREMI prosa:
Sense títol, de Laura Luna 
Surinyach, de l’Escola Assís

SEGON PREMI poesia:
Catalunya, d’Oriol Sebastià 
López Cerezo, Escola El Pilar 

PRIMER PREMI poesia:
Què tenim, què volem
Carlos Ebrahim Vendrell, de 
l’Escola Assís

GRUP F: de 15 a 18 anys
SEGON PREMI prosa:
Ella. de Yolanda Picazo Ruiz, 
de l’IES Serra de Marina  

PRIMER PREMI prosa:
Esperança ingènua
Laura Vallès Muela, de l’IES 
Serra de Marina

GRUP G: 19 anys endavant
SEGON PREMI prosa: 
Un món de crisi
Josep Mas Ribalta

PRIMER PREMI prosa: 
Memòries de la 
teva companya, de 
Sònia Gayete Lafuente 

SEGON PREMI poesia: 
Buscant
Ana Isabel Cañadillas Huertas 

PRIMER PREMI poesia: 
Polaroids, 
de Susanna Hernández 
Marcet

calde, Miquel Buch, el re-
gidor de Cultura, Josep M. 

Molins, i representants de 
tots els grups municipals. 

Premià de Mar ja 
compta amb un Punt 
d’Autoservei del 
Servei d’Ocupació 
Des de fa unes setmanes, a 
les dependències de l’Antiga 
Fàbrica del Gas (C/Joan XXI-
II, 2-8) hi ha un punt d’auto-
servei del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat de Catalunya, 
que permet als ciutadans po-
der accedir a algunes de les 
informacions i tràmits que es 
duen a terme a les  Oficines 
de Treball sense la necessitat 
d’haver-s’hi de desplaçar. 
 El nou servei funciona de 
dilluns a divendres de 9 a 13 
i ofereix als usuaris la possi-
bilitat de poder portar a terme 
directament diversos tràmits 
relacionats amb la recerca de 
feina o el reciclatge a través 
de cursos per a persones 
aturades. Les gestions que 
es poden fer al punt són molt 
variades:

• Catàleg de prestacions: 
Consulta de les diferents 
prestacions, els tràmits a 
realitzar i la documentació a 
presentar
• Renovació de la demanda: 
Renovar la demanda d’ocu-
pació prèvia identificació.
• Sol·licituds: Obtenir impre-
sos, una sèrie de formularis 
de  sol·licitud de prestacions.
• Informes: Consultar i impri-
mir informes personalitzats.
• Situació administrativa: Re-
alitzar canvis en la situació 
administrativa de la pròpia 
demanda.
• Actualització del perfil: Actu-
alitzar les dades del perfil.
• Cursos: Cercar cursos de 
formació que ofereix el SOC 
i preinscriure’s-hi.
• Ofertes: Cercar ofertes de 
feina.

500 alumnes participen al circuit 
de bicicletes per a l’educació viària 
La setmana del 12 al 16 d’abril, prop de 500 alumnes de 
4t i 5è de primària van participar  en l’activitat d’educació 
viària de la plaça dels Països Catalans que van portar 
a terme conjuntament la Policia Local, la Regidoria de 
Serveis Formatius i el Servei Català de Trànsit. Els 
alumnes feien un circuit amb bicicleta on havien de 
conèixer i respectar diversos senyals de trànsit.
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El 16 de maig, 
Jornada de 
Portes Obertes 
al Museu de 
l’Estampació
Des de l’any 2006, el Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar, se suma als diver-
sos actes que es fan arreu 
amb motiu del Dia Interna-
cional dels Museus, que se 
celebra el 18 de maig. Així, 
cada any el museu premia-
nenc organitza una jornada 
lúdica amb visites guiades i 
activitats participatives per 
a tots els públics. 
 Per aquest motiu, el 
proper diumenge dia 16, 
des de les 11 hores fins 
a les 14 hores, s’oferiran 
visites guiades a l’exposició 
permanent. Coincidint amb 
la jornada, a les 12 del mig-
dia s’inaugurarà l’exposició 
permanent “Propostes de 
construcció sostenible”. La 
nova exposició temporal 
presenta els treballs realit-
zats pels alumnes del cicle 
formatiu de grau superior 

“Desenvolupament i apli-
cació de projectes de cons-
trucció”, de l’Institut Cristòfol 
Ferrer de Premià de Mar, i 
d’altres instituts d’arreu de 
l’estat. 
 Un dels objectius de 
l’exposició és compartir 
les característiques dels 
sistemes de construcció i 
utilització de recursos natu-
rals i energies de l’habitatge 
tradicional de les diferents 
comunitats. A Premià de 
Mar, es mostrarà el tema de 
la masia, amb tot un seguit 
de propostes en matèria de  
sostenibilitat. 
 A partir de les 12 del 
migdia, la Jornada de Por-
tes obertes inclourà ta-
llers d’estampació oberts 
a tots els públics, que 
enguany estan dedicats 
a l’estampació amb mate-
rials reciclats. 

Més de 1.000 
persones al 
Facebook de 
l’Ajuntament 
de Premià 
de Mar
A mitjans del mes de 
desembre de 2009, 
es va crear el Facebo-
ok de l’Ajuntament de 
Premià de Mar. En poc 
més de 4 mesos, ja 
ha superat el miler de 
persones adherides, 
que periòdicament re-
ben informació de les 
notícies i esdeveni-
ments més destacats 
del municipi.

Cloenda de la 
biblioteca de 
Can Manent

El proppassat 22 d’abril, 2 
dies abans de la inauguració 
de la Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló i Lloveras, va 
tenir lloc a l’antiga biblioteca 
de Can Manent la presen-
tació del llibre El Quadern 
d´Albert Calls, publicat per 
l´Ajuntament de Premià de 
Mar i l´Editorial El Clavell dins 
la col·lecció Primília Lletres, 
amb pròleg del periodista i 
escriptor premianenc Rafael 
Vallbona
 El Quadern d’Albert Calls 
parteix del bloc del mateix 
nom que des de fa cinc anys 

el seu autor (periodista, es-
criptor i durant 14 anys llibre-
ter a Premià de Mar) manté 
viu a la xarxa amb tota mena 
de retalls de la memòria: 
pensaments, aforismes, crits, 
clams, tot tipus de textos cen-

El darrer acte va ser la presentació 
del nou llibre d’Albert Calls sobre 
la ciberescriptura i El Maresme

trats en el Maresme i els seus 
pobles, la literatura i la cultura 
o les reivindicacions socials.
 L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Mi-
quel Buch, i el regidor de 
Cultura, Josep M. Molins

Foto: M. Antònia Guardiola
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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 

Diada de Premià a Illa Fantasia

Illa Fantasia cele-
bra, el diumenge 23 
de maig, el Dia de 
Premià. Des de tots 
els establiments de 
l’Associació dels Co-
merços Associats 
de Premià es dóna 
suport a aquesta ini-
ciativa, repartint en-
trades infantils gra-
tuïtes per a aquest 
dia tan especial. A 
més tots aquells que 
presentin la seva tar-
geta “Premià Come-
rç” gaudiran, durant 
tota la temporada, 
d’un 10% de des-
compte en l’entrada 
al parc i en el restau-
rant El Cheff.

Fira Comercial de Primavera
Diumenge, 9 de maig, tindrà lloc a la plaça Romà Piera i Arcal 
–zona Galeries de La Lió,  la Fira Comercial de Primavera, on es 
podran  trobar botigues de Premià que ofereixen productes de tem-
porades anteriors a preus immillorables, així com també una gran 
representació d’altres establiments i/o serveis amb promocions 
que no es poden deixar escapar. 
I, a més a més, durant tot el dia 
hi haurà exhibicions de ball a 
càrrec de Casting, l’Acadèmia i 
l’Escola de Ball Loli. Aquest acte 
està inclòs en els actes previstos 
pel Pla de dinamització comercial, 
i està organitzat per Comerços 
Associats de Premià amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, la Diputació de 
Barcelona i el departament de Co-
merç i Consum de la Generalitat 
de Catalunya.

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

Sortida Tossa-Figueres-Castell d’Aro
El Casal d’Avis Can Manent, Conex, el Consell Sènior i l’Associació 
de Persones d’Edat organitzen entre el 4 i el 6 de juny una sortida 
cultural amb visites a Tossa, Castell d’Aro i Figueres, amb visites a 
diferents museus, pensió completa i ball cada nit. Més informació 
a qualsevol d’aquestes quatre entitats.
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Pervivència del 
franquisme judiicial

Sembla ser que a Espanya 
quelcom es va deixar a mig 
fer, o es va fer malament, en 
el procés de transició de la 
dictadura a la democràcia, 
en relació al sistema judicial; 
aquest tercer poder és clau 

per determinar la qualitat i 
la bona salut de tota demo-
cràcia.  Indicatiu d’això, els 
últims mesos s’estan posant 
sobre la taula multitud de 
malentesos en relació a 
l’entramat judicial aixecat 
per la junta militar rebel a la 
guerra civil i mantingut pel 
règim del dictador Francisco 
Franco, tot això amb l’ única 
legitimitat de la força de les 
armes.  
 La societat veu incrè-
dula com es desestimen 
reiteradament la revisió de 
sentències condemnatòries 
emeses per aquests tribu-
nals, sol·licitades arran de la 
Llei de la memòria històrica. 
Fins i tot, abans d’aquesta 

llei, la Sala de Justícia Militar 
del Tribunal Suprem, havia 
invocat la inexistència de 
“nous fets de relleu” per ne-
gar-se a revisar els “Juicios 
Sumarísimos”, a on no es 
va respectar ni l’aparença 
ni el fons d’allò que  ha de 
ser un procés penal.  Igual-
ment paradoxal resulta que 
el fiscal general de l’Estat 
s’atribueixi la potestat de de-
clarar NUL·LA la sentència 
que va condemnar a mort al 
president Lluís Companys, 
facultat que en el nostre es-
tat de dret els fiscals no te-
nen.  Tot fa pensar que això 
ha estat així per evitar una 
nova sentència d’aquesta 
Sala que fes avergonyir el 

govern. 
 Així mateix, el món sen-
cer se sorprèn de com el Tri-
bunal Suprem dóna crèdit a 
les denúncies falangistes en 
contra del magistrat Garzón 
i l’acusen de prevaricació 
pel fet d’obrir diligències per 
aclarir a on van anar a parar 
els desapareguts a causa 
de la repressió franquista. 
Es tracta d’intentar silenciar 
l’acció judicial fent servir una 
(dubtosa) interpretació de 
la Llei d’amnistia de 1977 
com a “llei de punt final”. 
Una interpretació que im-
plica l’oblit de les víctimes, 
que impedeix la localització 
dels cossos, la reparació de 
l’honor i la memòria familiar 

i, a sobre, evita el judici de 
responsabilitat moral a  as-
sassins i inductors. Tot això 
en nom d’una “llei”.
 Quan es va tramitar la 
Llei de memòria històrica, 
es van refusar les esmenes 
presentades, entre d’altres, 
pels diputats de IU i de ICV 
en el sentit de declarar nuls 
els injustos judicis franquis-
tes i deixar sense eficàcia 
les sentències. Aquestes 
esmenes es van refusar 
amb l’argument  que les re-
paracions individualitzades 
obririen el camí en aquest 
sentit. Com que això no ha 
succeït, només queda reco-
nèixer que en aquest estat 
tenim un problema.

L’hora de la veritat i  de 
complir els compromisos 
adquirits

Quan un equip de govern 
utilitza la participació ciuta-
dana, ha de ser conscient 
que això és una arma de 
doble tall. És molt lloable 
consultar la ciutadania en 
totes les accions importants 
per a la seva ciutat i que 
després influiran en la con-

vivència i en les activitats 
d’aquest lloc. Quan, però, 
es fa la consulta ciutadana i 
després no es té en compte 
la opinió de les persones 
que hi han participat, això es 
converteix en un acte buit de 
significat (per no qualificar-
ho de “puro teatro”) i que fa 
perdre credibilitat a aquells 
que ho han convocat.
Aquesta introducció ens 
serveix per analitzar què 
ha passat amb el procés de 
participació ciutadana d’oc-
tubre de 2009, referent a la 
remodelació de la plaça dels 
Països Catalans (Foneria). 
En aquesta consulta, hi van 
participar “56 persones de 
diferents àmbits i col·lectius” 

(literal de l’ informe) i, entre 
d’altres, d’acord entre tots 
, es van fer les següents 
propostes: Augmentar l’es-
pai de grades. Integrar a 
la plaça els carrers dels 
voltants. Que la plaça s’as-
sembli el màxim a la que 
hi ha ara, per tant ha de 
ser a nivell del carrer Unió. 
Vàries propostes relatives a 
la vegetació, com a màxim 
d’arbrat autòcton excepte a 
la zona de grades... Bé, no 
volem reproduir aquí totes 
les propostes que, per altra 
banda ja consten en un 
informe.
 En el darrer Ple Extraor-
dinari del passat dia 7, per 
aprovar el nou PGOUM, el 

Sr. alcalde va fer notar que 
hi ha altres grups d’opinió 
que tenen diferents punts 
de vista  quan a l’estructura 
de la plaça. Hem de suposar 
que aquests grups són el 
taller del sector econòmic 
(15 assistents) i el personal 
tècnic municipal (15 assis-
tents). Veiem que són mino-
ria respecte a la participació 
ciutadana pròpiament (56 > 
15 + 15). 
 També va afirmar el Sr. 
alcalde que no existeix cap 
projecte ni dibuix de com 
quedarà la plaça. Nosal-
tres podem afirmar, perquè 
ho hem vist i el govern 
(CiU+ERC) també,  que, 
tal com està prevista la 

construcció del pàrquing 
soterrat el sostre del qual 
quedarà a nivell de la Gran 
Via, no permet conservar 
l’actual estructura de grades 
al nivell del carrer Unió i que 
sigui accessibles des de 
tots els carrers de l’entorn. 
També podem afirmar que 
existeixen uns dibuixos de 
la estructura del pàrquing 
que ratifiquen la nostra afir-
mació.
 Per tot això demanem a 
la ciutadania que segueixin 
amb detall les obres de la 
“nova” plaça dels Països 
Catalans, per assegurar-se 
que, s’ha tingut en compte 
la seva opinió en aquest 
tema.

Junts millorem Premià

El mes d’abril ha estat in-
tens: hem aprovat provisio-
nalment el Pla especial del 
port, el text refós del nou 
Pla General i hem inaugurat 
la nova biblioteca. 
 Si mirem enrere, a l’ inici 
del seu mandat, l’alcalde, 
Miquel Buch, es va com-
prometre a fer tot allò que 

estigués al seu abast  per 
desencallar les “3 vergo-
nyes de Premià de Mar”: 
la N-II, el baixador de Can 
Pou-Camp de Mar i el Port. 
Quant a la N-II, gràcies al 
consens dels partits polítics 
del Consell Comarcal, al 
segon semestre d’aquest 
any es notaran els canvis 
amb bonificacions en el  
peatge, tot i que encara ens 
queda molt camí per recór-
rer. Pel que fa  al baixador, 
al mes de març l’alcalde 
Buch rebia per part d’Adif la 
bona notícia que finalment 
entrarà en funcionament. I 
respecte al nou port, podem 
dir que, ara per ara, està 
més encarrilat que mai, i 

hem fet un pas endavant i 
molt important de cara a la 
recuperació d’aquest espai 
privilegiat per al nostre mu-
nicipi. 
 D’altra banda, al mateix 
ple on aprovàvem el Pla 
especial del port, es va 
aprovar també el text refós 
del Nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. Un 
document, que tal i com va 
manifestar l’alcalde durant 
el ple, suposa la darrera 
gran actuació urbanística 
que es podrà fer al muni-
cipi. El nou text permetrà 
que Premià de Mar pugui 
tenir, a mig termini més zo-
nes verdes; un creixement 
del nombre d’habitatges 

sostenible, amb gairebé 
una tercera part dels nous 
habitatges protegits; més 
espais per al desenvolupa-
ment econòmic de la ciutat; 
i més espais per a equipa-
ments. 
 Finalment, des de fa 
pocs dies els premianencs 
ja poden gaudir de  les 
noves instal·lacions i dels  
serveis de la nova Bibliote-
ca Municipal Martí Rosselló 
i Lloveras. Un equipament 
tant o més esperat que el 
port o el Pla General i que, 
finalment, podem dir que 
avui ja és realitat. Amb la 
nova biblioteca, Premià de 
Mar compta amb un nou 
espai cultural amb capacitat 

i recursos per donar servei 
a tothom, des dels més 
petits fins als més grans, 
amb espais diferenciats i 
pensats per a tots els gus-
tos i edats. 
 Aquest mes d’abril,doncs, 
els premianencs hem acon-
seguit tres grans èxits per al 
nostre municipi, que sens 
dubte suposen un pas ferm 
en  el camí que ens ha de 
conduir a fer de Premià 
de Mar el poble que ens 
mereixem. Volem agrair a 
tots els que ho han fet i ho 
fan possible, perquè no-
més junts farem de Premià 
una ciutat on tothom sigui 
protagonista. Perquè junts 
millorem Premià.
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N-II: Fins aquí 
els hem conduït!

Fent un símil amb la conduc-
ció, fins aquí, fins a aquest 
pacte comarcal, Esquerra ha 
pogut conduir CiU i PSC. Els 
hem forçat a modificar els 

seus plantejaments inicials.  
Els hem conduït més enllà 
del seu immobilisme inicial. 
Però, quin és el pacte ac-
tual que promou el Consell 
Comarcal sobre la N-II ? En 
paraules planes, als carrils 
laterals se’ls atorga un altre 
nom, però no se n’assegura 
la  supressió, i el peatge se 
segueix mantenint, encara 
que amb una complexa i 
quasi còmica fórmula de 
descomptes que es poden 
acumular si es compleixen 
molts condicionants. Una 
fórmula a l’estil de Groucho 
Marx.
 Esquerra Premià de Mar 
sempre ha tingut una posició 
clara en aquest sentit: No 

peatge, no carrils laterals i, 
escoltant i recollint ara les 
propostes de les plataformes 
ciutadanes, no al pas de la 
N-II pel Maresme (perquè 
pot traslladar-se al Vallès 
Oriental).  Per altra banda, 
Esquerra marca com a pri-
oritat la millora del transport 
públic. En canvi, el PSC i CiU 
defensen els carrils laterals 
i el peatge. La petita força 
que té Esquerra a nivell mu-
nicipal i a nivell comarcal ha 
servit, però, per arrossegar 
les altres formacions una 
mica endavant. Els carrils 
laterals, ara es diu via paral-
lela, i el peatge absorbeix 
certs descomptes per als 
residents.

 No volem cap tipus de 
carril ni via paral·lela perquè 
ja tenim l’autopista. Encara 
és hora que es mostrin cla-
rament les xifres d’un estudi 
de mobilitat global que argu-
menti el suposat col·lapse de 
la C-32. El trànsit de la N-II 
ha de passar per la C-32 i, si 
hi ha d’haver algun peatge, 
que sigui a l’entrada i sortida 
de la comarca, per minoritzar 
el trànsit extern.
 No volem descomptes. 
Per dignitat. Perquè als altres 
territoris estatals on tenen 
autopista gratuïta els ciuta-
dans no han d’argumentar si 
són residents, si van ocupats 
o no, si el cotxe consumeix 
molt o poc o si passen dues, 

Mayo de 2010

En Premià de Mar la ri-
validad política entre CiU 
y PSC es tan dura que 
todos corren en poner-
se las medallas sobre las 
inversiones, las inaugu-
raciones, que quien hizo 
este proyecto, que quien 
lo amplió, que donde viene 
este dinero, que si esta 
campaña publicitaria esta 

mal hecha, que si escondo 
este cartel estatal, que si 
esto viene de la Diputación, 
que si de la Generalitat 
o del Condell Comarcal. 
Premianencs, lo importante 
es que lleguen las subven-
ciones, que tengamos más 
recursos, que no miremos 
de qué color es la adminis-
tración de donde llega, que 
mejoremos los proyectos ya 
antiguos y que renovemos 
los actuales y los lleguemos 
a buen puerto. En política 
municipal, éste regidor que 
subscribe, es partidario de 
no hacer “política munici-
pal” y si hacer política de 

“pueblo”. Es partidario, que 
si se inaugura la Piscina 
Municipal, nadie se debe 
colgar la medalla, porque 
la medalla es de todos, y si 
no funciona la luz, después 
de la inauguración no hay 
que machacar al Alcalde 
por ello, sino al contrario, 
porque se es humano al 
errar. Y cuando se  inaugu-
re la Biblioteca, la medalla 
será de todos, pero es de 
bien nacido, reconocer 
que el proyecto original fue 
de la alcaldesa socialista 
Sra. Fanego, mejorado por 
el malogrado Sr. Batlle y 
ejecutado por el Sr. Buch. 

Y entre todos, al final lo que 
habremos conseguido será 
un gran equipamiento muni-
cipal que disfrutarán todos 
los ciudadanos de Premià, 
sean del color que sean, 
y todos aquellos que no 
siendo del pueblo puedan 
también disfrutar de un bien 
universal como es el acce-
so a la cultura. Y aprovecho 
estas líneas para expresar 
mi agradecimiento personal 
a la regidora de Urbanismo, 
porque ha instancia del PP 
en la Comisión, le indica-
mos que había un árbol mal 
puesto, delante de la puerta 
de la nueva Biblioteca, y 

dos meses más tarde se 
trasladó y se replantó. Son 
estos pequeños detalles 
lo que mejoran la calidad 
de vida de los vecinos, y 
eso demuestra mi teoría 
de que todos venimos a 
hacer pueblo. Pero por su-
puesto que pertenecemos 
a un partido político, y que 
tenemos ideología, pero 
ello no es óbice, para que 
antepongamos primero las 
necesidades de las familias 
de nuestra ciudad a la del 
partido. Para mí es un orgu-
llo decir que tenemos una 
nueva piscina y una nueva 
biblioteca. 

Acta de la  reunió de la 
Coordinadora del dia 10 
de març de 2010 (1a part).  

CAN TARTER:
No hi ha novetats en relació 
a la mesquita. El Sr. Alcalde 
recorda l’existència d’una 
Llei catalana de cultes a la 
qual encara no ha seguit 
l’aprovació del corresponent 
Reglament que en detalli tots 
els aspectes. Anuncia una 

primera reunió de contacte 
amb les Associacions de 
Veïns el proper 23 de març a 
les 19 hores amb el Sr. Alex 
Seglers de la Universitat Autò-
noma per  parlar del tema. En 
relació al passatge General 
Prim, la  regidora d’Urbanis-
me informa de l’aprovació del 
projecte pel Ple Municipal que 
consisteix en  la remodelació i 
l’ ampliació de les voreres i el 
canvi de les conduccions de 
l’aigua. Afegeix que, al carrer 
Ramon i Cajal s’inclou, a més, 
el clavegueram. No resulta 
fàcil assenyalar data per a l’ 
inici de les obres, ja que s’han 
de complimentar els tràmits 
de licitació i de  sol·licitud 
de subvencions a càrrec del 

FEOL. Amb tot, serà la pri-
mera de les actuacions que 
enguany es farà als carrers 
i s’anunciarà públicament el 
calendari d’execució. Final-
ment, i pel que fa a la zona 
blava d’aparcament al carrer 
de la Mercè, la Sra. regidora 
de Governació recorda que 
hi ha una zona de càrrega i 
descàrrega a la zona i objecta 
que l’existència de la zona 
blava facilita la mobilitat dels 
cotxes i la visita de possibles 
clients. D’altra banda nega 
que hi hagi esperit recap-
tatori, ja que els ingressos 
procedents dels aparcaments 
només són d’uns 100 mil 
euros en un municipi amb un 
pressupost municipal de 22 

milions d’euros.

BARRI BANYERES:
El Sr. alcalde recorda el com-
promís de l’Ajuntament de 
finalitzar les obres de la plaça 
del mosaic l’any 2010. La 
regidora d’Urbanisme mostra 
als presents una reproduc-
ció virtual del projecte de 
remodelació. D’altra banda, 
accepta col·locar un cartell 
que limiti l’horari per jugar 
a bàsquet al lloc i  també 
amb l’horari d’ encesa dels 
focus de llum. La regidora de 
Governació informa, segons 
li ha comunicat el tècnic mu-
nicipal, que ha estat col·locat 
un mirall al passatge que 
uneix la Riera amb el camp 

de futbol. Recorda, però, que 
la velocitat ha de ser reduïda 
a primera marxa . Tot seguit 
el Sr. alcalde tracta el tema de 
les calçades laterals al costat 
de la C32. D’entrada, consta-
ta que l’Ajuntament com a tal 
no té una posició definida en 
aquesta qüestió i sí que la te-
nen els partits polítics que en 
formen part. 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 sr. alcalde 
es compromet  a demanar, 
des de l’Ajuntament, l’estudi 
tècnic “La Nova Ronda del 
Maresme” encarregat per la 
Generalitat. (Segueix).

tres o vuit vegades. Això són 
les condicions que obligaran, 
a més a més, a fer un compte 
i un teletac amb La Caixa. 
Gratuïta i prou!
 Esquerra Premià de Mar, 
per tant, no s’acontenta amb 
la fórmula obtinguda i se’ns 
fa difícil de qualificar-la de 
pas endavant. Sí , que és, 
però una variació de les 
altres forces polítiques. Es-
querra vol la gratuïtat i que 
no es construeixin més in-
fraestructures innecessàries 
a la comarca , aquests són 
els objectius que perseguirà. 
Fins aquí, fins a aquest pacte 
descafeïnat, els hem con-
duït. Però volem anar més 
enllà. També depèn de tu.
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Dimecres 5
Missa cantada i concert, amb motiu de la celebració dels deu primers 
anys de l’Agrupació Coral Amics del Cant
12.00 h, església de Sant Cristòfol. Organitza: AVECA

Taller: “Sóc dona i estic bé amb el meu cos”
18 a 20h, Centre Cívic. Organitza: Associació Creixent i Mar de Dones

Divendres 7 
Concert de piano a càrrec dels alumnes de l’escola
17.30 h, a l’auditori de l’escola  
Organitza: Escola Municipal de Música

Diumenge 9
4t Festival Cromàtic: Trobada anual per portar l’art al carrer que comptarà 
amb tots els pintors i dibuixants que hi vulguin participar. Coca amb xoco-
lata i obsequis. De les 10.00 h a les 13.00 h, a la plaça Nova. Organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics i Regidoria de Cultura

Teatre: El malalt imaginari   
18.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar
A la consulta del prestigiós Dr. Argan s’ha 
acumulat un nombrós grup de gent. En 
veure’ls poc convençuts de la seva professi-
onalitat, decideix explicar la història de com 
va arribar a ser metge.
Festuc Teatre. Direcció: Eduard Muntada     
Intèrprets: Pere Pàmpols, André de Sá Moreira, Ingrid Teixido   

Nit de la Gala Lírica. Premi Ciutat de 
Premià de Mar
Els/les cantants seleccionats actuaran en 
la Nit de la Gala Lírica.
Programa: Representació lírica dels/les 
cantants seleccionats en un programa 
d’òpera, sarsuela  i cançó catalana. 
Lliurament de les beques als/les intèrprets i entrega de diplomes. Crítica 
musical per una reconeguda personalitat de prestigi del món de la Lírica. 
Premi Ciutat de Premià de Mar atorgat per l’Ajuntament de Premià de 
Mar. Actuació especial d’Anna Puche, soprano i d’Stanislas Arráez, tenor. 
Amb la col·laboració especial de Francesca Roig i Joan Vives. 18.00 h, al 
Patronat Teatre
Preu entrades 13€  Reserva anticipada: 93 751 26 80, 93 751 43 18, 93 
752 15 66. Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud
Col·labora: Regidoria de Cultura

Dimecres 12
Moments Musicals: Cicles de concerts a escoles de música del Maresme 
Hi podrem sentir la Jove Orquestra Iluro de l’Escola de Música de Ma-
safrets (Mataró), alumnes de piano de les escoles de música Can Llobet 
(Calella) i l’Oriola (Sant Vicenç de Montalt), i els combos de les escoles el 
Carreró i Imma Planas (Mataró). 19.00 h, a l’auditori de l’escola. Organitza: 
Escola Municipal de Música

Dijous 13
Lliga fotogràfica, a les 20.00h al Centre Cívic 
Tema “ROSTROS”. Tècnica: B/N
Interessats consultar les bases al blog d’Argent www.grupargent.blogspot.
com. 20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 14
Projecció fotogràfica temàtica:  “Paisatges” de David Mas 
20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Conferència: “Ser ciutadà, qüestió de valors”, a càrrec de Francesc Torral-
ba i Rosselló, doctor en Filosofia i Teologia. 20h, sala gran del Centre Cívic. 
Organitza: Secció Local d’Òmnium Cultural. 

Dissabte 15
2a Trobada rociera benèfica per a la recollida d’aliments
17.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Rociero Romero Marismeño

Concert de Cors
Cor Leonhardt, de Reutlingen (Alemanya)  Direcció: Michaela Frind
Cor i Orquestra de Corda de Grau Mig i Nivell Mig de l’Escola Municipal de 
Música Victòria dels Àngels, de Sant Cugat del Vallès. Direcció: Raimon 
Romaní. Cor de Noies de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar. 
Direcció: Helena Blanch. 18.00 h, a la capella de la Salle de Premià de Mar. 
Organitza: Escola Municipal de Música
       
Concert d’orquestres de corda 
A càrrec de: L’Orquestra Juvenil ĺ Amistat de Quart de Poblet (València) i 
l’Orquestra de Corda de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar
19.30 h, a l’auditori de l’escola. Organitza: Escola Municipal de Música

Concert de Primavera
A càrrec de la Coral Mareny de Vilassar de Dalt i la Coral l’Amistat de Pre-
mià de Mar. Repertori: Música i Natura. La música és un art amb un llen-

EXPOSICIONS

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

Exposició temporal 
“Construccions 
sostenibles”
En l’exposició presentem 
treballs realitzats pels 
alumnes del cicle formatiu de 
grau superior Desenvolupa-
ment i Aplicació de Projectes 
de Construcció, de l’IES 
Cristòfol Ferrer de Premià de 
Mar i alumnes d’instituts de 
Canàries, Madrid, Andalu-
sia, Castella i Lleó, Biscaia i 
Castella la Manxa. 
Un dels objectius és compar-
tir les característiques dels 
sistemes de construcció i 
utilització de recursos natu-
rals i energies de l’habitatge 
tradicional de les diferents 
comunitats, com la masia. El 
centre mostra propostes per 
a una construcció sostenible, 
per aprofitar les energies 
renovables, utilitzar materials 
no contaminants, reduir els 
residus tant en la elaboració 
dels materials constructius 
com a l’enderroc i posterior 
tractament, usar materials 
de l’entorn més pròxim i 
sense malmetre l’entorn i 
racionalitzar l’ús de l’aigua en 
els edificis. Del 16 de maig 
al 24 de juny al Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar. Organitza: Museu de 
l’Estampació 

Paisatges. Exposicions de 
fotografies. Del 12 al 30 de 
maig, al Centre Cívic. Orga-
nitza:  Grup Fotogràfic Argent

Els monuments de la nos-
tra Serralada Prelitoral 
Exposició de pintura a càrrec 
de Yolanda López. Fins a l’11 
de maig, al Centre Cívic

Pintures, a la sala 1 pintures 
de l’artista del Masnou Marta 
Fortuny. A la sala 2 pintures 
de l’artista Inés Ferrer, de 
Premià de Dalt, que ens pre-
senta els seus últims treballs 
de pintura a l’oli. Del 7 al 16 
de maig, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar
 
Escultures i ceràmiques. 
L’artista Imma Bosch resident 
a Sentmenat ens presenta 
una exposició d’escultures i 
ceràmiques. Del 21 al 30 de 
maig, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics de Premià de Mar

guatge propi, que ens permet representar la natura a diversos nivells: des-
crivint-la, establint-hi comparances, atribuint-li poders sobrenaturals,etc...
La percepció que té l’individu del seu entorn natural i la corresponent 
expressió artística, ha variat en el temps, com podrem apreciar en aquest 
repertori sobre Música i Natura, la primera 
part del qual la componen obres del Re-
naixement i la segona obres del Romanti-
cisme. 20.30 h, a la Capella de l’escola La 
Salle. Organitza: Coral l’Amistat

Diumenge 16
Dia internacional dels Museus
Jornada de portes obertes. A les 12.00 h, inauguració de l’exposició 
“Construccions sostenibles”. De les 12.00 h a les 14.00 h: Tallers d’es-
tampació i d’altres activitats adreçades a tots els públics. Al Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar. Organitza: Museu de l’Estampació 

Dissabte 22
Trobades a Mitjanit, teatre del grup Akiara
Direcció: Carme Abal. Adaptació de “El dia dels Morts” de Narcís Comadi-
ra. 22.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Sortida a Banyoles
Interessats consultar el blog d’Argent www.grupargent.blogspot.com
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Diumenge 23
4a Trobada de country a Premià de Mar, amb motiu de la Festa de la 
Primavera de l’AVECA. Veniu a passar una bona estona amb els balls i 
els sorteigs que farem, ens divertirem tots plegats. De 10.30 h a 14.30 h, 
a la plaça de la Sardana. Organitza: AVECA

Ballada de Sardanes, a càrrec de les cobla Ciutat de Terrassa
18.30 h, plaça Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

Trobades a Mitjanit, teatre del grup Akiara
Direcció: Carme Abal. Adaptació de “El dia dels Morts” de Narcís Comadi-
ra. 19.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Divendres 28
4a Gimkana nocturna. Concentració a les 22.00 h a la plaça Nova
Vine i participa de la quarta edició de la gimcana nocturna del premià 
jove!!! És una gimcana pensada per a què hi participis amb la teva colla 
d’amics. Es tracta de fer el boig i passar-s’ho bé alhora fent un seguit de 
proves innovadores, atrevides i arriscades on riuràs sense parar!! A més, 
tot l’esforç per guanyar, tindrà una gran recompensa, un cap de setmana 
a un alberg de la Generalitat a qualsevol indret de Catalunya!!!!
Activitat organitzada pel Centre d’Esplai Parroquial de Premià de Mar dins 
del programa d’activitats del Premià Jove, col·labora Ràdio Premià de 
Mar. Més informació a la www.premiajove.net.

Dissabte 29
Mostra XXIX Jordi Planas- Representació de l’escola El Pilar
A les 11.30 h i a les 18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Viatge a Montserrat, de Quimi Portet 
22.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Premià de Mar
Als concerts de la nova gira, Quimi Portet presenta el seu disc Viatge a 
Montserrat i repassa la seva trajectòria en solitari, tot interpretant temes de 
pràcticament tots els seus discs. Aquells que l’han vist en directe, saben 
que una actuació de Portet no és un simple concert, és una ocasió única 
per a replantejar-se irònicament i lúcidament la relació de l’artista amb el 
públic i per a recuperar sense complexos el plaer de la música en directa. 
Intèrprets: Joaquim Portet, veu i guitarra. Jordi  Bus-
quets, guitarra. Carles Oliver, bateria. Antonio Fidel, 
baix. 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: 10 €. Preu amb 
descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats 
conveniades, persones amb la targeta comerç i joves 
fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari 
durant l’any 2010.

Diumenge 30
Country a la plaça. Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Co-
untry. D’11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organtiza: AVECA

Els músics de Bremen, de la companyia Sim 
Salabim. 18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: 
Patronat Teatre.
És la història de quatre animals, un gat, un gos, 
un ase i un gall que es veuen obligats a deixar les 
feines que feien pels seus amos perquè uns lla-
dregots els han robat tot allò amb què treballaven. 
Per casualitat es troben un ban i decideixen 
anar cap a Bremen, una ciutat que està buscant 
músics perquè els seus habitants s’han quedat 
sense alegria.

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema a la 
cartellera del Patro-

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


