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Fa poques setmanes ha començat el curs escolar, i això suposa, 
com cada any, la tornada a la normalitat després del parèntesi de 
vacances. Malauradament, aquest curs, igual que l’anterior, no 
tothom tindrà la possibilitat de tornar a la normalitat, perquè la crisi 
econòmica que arrosseguem fa que moltes famílies ho estiguin 
passant malament. Els ajuntaments, també pateixen de manera molt 
directa aquesta situació: fa 30 anys que no es revisa el sistema de 
finançament local, alhora que s’incrementa de manera alarmant el 
nombre de persones amb necessitats, i per tant la demanda d’ajuts 
i serveis. A l’Ajuntament de Premià de Mar, tot i que ja fa temps que 
vam impulsar un seguit de mesures per fer front a la crisi, la situació 
es preveu realment complicada. Tot i així, seguirem fent el possible, 

ara més que mai, per estar al costat de les persones i per posar l’Ajuntament a l’abast 
de tothom. 
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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

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
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Més de la meitat de les actuacions iniciades del Pla 
d’Actuació Municipal estan molt avançades o han finalitzat 

El 92% dels projectes 
que inclou el PAM 
ja estan en marxa
La tardor del 2007 l’equip 
de govern (CiU i ERC) pre-
sentava el Pla d’actuació 
municipal 2007-2011, un 
document que recollia les 
principals actuacions que 

l’equip de govern volia dur 
a terme durant els 4 anys 
següents. El document 
incloïa un calendari provi-
sional i, sota el nom d’Una 
nova manera de fer políti-

ca” es dividia en tres eixos 
principals: Premià de Mar: 
Capital del Baix Maresme; 
Premià de Mar: La transfor-
mació necessària; i l’Ajun-
tament amable. Una nova 

administració.  
 Dos anys més tard, 
l’equip de govern ha volgut 
donar a conèixer als ciuta-
dans en quin estat es troben 
les propostes que recollia el  

Passa a la pàgina següent

document. Dels prop de 140 
projectes inicialment pre-
vistos, el 91,85% ja s’han 
iniciat, dels quals més de la 
meitat ja estan força avan-
çats o fins i tot acabats. 
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ve de la pàgina anterior

Projectes iniciats Projectes iniciatsProjectes en estat avançat

- Consolidar l’eix de la Gran Via com a gran superfície comercial a 
l’aire lliure
- Potenciar les iniciatives vinculades a l’activitat nàutica i esportiva
- Impulsar una Àrea de Participació Ciutadana i la constitució d’un 
Consell Ciutadà
- Constituir un Consell del Paisatge Urbà que vetlli per l’estat de la 
via pública
- Elaborar un pla d’intervenció per resoldre els dèficits de la via 
pública
- Finalitzar la reurbanització del Casc Antic
- Endegar un pla per crear 1.600 noves places d’aparcament
- Efectuar un procés d’acollida per al reconeixement de l’entorn i 
del teixit associatiu local
- Crear un nou CEIP a Can Pou
- Ampliar l’oferta de l’espai familiar “nous nius”
- Consolidar el Centre Obert “Entorn Jove”
- Gent gran. Desplegament de la Llei de la dependència
- Crear un servei de primera acollida amb la figura d’un informador i 
reduir l’espera
- Consolidar l’atenció individualitzada com a model dels serveis 
socials de la nostra vila
- Dissenyar un projecte d’itineraris d’inserció per a beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
- Desenvolupar el nou servei de mediació com a eina per a la 
resolució de conflictes veïnals
- Celebrar les Jornades de la Cooperació Internacional (tardor)
- Impulsar els programes per la cooperació internacional
- Mantenir el parc infantil Nadàlia
- Crear una nova programació esportiva de lleure individual i familiar
- Redefinir l’actual pista Voramar
- Construir la nova piscina municipal
- Consell Municipal d’Esport, òrgan angular de la política esportiva
- Implantar programes d’alfabetització digital dins dels serveis locals 
d’ocupació
- Establir els mecanismes de promoció de la ciutat
- Consolidar l’actual model de fires temàtiques, identitàries i de 
qualitat
- Mercat de Sant Joan
- Fira Mercat del Mar
- Consolidar l’actual mercat ambulant millorant-ne els serveis com-
plementaris
- Realitzar un estudi sobre la comunicació entre l’Ajuntament ,els 
aturats i els empresaris
- Donar suport a les iniciatives de la societat civil per recuperar el 
patrimoni festiu i tradicional
- Fer del Museu d’Estampació Tèxtil un equipament cultural de 
referència nacional i estatal
- Inaugurar la nova biblioteca pública de Can Ferrerons
- Redissenyar tots els circuits administratius per facilitar l’accés als 
serveis de tots els ciutadans
- Adequar l’actual organització municipal a les necessitats reals del 
nostre municipi
- Transformar el Web Municipal en un entorn interactiu amb els 
ciutadans
- Crear una comissió de seguiment del Pla d’actuació municipal
- FEIL. Renovació de l’enllumenat de diversos carrers
- FEIL. Reparació, conservació i manteniment de diversos carrers i 
places
- FEIL. Reparació, conservació i manteniment de diversos carrers 
del Barri del Gas
- FEIL. Accessibilitat de diversos edificis educatius municipals
- FEIL. Acondicionament de l’espai lliure públic de la riera de Premià
- FEIL. Reparacions en  diversos equipaments i instal·lacions 
municipals
- FEIL. Reparació de la canonada Gran Via

Passa a la pàgina següent

- Transformar l’N-II en el passeig marítim del Baix Maresme
- Reclamar la gratuïtat de la C-32
- Reivindicar el baixador de tren de Can Pou
- Impulsar el port com l’espai d’oci a Premià de Mar
- Transformar l’Amistat en el referent sociocultural del Baix Maresme
- Recuperar les platges i el mar com el recurs natural, ambiental 
i paisatgístic
- Establir els mecanismes per disposar d’un nou cementiri i el tanatori 
del Baix Maresme
- Cooperar amb municipis veïns per elaborar un pla d’equipaments 
i serveis
- Presentar un pla estratègic de desenvolupament local
- Aprovar un nou pla d’equipaments
- Impulsar la participació ciutadana en les decisions importants 
municipals
- Crear un nou hotel d’entitats
- Treballar en la dinamització i la potenciació del teixit associatiu
- Establir nous espais de vianants i potenciar les zones verdes i l’ús de 
la bicicleta
- Signar un pacte polític i desenvolupar un pla per la ciutadania per a la 
cohesió social
- Crear un pla estratègic d’atenció a la diversitat per millorar 
la convivència a Premià de Mar
- Millorar l’oferta formativa per a la inserció laboral i social de les 
persones nouvingudes
- Pla de formació
- Pla educatiu d’entorn
- Elaborar un pla integral d’atenció a la infància transversal 
i multidisciplinari
- Vetllar per l’ampliació de noves places i la construcció d’una nova 
escola bressol
- Planificar una oferta formativa per als joves entre 16 i 18 anys
- Pla estratègic d’atenció a les dones
- Impulsar un centre de dia per a la gent gran    
- Editar un catàleg específic de serveis per a la gent gran
- Disposar de transport adaptat per a les persones que ho necessiten
- Fer de Premià de Mar una vila accessible per a les persones amb 
diversitat funcional
- Dissenyar un model d’atenció per a les persones amb mobilitat 
reduïda
- Consell de Benestar Social. Programa transversal (S. Socials)
- Simplificar els tràmits per rebre ajuts dels ciutadans en situació 
d’especial necessitat
- Lluitar contra els incívics que embruten els carrers i els contenidors
- Actuar perquè Premià de Mar esdevingui exemple de voluntat inte-
gradora en la catalanitat
- Construir un nou pavelló esportiu 
- Establir zones esportives estables a la platja
- Dinamitzar la gestió de tots els centres esportius de titularitat 
municipal
- Realitzar un nou pla de dinamització comercial
- Crear el Programa  “creixem amb tu” per a emprenedors
- Posar en marxa Premià Cultura SL com a eina de desenvolupament 
cultural de Premià de Mar
- Consell Municipal de Cultura, òrgan assessor per a les 
programacions culturals
- Impulsar la museïtzació de la Vil·la Romana de Can Farrerons a partir 
d’un pla director
- Crear el Consell Municipal de Festes per desenvolupar un cicle festiu 
amb eficiència
- Mantenir la Festa Major, tant d’hivern com d’estiu, com a símbols 
d’identitat municipal
- Mantenir l’escola municipal de música com a bressol del talent creatiu
- Crear un lloc web difusor de tota l’activitat cultural i festiva de Premià 
de Mar
- Catàleg dels serveis que l’Ajuntament ofereix als ciutadans
- Eliminar els tràmits administratius innecessaris per tal d’oferir al 
ciutadà un servei a la carta
- Afavorir l’ intercanvi tècnic i aprofitar les experiències d’altres 
municipis i organitzacions
- Establir el treball per objectius com a norma de funcionament de les 
àrees municipals
- Avaluar el rendiment per productivitat dels treballadors municipals
- Habilitar una intranet municipal per agilitar la gestió administrativa
- Transformar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
- Facilitar als ciutadans l’accés online en un entorn segur per fer els 
tràmits administratius
- Transformar la comunicació ordinària municipal en comunicació 
digital. Nou web municipal



Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“El balanç de la gestió d’aquest govern 
municipal és molt negatiu. Estan aprofitant 

les subvencions estatals i autonòmiques per 
tapar les seves mancances.  Les inversions 

fetes a Premià de Mar són gràcies a altres 
institucions”.

“Ni l’ NII és “la nova rambla del Baix 
Maresme”, ni el port és “l’espai d’oci de 
Premià” ni se’n sap res del baixador de 

Can Pou. Els principals objectius del PAM 
no s’han complert”.

“En el Partit Popular pensem que 
hauríem de prioritzar encara més la lluita 

contra la crisis, l’atur, les ajudes a les 
empreses, els autònoms i les famílies 

premianenques”.

“Premià té moltes mancances, i 
sortosament aquest any hem invertit 9 

milions d’€ (pressupost de l’Ajuntament + 
FEIL) en millores. Al mateix temps, també 

hem prioritzat altres actuacions d’ajuts i 
serveis, tant o més necessaris.”.

“Durant aquests 2 anys hem diversificat 
les actuacions per poder arribar a 

tots el barris i sectors del municipi. El 
balanç és molt positiu,ja que la gairebé 

totalitat dels projectes previstos ja 
estan en marxa.”. 
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Projectes iniciatsProjectes assolits

Projectes iniciatsProjectes pendents

- Crear una empresa municipal per promoure habitatge públic
- Invertir en el transport públic local
- Treballar en polítiques per al tractament de residus i promocionar la deixalleria
- Crear un servei de telèfon gratuït d’intervencions a la via pública
- Aprovar definitivament el POUM (Pla d’ordenació urbana municipal)
- Promoure l’habitatge públic de lloguer en tot el sòl residencial municipal reservat
- Editar una guia d’acollida per a les persones nouvingudes a la nostra vila
- Consell municipal de la Gent Gran. Programa transversal (gent gran)
- Ampliar el servei de teleassistència
- Crear el Programa ‘Bon Dia’ per tenir contacte amb les persones grans que viuen soles
- Actualitzar el Pla local de joventut
- Establir un programa d’ajuts i subvencions per potenciar el teixit associatiu juvenil
- Millorar les instal·lacions i ampliar l’horari del club de la feina
- Turisme cultural. Crear un programa de rutes urbanes per conèixer el patrimoni 
premianenc
- Impulsar la programació infantil mensual al carrer (teatre, titelles, música, màgia...)
- Impulsar la Festa de la Música amb la participació de grups de les escoles locals
- Consolidar una oferta cultural de música i teatre amb una programació estable 
de qualitat
- Suport a la creació literària i al concurs literari de Sant Jordi
- Continuar les col·leccions Primília Lletres, d’autors locals, i Primília Contes, per a infants
- Desenvolupar un programa anual d’exposicions de qualitat i divers
- Continuar amb la programació de Cinema a la Fresca en català
- Impulsar la recuperació del patrimoni gràfic, sonor o audiovisual local
- Impulsar l’associacionisme cultural amb el programa anual de subvencions
- Signar un pacte de condicions laborals nou amb els representants sindicals 
del consistori
- Dissenyar un pla de formació per millorar les aptituds i actituds del personal municipal
- Crear un Consell Tècnic Municipal que coordini tota la tasca de l’Ajuntament
- Establir nous canals de comunicació amb els ciutadans, entre ells els SMS
- Impulsar un servei d’Internet per a tothom. WIFI gratuït

- Consell per la Convivència. Programa transversal  (S.Socials) (pendent treball UAB)
- Crear la figura dels agents cívics per a la conscienciació en l’àmbit de la urbanitat
 (termini previst: 2010-2011)
- Incrementar l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fins arribar 
al 0,7% (pendent pressupost)
- Desenvolupar un programa sobre responsabilitat social corporativa (termini previst: 
2011)
- Crear un nou espai per a joves a la nostra vila (pendent POUM)
- Projectar un nou mercat municipal (pendent POUM)

ve de la pàgina anterior



6

Ja es pot demanar la 
targeta Premià Comerç 

Ja és possible sol·licitar de ma-
nera gratuïta la targeta Premià 
Comerç, que permetrà als usu-
aris poder gaudir d’avantatges 
en les compres als establi-
ments associats, així com en 
d’altres  serveis afegits. 
 La nova targeta va néixer 
fruit d’un acord entre L’Ajunta-
ment de Premià de Mar, Co-
merços Associats de Premià i 
La Caixa i compta amb la par-
ticipació activa de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt i de diverses 
empreses i associacions dels 
dos municipis. Es tracta d’una 
targeta financera que premiarà 
els compradors de les botigues 
de Premià de Mar i Premià 
de Dalt. Al mateix temps, farà 
possible que el ciutadà  pugui 
rebre tota la informació sobre 
les activitats i els serveis de la 
ciutat. 
 Els ciutadans interessats 

Treballs de 
manteniment 
i adequació 
als recintes 
escolars
Durant l’estiu s’ha procedit 
a millorar  els edificis es-
colars i fer-hi les reformes 
corresponents. S’hi han 
fet tasques de pintura i de  
petit manteniment:
- Adequació del pati del 
recinte de Can Pou. 
- Arranjaments diversos 
i reparacions  de portes i 
persianes dels centres.
- S’han reomplert els so-
rrals de tots els Ceips i el 
de l’Escola Bressol muni-
cipal.
- S’han arranjat les portes 
i finestres d’alumini de les 
escoles.
 D ’a l t ra  banda,  s`ha 
reformat  la  façana de 
l’Escola El Dofí. S’ha can-
viat la porta d’entrada i 
s`ha ampliat la vorera de 
tot el voltant de l’escola, 
també s’ha ampliat la sor-
t ida d’emergència que 
dóna al carrer Elisenda de 
Montcada. Amb aquesta 
intervenció s’ha aconse-
guit millorar l’aspecte de 
l’edifici i garantir la se-
guretat de la vorera que 
l’envolta, facilitant també 
un eventual desallotjament 
de l’edifici.
 Finalment, aquest estiu 
també s’ha portat a terme 
l’obra d’instal·lació d’un as-
censor a l’Escola d’Adults 
que millora l’accessibilitat 
de l’edifici i l’adequa a la 
normativa vigent.

la poden demanar a qualsevol 
oficina de La Caixa de Premià 
de Mar o Premià de Dalt i a 
tots els establiments associ-
ats a Comerços Associats de 
Premià. Les dependències 
municipals dels ajuntaments 
de Premià de Mar i Premià de 
Dalt disposaran d’impresos de 
sol·licitud de la targeta. 
 Pel que fa als establiments, 
aquells que en l’actualitat no 
formin part de Comerços Asso-
ciats de Premià de Mar i vulguin 
oferir o informar-se sobre el 
serveis de la targeta Premià 
Comerç, es poden adreçar a 
qualsevol de les oficines de 
La Caixa de  Premià de Mar 
o Premià de Dalt. En cas que 
vulguin adreçar-se  a Comer-
ços Associats de Premià, ho 
poden fer per correu electrònic 
cappremia@yahoo.es o a tra-
vés del telèfon 667.94.12.64.

Aquesta nova iniciativa oferirà condicions 
preferents als comerços, activitats i serveis

Empreses i entitats col·laboradores *

Esports nàutics
Club Nàutic de Premià de Mar (cursos de vela, rem, 
activitats esportives, escola nautica)
Premià Sub (cursos de submarinisme, immersions)

Esport i manteniment
Pavelló Municipal d´Esports
Gimnàs La Lió

Relax i salut
Taller de ioga

Oci familiar
Illa Fantasia

Balls de saló
Acadèmia de ball L’Acadèmia

Autoescoles
CECAM

Formació
Premià IN

Cinema d’estrena 
Patronat Social Premianenc

Teatre i cultura
Patronat Social Premianenc
Museu de l’Estampació

Reparació d´automòbils
Autoland
Recambios Premià

*Empreses i entitats confirmades en el moment de 
tancar aquesta edició. Més informació al Servei de 
Promoció Econòmica: 93 752 91 90
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Programa de 
prevenció a les 
escoles
Davant la necessitat d’opti-
mitzar recursos, millorar la 
qualitat i a la vegada afa-
vorir el desenvolupament 
de comportaments i hàbits 
saludables a la població en 
edat escolar, la Regidoria 
d’Educació conjuntament 
amb la Regidoria de Salut 
Pública, la Regidoria de 
Serveis Socials i el Ser-
vei de Consum, ha previst 
oferir, al llarg del curs es-
colar 2009/2010, de forma 
gratuïta, diverses activi-
tats emmarcades dins del 
Programa de prevenció a 
les escoles. El Programa 
d’educació per a la salut 
pretén, a través de diversos 
tallers, xerrades i obres de 
teatre,  fer una intervenció 
preventiva amb alumnes de 
diferents edats i detectar 
possibles situacions de risc. 
L’aplicació del programa 
permet treballar qüestions 
de salut, en un moment en 
què hi ha un fort augment 
del sedentarisme, l’obesitat 
i la proliferació d’estils de 
vida poc saludables entre 
els joves (alcohol, tabac, 
consum de substàncies) .
 El Programa planteja 
l’educació per a la salut com 
un procés de sensibilització, 
formació i responsabilit-
zació per tal d’adquirir els 
coneixements, les actituds 
i els hàbits bàsics per a la 
defensa i la promoció de la 
salut.

La Regidoria d’Educació ha 
programat per al curs 2009/10, 
el Curs de manteniment 
d’edificis, subvencionat pel 
Servei d’Educació de la Dipu-
tació de Barcelona i adreçat a 
aquells joves aturats d’ entre 
16 i 18 anys que  han acabat el 
període d’escolarització obliga-
tòria sense obtenir l’acreditació.
El curs pretén que els joves 
tinguin un primer contacte amb 
el món de l’empresa, oferint 
un ampli ventall d’especialitats 
(electricitat, pintura, jardineria, 
electrònica, fusteria, esport...) El 
curs es portarà a terme a les de-
pendències de l’Antiga Fàbrica 
del Gas de dilluns a divendres, 
en horari de 8h a 12 h. 

Curs d’ iniciació 
al món laboral

L’Ajuntament ha ampliat les 
modalitats per adquirir una 
plaça al nou aparcament 
municipal construït sota 
la nova biblioteca de Can 
Farrerons. En total hi ha 122 
places d’aparcament que es 
poden adquirir en un règim 
de concessió administrativa. 
Fins ara la concessió de les 
places es limitava a 75 anys, 
i a partir d’ara hi haurà la 
possibilitat d’adquirir-ne a 
40, 30 o 20 anys a uns preus 

Nous preus per 
a les places del 
nou aparcament 
de Can Farrerons

força inferiors. 
 L’objectiu d’aquesta nova 
mesura és  oferir un ventall 
més gran de possibilitats i 
preus perquè les persones 
interessades puguin valorar 
quina opció els interessa 
més. Al mateix temps, per-
sones que s’hi havien inte-
ressat però no havien pogut 
fer el pas per qüestions 
econòmiques, ara potser 
trobaran la manera d’adquirir 
una plaça . 

Concessions administratives a 40, 
30 o 20 anys a preus inferiors

Terminis i preus dels aparcaments de Can Farrerons

L’Àrea de Serveis Personals 
d’Atenció al ciutadà ofereix un 
nou Curs d’auxiliar en muntat-
ges d’equips informàtics de 900 
hores de durada, dins el marc 
del Programa de qualificació 
professional inicial. Poden 
accedir a aquesta formació els 
joves de 16 a 20 anys. Aquest  
programa és subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalun-
ya i el Fons Social Europeu 
i autoritzat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Més informa-
ció al Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Premià de Mar 
situat al C/. Unió, 40 o trucar al  
telèfon 93.741.74.04 

Curs d’auxiliar 
en muntatges 
d’equips 
informàtics

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
Hi ha l’opció de llogar una plaça al preu de 103,45€ mensuals, IVA inclòs
Més informació al telèfon 667.115.116



8

Fotos de Màrius Torner 
i Esther de Prades

Festa Major 2009



Festa Major 2009







Qui No Vulgui Pols
Dissabte 11h-12h

Qui No Vulgui Pols, un 
programa amb tot un 
equip (Ruth Morillas, To-
net Alcúdia, Rafel Angue-
ra, Juanjo Rico, Miguel 
Moreno, Oriol Anguera, 
Albert Rodon i Neus Se-
rra) disposat a sortir al 
carrer per explicar-vos-
ho tot. Aquest any, noves seccions: agenda Qui No Vulgui 
Pols, un concurs... però sobretot, noves cròniques!

La Veu del Cor
Amb Jordi Morella i col.
laboradors Dimecres 
18h-19h

Som molt més que un 
cos i “La Veu del Cor” és 
un espai per a parlar de 
la nostra veritable  essèn-
cia com a sers espirituals 
que som.. El programa 
és un espai per a obrir 
les portes de l’espiritualitat i el despertar de la consciència, 
tractant els temes des de la vessant espiritual que és la 
que dóna sentit a tot allò que és visible a la nostra vida i a 
entendre els “per quès” de tot el que succeeix. La Veu del 
Cor parla de tu.





M. Antonia Gallardo
Administració i Publicitat





Ràdio Premià de Mar
Organisme Autònom 
de l’Emissora Municipal
C/Eixample, 80
08330 Premià de Mar
NIF: P5817102F

Telèfon redacció: 93.752.25.25
Telèfon directe: 93.752.25.44
Fax: 93.752.27.00

www.radiopremiademar.org

Contacta

Correus electrònics
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Ernest Casadesús 
deixa la seva acta 
de regidor 
El ple de setembre va forma-
litzar la renúncia d’Ernest Ca-
sadesús,  regidor d’Esquerra 
des del juny de 2003 i actual 
portaveu. Casadesús, que 
ha format part de l’equip de 
govern (CIU-ERC) durant tot 
aquest temps, deixa el con-
sistori per motius personals 
i professionals. Durant tota 
aquesta legislatura ha estat 
segon tinent d’alcalde, regi-
dor de Cultura i Cooperació 
i responsable de l’Àrea de 
Participació i del Departament 
de Serveis d´Informació i 
Comunicació. Mercè Gisbert, 
regidora de Serveis Socials, 
Ensenyament i Festes, serà 
la nova portaveu del grup mu-
nicipal, que incorporarà com a 
regidor a Josep M.Molins.   

La Creu Roja, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
ha repartit prop de 550 kits de 
material escolar per a alum-
nes de primària de famílies 
amb necessitats econòmi-
ques i/o socials. El material 
inclou diversos utensilis per a 
l’escola com ara una motxilla, 
llapis, llibretes, bolígrafs i re-
toladors. L’acció s’emmarca 
dins la campanya de la Creu 
Roja per fer front a la crisi, 
“Ara més que mai, cada cop 
més a prop de les persones”. 
A la foto, la regidora de Ser-
veis Socials, Mercè Gisbert, i 
el coordinador de Creu Roja 
Premià de Mar, Josep Hervas, 
amb el material just abans del 
seu repartiment.

Material escolar 
de suport social

El 5 de setembre el Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar va inaugurar l’ex-
posició temporal “Indianes, 
estampats”  sobre el fons de 
teixits estampats del Museu 
d’Història de Sabadell. 
 L’exposició  mostra un 
important conjunt de teixits 
dels segles XVIII i XIX, que 
pertanyen al fons del Mu-

Teixits ‘indianes’ 
al Museu

Mar. Es tracta d’una cortina 
estampada del segle XVIII, 
una peça procedent de l’Índia 
que ha estat restaurada en-
guany.  La mostra, de caràcter 
itinerant, ha estat organitzada 
pel Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar i el Museu 
d’Història de Sabadell, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

seu de Sabadell. Els teixits, 
anomenats indianes, són els 
primers que es varen fabricar 
a Catalunya i Europa i estan 
estampats amb la tècnica de 
motlles de fusta, o bé amb 
planxes i cilindres de coure. 
 Alhora, també es dóna 
a conèixer un dels objectes 
més antics del Museu de 
l’Estampació de Premià de 

Els premianencs participen en la construcció d’un mosaic
Prop de 300 veïns van participar, el proppassat 
12 de setembre, en la  col·locació d’un mo-
saic a la nova plaça situada entre els carrers 
Maresme i el pg. Circumval·lació. L’acte va 
ser organitzat per l’Ajuntament i l’Associació 
de Veïns del Barri Banyeres-Sol i Mar amb 
l’objectiu que tothom es pogués  sentir partícip 
d’aquesta nova plaça, que des de feia temps 
els veïns reivindicaven. 
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Nits de Música 
al Centre Cívic 
La programació cultural esta-
ble d’aquest segon semestre 
se centrarà sobretot en la mú-
sica. El concert homenatge 
als 50 anys de la Nova Cançó, 
espectacle que Marc Parrot 
i Ramon Simó han preparat 
per encàrrec del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de 
Catalunya amb l’objectiu de 

commemorar que després de 
50 anys les lletres i melodies 
de la Nova Cançó persistei-
xen en la memòria col·lectiva, 
va ser l’encarregat d’obrir la 
temporada el passat dissabte 
26 de setembre al Patronat Te-
atre. La resta de concerts for-
men part del nou cicle Nits de 
Música al Centre Cívic, en el 
qual els premianencs podran 

Una empresa 
premianenca, 
guardonada 
per la Diputació 
Media Responsable ha estat 
guardonada amb el Premi a 
la Iniciativa Empresarial amb 
major Responsabilitat So-
cial Empresarial, que atorga 
la Diputació de Barcelona. 
Media Responsable també 
ha estat finalista de la Millor 
Iniciativa Empresarial, que 
premia empreses sorgides i 
vinculades a l’entorn local, i 
reconeix la tasca de suport a 
l’activitat empresarial dels ens 
locals. Media Responsable és 
una empresa premianenca 
creada ĺ any 2005, la primera i 
fins al moment ĺ única editorial 
especialitzada en responsabi-
litat social de les empreses, a 
través de publicacions pròpies 
i de solucions editorials a mida.  
Van recollir el premi el director 
de l’empresa, Marcos Gonzá-
lez, i el regidor de Promoció 
Econòmica, Miquel Àngel 
Méndez.

gaudir del concert de jazz de 
Rai Ferrer i Jo Krause Quartet 
(foto superior) i d’un recorregut 
per la vida i les cançons de 
l’Edith Piaf, amb una copa de 
cava de regal i més novetats 
per fer de les nits de tardor 
unes nits agradables amb tots 
i per a tots els sentits. Més in-
formació a l’agenda (pàg 16) i 
a www.premiademar.cat.

L’alcalde, Miquel 
Buch, visita 
Calasparra
L’alcalde, Miquel Buch, i la 
regidora de Gent Gran, Imma 
Morales, acompanyats de 
l’alcalde de Premià de Dalt, 
Joan Baliarda, van assistir 
a les festes de Calasparra, 
convidats per l’Ajuntament 
d’aquella localitat murciana. 
Cal recordar que des de fa 
anys hi ha una forta vinculació 
entre aquest poble i Premià 
de Mar i Premià de Dalt, on hi 
viuen una nombre important 
de persones provinents de 
Calasparra. 

Èxit de participació a la carpa del projecte Ajuntament Jove
Prop de 400 joves es van apropar cada dissabte 
a l’envelat amb música que durant un mes es va 
instal·lar a  la platja de Bellamar. La carpa havia 
estat el projecte guanyador de la primera edició 
de l’Ajuntament Jove, ideat pels alumnes de 3er 
d´ESO de l´Escola Assís. L’Ajuntament Jove és 
una iniciativa de la Regidoria de Joventut, amb 
la col·laboració de l’Àrea de Participació.



11

Plàstics de Premià de Mar
De 10h a 14h: Bateig de Mar 
en “Raqueros”, recorregut per 
dins el Port. Bateig de Llagut, 
recorregut per dins el Port *.
A les 12h: Subhasta de peix 
a l’antiga. Col·labora: Con-
fraria de Pescadors Verge del 
Carme, al restaurant del Club 
Nàutic
De 10h a 13 h: Tapa i Canya 
de cervesa a 1€ *.
A partir de les 13 h: Dinar Ma-
riner a 9€ *.
Lloc: c. Joan Prim, c. Unió, c. 
l’Eixampla, psge. Manent i Pça 
dels Països Catalans, de 10h a 
20h: Fira del Mercat del Mar
Lloc: Plaça de la Sardana, de 
20 a 23h: II Mostra Gastronò-
mica del Mercat del Mar. Els 
tiquets es venen a la mateixa 
mostra gastronòmica

El primer cap de setma-
na d’octubre, Premià de 
Mar celebrarà per cinquè 
any consecutiu el Mercat 
del Mar, que aquest any 
comptarà amb una fira 
més gran, que aplegarà un 
major nombre de parades. 
La nit grastronòmica, que la 
Fira va incloure per primera 
vegada l’any passat i que 
es va convertir en un dels 
actes amb més públic, es 
tornarà a fer i per duplicat, 
ja que se celebrarà la nit de 
divendres i la de dissabte. 
D’altra banda, dissabte al 
matí, es podran visitar els 
vaixells de Sant Ramon, 
Sant  Isidre i Rafael, alhora 
que es podrà participar de 
les passejades per veure 
Premià des del mar. 

PROGRAMA COMPLET

Divendres 2 d’octubre
Lloc: Plaça de la sardana
A les 20h
Inauguració de la Fira
De 20h a 23h
II Mostra Gastronòmica del 
Mercat del Mar. Els tiquets 
es venen a la mateixa mostra 
gastronòmica
 
Dissabte 3 d’octubre
Lloc: Port Esportiu, de 10h a 
14h  i de 16h a 20 h: Visita 
dels vaixells S. Isidre i Rafael. 
Passejades amb els vaixells, 
vine a veure Premià des del 
mar. Els tiquets es venen al port 
esportiu *.
De 10h a 14h: Pintura Ràpida.  
Mostra de pintura ràpida. Col-
labora: Associació d’Artistes 

V edició de la 
Fira del Mar 

A les 22:30h, cantada d’hava-
neres de Barca de Mitjana

Diumenge 4 d’octubre
Lloc: Plaça Nova, de 10h a 13h, 
Trobada de punt d’agulla. Col-
labora Connex
Lloc: Rambla “La Lió”, de 10h 

a les 21h, Fira Comercial i 
d’estocs. Organitza Comerços 
Associats de Premià
Lloc: Escola “La Lió”. d’11:00h 
a 14:00h i de 16:30h a 19:30h: 
Festa del Comerç de Premià 
(activitats infantils). Els tiquets 
es donaran a les botigues de 
Premià de Mar. També hi ha 
la possibilitat de comprar-los 
el mateix diumenge a La Lió.
Organitza Comerços Associats 
de Premià
Sortida des del Centre Cívic, 
a les 10 h: Visita guiada al 
Premià mariner
Lloc: Museu de l’Estampació
A les 12 h: Taller de fòssils 
marins. Organitza: El pájaro 
de hierro. Venda de productes 
estampats a mà.
D’11h a 14 h:  Jornada de 
portes obertes al Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar. 
Exposició permanent i Exposi-
ció temporal.
Lloc: c. Joan Prim, c. Unió, c. 
l’Eixampla, psge. Manent i Pça 
dels Països Catalans. De 10h 
a 20h: Fira del Mercat del Mar 
            * Col.labora: Club Nàutic
 



Torna la Festa del Comerç

12

Flama del Canigó
El passat 23 de juny, revetlla de Sant Joan, el Centre Excursionista de Premià, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, va celebrar el tradicional acte per anar a buscar la 
Flama del Canigó. Els participants van anar a Dosrius,on van rebre l’equip que venia 
des del Canigó i van portar la flama fins a Premià de Mar. 

11 de setembre, Diada 
Nacional de Catalunya
L’11 de setembre va tenir lloc la 
tradicional ofrena floral al monu-
ment de Rafel Casanova, en un 
acte organitzat per l’Ajuntament, 
amb la col·laboració del Casal 
d’Avis de Can Manent i la Coral 
l’Amistat. A la tarda, la Cobla 
Premià va oferir una ballada 
de sardanes a la plaça de 
l’Ajuntament.  

Una vegada més, els premianencs podran gaudir de la Festa 
del Comerç, que oferirà el Premià Estoc i La Botiga al Carrer. 
El Premià Estoc, que celebra l’onzena edició, és una bona 
oportuni tat 
per trobar tota 
mena d’articles 
a molt bon 
preu. Alhora, 
per desena 
vegada es 
farà La Boti-
ga al Carrer, 
amb una àm-
plia exposició 
de diferents 
comerços de 
Premià de 
Mar. La Fes-
ta del Come-
rç tindrà lloc 
diumenge, 4 
d’octubre, a la 
rambla La Lió durant tot el dia.  Paral·lelament, al pati de 
l’Escola La Lió, d’11.00h a 14.00h i de 16.30h a 19.30h hi 
haurà activitats i tallers per als més petits. Les entrades es 
poden aconseguir de manera gratuïta comprant a les boti-
gues associades al CAP.

Ho organitza: Hi col·laboren:

un mar de botigues
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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 

Concert de Bandes de Festa Major 
El passat 11 de juliol va tenir lloc el concert de Festa Major. Enguany el con-
cert va ser ofert per tres Bandes: la Banda de Premià de Mar, la Banda de 
l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, i la 
Asociación Banda de Musica de Calasparra. El concert amb les tres bandes 
es va celebrar a la tarda i els assistents van poder gaudir d’una gran qualitat 
musical on es van poder escoltar diferents estils. Per donar fi al concert, 
les tres bandes, amb un total de 105 músics, varen tocar conjuntament el 
pasdoble “Paquito Chocolatero”. 
L’Associació Banda de Música de Premià de Mar vol agrair la col·laboració 
a tots els músics assistents, als directors i a totes aquelles persones que 
els van donar suport en aquesta acte. 

Festa de la Gent Gran
El 18 d’octubre (diumenge) se celebrarà al Pavelló Municipal d’Esports 
la Festa de la Gent Gran, un acte organitzat per la Regidoria de Gent 
Gran que consistirà en un berenar i ball amb l’orquestra premianenca 
Sons de Nit. Les entrades es poden adquirir al preu de 5€ a través de 
les  associacions de persones grans del municipi: Conex, Can Manent 
Casal d’Avis, Associació de Persones d’Edat i Consell Sènior. Per a 
més informació podeu contactar amb la Regidoria de Gent Gran al 
telèfon 93.741.74.04.
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Què fa l’equip de govern?

En aquest nou inici del curs 
polític després de  l’estiu, 
cal fer unes quantes pre-
guntes.
 Per què el manteniment 
de les nostres platges durant 
l’estiu no ha estat l’apropiat, 
generant una sensació de 
deixadesa per la manca de 
neteja i, sobretot, a causa 

dels ja habituals  estanca-
ments d’aigües a la sorra, 
potencials problemes de 
salut pública?
 Per què després de més 
de dos anys des de l’inici de 
l’actual legislatura, l’Equip 
de Govern ha estat incapaç 
de millorar la neteja dels 
carrers i les places del nos-
tre poble?
 Per què l’Equip de Go-
vern ha permès durant més 
d’un any  la situació de 
deteriorament, amb risc de 
despreniments d’elements 
de la façana, de la fàbrica 
Escoda al carrer Joan Prim i 
no ha estat fins que el nostre 
Grup Municipal,que ho va 
denunciar al Ple del mes de 

maig, que s’ha resolt ?
 Quan podrem gaudir de 
l’espai públic situat al dar-
rera del nou equipament 
comercial que es troba a 
la plaça Doctor Ferran?. Si 
no s’ha fet la recepció de  
l’obra, per què hi ha establi-
ments que ja funcionen?  
 Quan disposarem d’ac-
cessos adaptats en els pas-
sos de vianants regulats per 
semàfors? En alguns casos 
hi ha accés d’entrada però 
la vorera de l’altre costat no 
està adaptada (carretera 
de Vilassar de Dalt / Enric 
Granados, entre d’altres).
 Pensa fer l’Equip de Go-
vern les actuacions neces-
sàries per a l’arranjament 

de la plaça de la República 
(jardins de Can Farrerons), 
donat l’estat lamentable, tant 
pel que fa a l’enjardinament 
com per allò que pertoca als 
espais de pas dels vianants, 
tal i com es va comprometre 
a fer, a instàncies del nos-
tre Grup Municipal, en el 
Ple Municipal de gener de 
2008?
 Per què l’Ajuntament de 
Premià s’ha vist obligat a 
formalitzar un crèdit de 2,6 
milions d’euros per tal de 
fer front als deutes de des-
pesa corrent (llum, neteja 
...) i s’ha vist abocat a un 
nou Pla de Sanejament per 
als propers sis anys, quan 
encara no  fa ni un any que 

vàrem sortir de l’anterior, i 
tot això a causa de la falta 
de planificació i de control 
de la despesa durant els 
darrers tres exercicis? 
 Quina ha estat l’actuació 
del govern municipal davant 
la problemàtica del CAP de 
Premià , referida a l’absèn-
cia d’aire condicionat durant 
l’estiu?
 Aquestes coses que 
l’Equip de Govern no és 
capaç de resoldre, demos-
tren que es preocupen molt 
més les campanyes d’imat-
ge, que no pas de la gestió 
diària dels afers del nostre 
municipi que afecten direc-
tament als veïns de Premià 
de Mar. 

Obsessió per amagar

El Una de les mesures an-
ticrisi adoptades pel govern 
Socialista de Rodríguez 
Zapatero ha estat el Fons 
Estatal d’Inversió Local. 
 L’objectiu d’aquest Fons 
ha estat la creació de llocs 
de treball davant de l’ incre-
ment de l’atur que la crisi ha 
generat, subvencionant obra 
pública als municipis, gestio-
nada pels ajuntaments.
 Aquesta inversió del Go-
vern de l’Estat ha aportat a 
Premià de Mar un total de 

4.800.000 €, els quals han 
fet possible obres de millora 
en  espais públics (Escola El 
Dofí, plaça de la Constitució, 
etc.), així com la més emble-
màtica, com és el nou teatre 
de L’Amistat.
 Des d’un primer mo-
ment, l’equip de govern 
(CiU+ERC), ha amagat la 
realitat d’aquestes aporta-
cions i ha volgut transmetre 
aquesta inversió, com si fos 
pròpia.  Posarem alguns 
exemples:
 Han publicat un docu-
ment (Inversió 2009), amb 
les inversions previstes per 
aquest any, en el qual en 
cap moment es fa referència 
a les subvencions rebudes, 

ni de quan ni de qui prove-
nen.
 S’han instal·lat uns pa-
nells a les obres, amb el text 
“Junts Millorem Premià”, a 
on només hi ha la imatge de 
l’Ajuntament. S’han col·locat 
els cartells normalitzats a 
l’obres, on s’indica quina 
obra s’està executant i sota 
quin programa està subven-
cionada, en llocs poc visibles 
i, en el moment d’acabament 
de l’obra, ràpidament s’han 
retirat, fins i tot amb les pres-
ses s’ha deixat l’estructura 
(Gran Via / Fleming).
 En els discursos públics 
s’omplen la boca de què 
estant fent la major inversió 
publica de la història a Pre-

mià de Mar, obviant en tot 
moment quines administra-
cions ajuden a que això sigui 
possible.
 Aques t  són  a lguns 
exemples de les actuacions 
d’aquest equip de govern, 
però en especial de CiU, ja 
que és habitual que quan es-
tant governant, la seves ac-
tuacions ratllen la deslleialtat 
institucional , l’ apropiament 
personal d’allò que poden 
treure profit, amagant tot allò 
que els pot fer ombra.
 Aquesta manera d’actuar 
demostra, com sempre, que 
CiU tracta d’apropiar-se, si-
gui com sigui, de tot allò que 
considera rendible electoral-
ment. Per altra banda mira 

de tirar pilotes fora, com es 
diu col·loquialment, quan allò 
que és responsabilitat seva, 
com les finances municipals, 
són un desastre de gestió, 
tot culpant a d’altres de les 
seves mancances.  
No es bo, en política, actuar 
d’aquesta manera, perquè, 
primer, la gent pensa que 
si actua així amb els altres, 
també ho farà amb ells i se-
gon, les altres administraci-
ons desconfiaran de la seva 
lleialtat institucional.
 Podem entendre que, si 
el recursos econòmics els 
aporta una altra adminis-
tració, no es vulgui donar 
publicitat, però amagar-ho 
és una irresponsabilitat.

CIU compleix els seus 
compromisos 

Fa pocs dies, vam presentar  
les dades del balanç dels 2 
primers anys del Pla d’Actu-
ació Municipal, un document 
que vàrem aprovar la tardor 
de 2007 i que recollia els ob-
jectius principals del full de 

ruta que l’equip de govern 
ens havíem proposat seguir 
fins al 2011. Dels 4 anys que 
inicialment teníem de coll 
per portar a terme tots els 
projectes recollits al PAM 
n’han passat 2. I, tal i com 
demostren les dades, a ho-
res d’ara podem afirmar que 
un 92% dels projectes ja 
estan en marxa. I d’aquests, 
més de la meitat ja estan 
molt avançats o fins i tot 
finalitzats. I si hem volgut 
donar a conèixer aquestes 
dades, ha estat, tal i com 
va deixar ben clar l’alcalde 
Miquel Buch amb l’únic 
objectiu de la més absoluta 
voluntat de transparència 
i responsabilitat, perquè 

l’obligació de tot equip de 
govern és treballar pel bé 
dels ciutadans, però també 
és bo que els ciutadans sà-
piguen què s’està fent.
 Més enllà de les obres 
dels grans equipaments 
com ara la nova bilbioteca, 
l’Amistat o la nova piscina 
(sense deixar-nos el cobri-
ment de la pista Voramar), 
hem iniciat un procés per fer 
possible que Premià de Mar 
esdevingui una ciutat més 
amable per viure i passejar, 
amb nombroses obres per 
millorar l’entorn i els serveis; 
hem vetllat per incrementar 
l’accessibilitat: hem adaptat 
voreres, hem posat semà-
fors per a invidents allà on 

ens ho han demanat, hem 
posat un ascensor a l’Escola 
d’Adults i en posarem un 
altre a l’Escola Municipal de 
Música, i hem fet possible 
que l’autobús sigui adap-
tat; hem posat fil a l’agulla 
per solucionar la manca 
d’aparcament; hem impulsat 
serveis per a la gent gran 
i per als joves; hem creat 
una empresa pública per 
promoure l’habitatge públic; 
hem aprovat definitivament 
el POUM.... la llista no aca-
ba aquí. 
 Una menció a part es 
mereixen les anomenades 
per l’alcalde Buch “3 vergo-
nyes”: la transformació de 
l’N-II; el baixador de Can 

Pou-Camp de Mar i impulsar 
el port com a espai d’oci. En 
els tres casos s’han fet i se 
segueixen fent nombroses 
gestions amb les administra-
cions competents, tot i que 
el camí, malauradament, és 
molt més lent i dificultós del 
que voldríem.  
 Sens dubte, podem afir-
mar amb orgull, però alhora 
amb humilitat que estem 
satisfets d’aquest balanç 
del PAM. El seu resultat 
ens anima a seguir treba-
llant tant com puguem pel 
bé de Premià de Mar, de 
la mateixa manera que ho 
hem fet fins ara: estant en 
tot moment al costat de les 
persones. 
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Independència, sí, o no. 
El valor és poder decidir

Esquerra, sens dubte, vo-
taria que sí. Però, el valor 
d’una consulta és que la 
resposta és oberta. Si es 
pregunta és per saber què 
opina la gent. Pot sortir sí i 

també pot sortir no. Aquells 
qui defensen el no, aquells 
que volen que Catalunya 
segueixi sent una comunitat 
autonòma, també poden 
fer campanya pels seus 
ideals. El referèndum i la 
consulta, doncs, són eines 
per a tothom.
 El que no s’entén és 
que, d’entrada, no es deixi 
preguntar. No s’entén per-
què tothom pot defensar la 
seva opció. Tanmateix PP, 
Iniciativa i el PSC-PSOE 
han votat recentment a 
Premià en contra de donar 
suport a consultes que sor-
geixin de la societat civil. 
Aquest suport institucional 
s’ha aconseguit gràcies als 

vots d’Esquerra -que va 
presentar la moció- i el seu 
soci de govern. PP, Inicia-
tiva i PSC-PSOE no volen 
saber, no els interessa, què 
opinen els premianencs de 
la independència. No ho 
volen preguntar.
 L’argument general dels 
qui rebutgen que es consulti 
la ciutadania és que aques-
ta ja vota sovint i, amb el 
seu vot, tria l’opció de país 
que vol. Aquí hi ha dues 
grans trampes amagades. 
Primera: La democràcia no 
es gasta com ho faria un pot 
de llenties; és a dir, per més 
actes democràtics, consul-
tes, eleccions que facis, 
sempre encara en pots fer 

més. O vist al revés, no per 
preguntar més s’acaba o es 
gasta abans la democràcia, 
ans al contrari. La democrà-
cia no té una quota.
 La segona trampa és 
més complexa. Sí que triem 
en les eleccions, però la 
nostra elecció és realitza 
valorant molts elements en 
joc, no tan sols el model de 
país: votem un partit potser 
per l’ ideari, pel model so-
cial -esquerra o dreta- pel 
candidat, per tradició fami-
liar, per efectes de la cam-
panya, i, després de molts 
i molts altres factors, també 
pel seu model de país. Per 
això, un referèndum té la 
virtut que se centra en una 

España es rancia según 
Unió Democràtica

Estos son los términos que 
utilizan los partidos que ac-
tualmente nos gobiernan en 
Premià de Mar. En el pasado 
pleno, hablando sobre la 
moción de soporte a la Inde-
pendencia de Catalunya, el 
portavoz de Unió Democrá-
tica, y en palabra del grupo 
CiU, definió a España, como 
rancia, que coarta las liberta-
des y limita el marco político 
y jurídico de Catalunya. Ca-
talogar a España de rancia, 
si que es faltar, primero a la 

verdad, porque no es así, y 
segundo, faltar al respeto a 
todas aquellas personas, que 
se pueden sentir heridos, por 
un epíteto que significa des-
precio, a unos valores perso-
nales, emocionales, filosófi-
cos y racionales. Decir que 
España es rancia, es atacar 
a la inteligencia, es no reco-
nocer, lo que hemos tardado 
en recuperar nuestra libertad, 
es desconocer la realidad 
más absoluta de nuestro 
país, es no viajar y ver como 
nos hemos reconvertido es 
un estado moderno, con 
mejores infraestructuras, 
mejores logros sociales e 

institucionales. Estamos vi-
viendo el mejor y mayor largo 
período de democracia de 
nuestra  historia. Nunca ja-
más hemos tenido un estado 
de bienestar tan alto. Nunca 
hemos conseguido cotas tan 
altas como en el deporte, ( 
la copa de Europa de Futbol 
o ahora el Euro básquet). 
Que catalogue a España de 
rancia el portavoz de ERC 
también, no nos sorprende, 
y hasta me parecería extraño 
si no lo hiciera y que diga que 
tenemos una baja cualidad 
de democracia no es verdad 
porque nosotros los catala-
nes lo demostramos votando 

siempre en las elecciones 
municipales, autonómicas, 
legislativas y europeas, o que 
nuestro Alcalde actual, priori-
ce más la independencia de 
Catalunya antes que la crisis 
de las familias premiencas, 
tampoco me parece raro, 
pues es normal que los que 
tienen ópticas soberanistas 
( por supuesto para mí total-
mente respetable) justifiquen 
ciertos gastos ( para mí en 
estos momentos inútiles y de 
despilfarro) como la creación 
de embajadas en el extran-
jero como necesarios. Ahora 
que catalogue España de 
rancia  el portavoz de Unió 

Democrática, sí que nos 
sorprende, sobre todo por 
segunda vez en un pleno, 
sin que pase nada, eso sí 
que nos desagrada, por no 
medir sus palabras, y ya no 
se puede justificar que sea 
joven y sin experiencia, pues 
lo hace con la aquiescencia 
de la mayoría de su grupo. 
Nosotros pedimos respe-
to porque damos respeto. 
Nuestros mayores pusieron 
las bases de la convivencia 
en la transición y el respeto 
fue la clave del éxito. Señor 
concejal de Unió democrática 
España no es rancia, España 
es maravillosa. 

Les necessitats reals 
dels ciutadans  

El 29 de desembre de 2008  
l’empresa pública de la Gene-
ralitat  “Gestió d’infraestructu-
res S.A.U.” adjudicà un con-
tracte d’assistència tècnica 
per a la redacció d’un estudi 
de  millora general relatiu a la 
“Nova Ronda del Maresme”. 
Es tracta de la millora de 
l’accessibilitat en el Maresme 
des de la B-20/C-31 a l’inici 
de la variant de Mataró. El 

tram afectat va de Montgat a 
Cabrera de Mar. La clau de 
l’expedient és: EI-NB-08060. 
L’adjudicatari és Transfer 
Enginyeria S.A. & Esteyco 
S.A. L’ import de l’adjudicació 
(sense IVA) és de 539.955,17 
€ i el termini d’execució és 
de vuit mesos. D’altra banda, 
cal recordar l’existència del 
Decret 310/2006 que aprovà 
el “Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya”. Es 
tracta de les infraestructures 
terrestres: Xarxa viària, ferro-
viària i logística.
   Dos comentaris: 1r- Dei-
xant de banda documents 
anteriors, el juliol de 2003 es 
lliurà l’estudi “Les infraestruc-
tures del transport al Mares-

me” encarregat a l’empresa 
pública d’àmbit metropolità 
“Barcelona Regional”. El Con-
sell Comarcal del Maresme 
creà tot seguit dues comis-
sions, una tècnica i una altra 
política, amb participació dels 
partits polítics amb represen-
tació comarcal i de represen-
tants del Departament de Po-
lítica Territorial  amb l’encàrrec 
d’aprovar un document sobre 
“Mobilitat i ordenació territorial 
al Maresme”. La comissió tèc-
nica el lliurà el setembre del 
2003. El 2005 el Ministeri de 
Foment presentà un “Estudi 
informatiu de la millora de la 
carretera N II al Maresme”. 
Novament el Consell Comar-
cal, i al 2007, aprovà un nou 

document: “Pla estratègic 
Maresme 2015” amb l’acord 
de tots els grups polítics i que 
inclou les propostes sobre 
mobilitat i infraestructures. 
Cal dir que, darrerament, la 
pròpia empresa Esteyco ha 
realitzat l’estudi de millora “La 
Nova Ronda del Vallès” on el 
cost previst de 400 milions 
d’euros inicialment s’ha dis-
parat a 1100 milions d’euros. 
Mentrestant, l’única via lliure 
de peatge de comunicació 
amb França i Europa des de 
Barcelona és una Nacional II 
que al seu pas pel Maresme 
Sud presenta trams d’un sol 
carril, semàfors, etc. que im-
pedeixen que acompleixi la 
seva funció de via ràpida, d’al-

tra banda segueix constituint 
un perill per a la seguretat de 
les persones en una zona 
d’alta densitat de població i 
impedeix l’obertura al mar de 
les poblacions costaneres.
 2on.- El Pla d’infraestruc-
tures del Transport a Catalu-
nya  recull, en relació a les 
carreteres al Maresme,  la 
construcció d’una nova auto-
via al costat de l’autopista i de 
doble calçada entre Montgat i 
Mataró sense especificar data 
i amb un pressupost de 300 
milions).
 Cal que la societat civil 
reaccioni d’una vegada i obli-
gui al poder polític a atendre  
les necessitats REALS de la 
població.

sola cosa, va directe al gra, 
i els ciutadans poden votar 
directament pel model de 
país que volen sense valo-
rar si, trien aquest model, 
també donen suport a un 
candidat que no els agrada 
o a un partit que no conei-
xen gaire, per exemple. 
Una consulta passa per 
sobre dels partits i se centra 
en la voluntat de la gent, 
aprofundeix en la democrà-
cia.
 Qui té por de la llibertat? 
Qui té por de la resposta? 
Aquells que en tenen, de 
por, han de revisar el seu 
esperit democràtic ja que 
poder decidir és l’ànima de 
la democràcia.
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2, 3 i 4  d’octubre
Fira Mercat del Mar i Mostra Gastronòmica
Programa complet a la pàgina 11

Dissabte 3
Concert 60è aniversari amb la cobla Marinada 
Concert de sardanes i música per a cobla
22.00 h, Esglèsia de Sant Cristòfol
Organitza: Amics de la Sardana

Diumenge 4
Itineraris: El Premià mariner 
Sortida a les 10h des del Centre Cívic. Porteu calçat còmode

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

Dijous 8
Concert d’inauguració del curs 2009-2010
A càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música.
18.30 h, a l’Auditori de l’Escola 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dies 13, 20 i 27 
Taller “Intel·ligència emocional i vida quotidiana”
A càrrec de Mercè Escribano, psicopedagoga.
Cal inscripció prèvia
19.00 h,  a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 17 
Teatre al carrer, a la Plaça Nova, a les 22.00 h
Amb la participació dels grups de teatre Kampikipugui, Sense Ofici 
ni Benefici i Dimecresalesnou
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Regidoria de Cultura

Concert: Rai Ferrer - Jo Krause Jazz Quartet
22.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura 
Aquest concert  forma part del nou cicle NITS DE MÚSICA AL 
CENTRE CÍVIC, en el qual podrem gaudir del concert de jazz de 
Rai Ferrer i Jo Krause Quartet i al novembre d’un recorregut per la 
vida i les cançons de l’Edith Piaf, amb una copa de cava de regal i 
més novetats per fer de les nits de tardor unes nits agradables amb 
tots i per a tots els sentits.
Fitxa artística:
Rai Ferrer, contrabaix / Jo Krause, bateria
Martí Serra, saxo tenor / Vicenç Solsona, guitarra

Podeu comprar les entrades 1 hora abans al Centre Cívic.
Preu entrada: 5 €
Preu amb descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats 
conveniades i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que 
celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2009.

Diumenge 18                                                                                        
5a Marxa Popular de Premià de Mar
Sortida a les 8h des de la Plaça Nova. Recurreguts de 14 i 18km. 
Més informació a www.cepremia.net o www.pisaterrones.com

EXPOSICIONS

De l’1 al 11
Últims treballs de l’ar-
tista Joan Gómez, a la 
sala 1
I les pintures de l’artista 
Alejandra, a la sala 2
Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Del 2 al 16 
Exposició del concurs 
de fotografies de la Fes-
ta Major 2009
Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Festes
Col·labora: Grup Fotogrà-
fic Argent

Del 16 al 25
Pintures a l’oli de l’artis-
ta olotí Vila
Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Fins al dijous 22 
Indianes, estampats
Exposició temporal on es 
mostren els teixits estam-
pats del segle XVIII i XIX, 
en un recorregut per una 
col·lecció que destaca per 
la seva qualitat artística.
Al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Es-
tampació 

Del 30 d’octubre al 8 de 
novembre
Obres de l’artista Enric 
Abadal
Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Titelles: Nora i el conte perdut 
De la companyia El Sidral
12 h, a la plaça Ernest Lluch
Organitza: Regidoria de Cultura

En un petit país on la reina i 
el rei no s’entenen, les coses 
no poden anar gaire bé, i si 
les coses es fan perquè sí, 
encara menys.
Però què passaria si un dia 
una nena petita decideix 
que aquesta resposta no li 
agrada? I si decideix llegir 
un conte encara que estigui 
prohibit? O porta el seu avi 
al metge encara que estigui 
prohibit?
Si ho voleu saber, haureu de 
conèixer la Nora...

Festa de la Gent Gran
al pavelló d’esports, amb orquestra i ball.
Organitza: Regidoria de la Gent Gran. 
Més informació al 93 741 74 04

Dimarts 20
Auditori Viu
A càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música.
18.00 h, a l’Auditori de l’Escola 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 24 
Narració de contes 
Amb motiu del Dia Internacional de la biblioteca es farà una 
narració de contes per al públic infantil a càrrec de l’Associació Cal 
Llibre del Vallès Oriental.
12.00 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 25
Country a la plaça
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
12.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organitza: AVECA

Titelles: Galaxis, 
contes de l’univers Com-
panyia Teia Moner
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre 
L’ univers on vivim és molt 
gran. Contínuament estan 
sortint naus de la terra per 
descobrir més planetes. 
Però encara no sabem si 
hi ha vida fora de la Terra. 
Estem sols a l’univers? I si 
hi hagués vida intel·ligent a 
altres planetes, com seria? 
Quins contes explicarien?

Divendres 30
Recital de poemes 
A càrrec de diversos poetes de Premià de Mar i rodalies, acompa-
nyats musicalment per Domènec Carrillo i Marta Lloveras
20.00 h, al Centre Cívic. Col·labora: Regidoria de Cultura
Participants: M. Roser Llompar, Justo Ayuso, Francesc López 
López, Encarna Sanz Saíz, Joan Gómez Vinardell, M. Dolors 
Salazar, Pierre Devère, Juan Fernandez Espín, Leonor Font, 
Bárbara González López, M. Dolors Pey, Daria Ferrando Ferran, 
Martí Roselló. Per acabar la Marta Lloveras ens cantarà alguns 
dels seus poemes. 
Per celebrar la trobada finalitzarem amb un petit refrigeri.

PREMIÀ JOVE
Podreu consultar la programació del Premià Jove d’octubre a la 
www.premiademar.cat

Cinema 
al Patronat  

Consulteu la programació 
de cinema a la 

cartellera del 
Patronat o a la 
pàgina: www.

patronat.
voluntariat.org


