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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

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    678 42 86 32
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
Taxis Premià     93 752 57 57
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:         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
Taxis 24 hores      605 498 508

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Tanquem el darrer Vila Primilia d’aquest 2012 amb notícies positives. D’una 
banda, ja fa dies que s’està treballant en l’arranjament d’una cinquantena 
de voreres o trams de carrers malmesos a càrrec d’empreses premia-
nenques. També hem vist com, després d’una intensa campanya, a dia 
d’avui s’ha aconseguit acabar amb el comerç il·legal al mercat dels dijous. 
Alhora, celebrem que l’Àrea de Serveis Socials ha canviat d’ubicació, 
des d’on es podrà oferir un millor servei als ciutadans. Seguim treballant 
en millores per facilitar l’aparcament de motos i persones amb mobilitat 
reduïda. I, finalment, la il·lusió i l’esforç de nombroses entitats i voluntaris 
faran possible que, una vegada més, Premià de Mar se sumi a la Marató 
de TV3. Espero de tot cor que aquesta inèrcia continuï i s’estengui arreu, 
i que el nou any que estem a punt de començar vingui carregat de bones 
notícies per a tots els premianencs. Aquesta seria, sens dubte, la millor 
manera de començar el 2013.

Bones festes de Nadal i feliç any nou a tothom.

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

desembre 2012

1. Barniol
2. Barniol
3. Rosell
4. Garcia
5. Pueyo
6. Gaza
7. P. Viayna
8. Rosell
9. Rosell
10. Rodríguez

11. Barniol
12. Buenache
13. E. Viayna
14. Gaza
15. Garcia
16. Garcia
17. Rosell
18. Garcia
19. Pueyo
20. P. Viayna

21. Rodríguez
22. Pueyo
23. Pueyo
24. Barniol
25. Garcia
26. P. Viayna
27. Buenache
28. E. Viayna
29. Rodríguez
30. Rodríguez
31. Gaza

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
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La inversió prevista per a aquest 2012 
és de prop de 100.000€ i forma part 
d’un pla que tindrà continuïtat els propers anys
Aquesta tardor han comen-
çat els treballs per arranjar 
una cinquantena de carrers 
i voreres que es troben en 
mal estat de tots els barris 
de Premià de Mar. Les ac-

tuacions, per  un valor de 
prop de 100.000€,  es fan 
a càrrec de l’Ajuntament, 
que ha contractat per fer-
les diverses empreses del 
municipi.  

Passa a la pàgina següent

 Amb aquesta mesura, 
el consistori fa un pas 
endavant en la reactivació 
econòmica i la lluita contra 
l’atur dels seus ciutadans. 
Cal recordar que des del 

Servei de Promoció Eco-
nòmica es porten a terme 
de manera permanent di-
verses accions per ajudar  
les persones en situació 
d’atur a trobar feina. 

 La voluntat de l’equip 
de govern és que tots els 
carrers i voreres malme-
sos quedin arreglats en 
pocs anys i que, alhora,  
els treballs vagin a càrrec 

L’Ajuntament arranja 50 carrers
i voreres en mal estat a través 
d’empreses premianenques
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Joaquín Briones (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisès Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“Continua el programa pel 
compliment del Pla d’accessibilitat 

a Premià de Mar.  
Pla amb el qual a més de fer 

accessibles les voreres, també s’ha de 
garantir poder circular-hi”.

“Veiem molt positiu les obres 
que s‘estan duent a terme ja que és 

necessari garantir l´accessibilitat de tots 
els veïns en l’entorn urbà: 

que el vianant es pugui moure amb 
comoditat i seguretat.”.

“Demanar-nos opinió sobre l’actuació a les 
voreres és vergonyós. Preferiríem parlar 

de la situació social que es viu als nostres 
carrers. La decadència del Vila Primilia 

(o pamflet del govern) és manifestament 
penosa. Feu-vos-ho mirar”.

“Creiem que la prioritat en l’arranjament 
de les voreres ha de ser afavorir 

l’accessibilitat així com eliminar les 
barreres i obstacles que impedeixen  la 

mobilitat dels vianants, com ara pilones i 
senyals en voreres de poca amplada”.

“Amb aquesta iniciativa aconseguirem un 
doble objectiu: contractar 

petites i mitjanes empreses perquè 
es facin càrrec dels treballs i fer possible 

que, a mitjà termini, tots els carrers 
i voreres malmesos quedin arreglats”.

Antoni Subirà (CiU)

d’empreses premianques 
per fomentar l’ocupació. 
Per aquest motiu, a ban-

da de les 50 actuacions 
previstes des d’ara i fins 
a finals d’any, ja se n’han 

programat de noves de 
cara al pròxim exercici 
2013. 

Actuacions

Nota: aquesta actuació no s’ha explicat anteriorment amb motiu de la seva coincidència 
amb la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya i en compliment de la 
Llei orgànica del règim electoral general. 

Ramon Llull / Unió: vorera en mal estat
Lourdes 13: vorera en mal estat
Enric Borràs / Abat Oliba: manca de vorera
Pompeu Fabra (entre Ramon Llull i Pau Casals): vorera en mal estat
Del Carme (entre Ramon i Cajal i Ptge. Vallès): vorera en mal estat 
Joan Prim - Mossèn Jacint Verdaguer: vorera en mal estat
Ctra. Premià de Dalt entre el nº 92 i 112: vorera en mal estat
Joaquim Ruyra, 6: Vorera en mal estat
Elisenda de Montcada, 22: Vorera i vorada en mal estat
Sant Francesc/  Joan Prim: 
Paviment de calçada (asfalt) en mal estat. Vorera i vorada en mal estat
Sant Francesc, 62: Vorera en mal estat
De la Plaça, 40: Vorera en mal estat 
Riera Premià entre Antoni Gaudí i Aribau: 
Vorera  en mal estat. Enderroc i reposició de panot
Camí Ral, 64-66:  Vorera  en mal estat
Lourdes, 2-4: Vorera en mal estat
Lourdes/Ptge. Gral. Prim:  Rigola  en mal estat
Del Carme, 6: Vorera en  mal estat
Enric Granados 61-68: Vorera i Voral en  mal estat
Montserrat 61-63: Vorera en mal estat 
Joaquim Ruyra / amb Ctra. Vilassar de Dalt: Vorera en mal estat
Joaquim Ruyra, 2-4: Vorera en mal estat
Unió/ Elisenda de Montcada: Vorera en mal estat
Nord entre Camí Ral i Sant Pere: Paviment en mal estat. Vorera i vorada en mal estat
Unió/Ctra. Vilassar de Dalt: Vorera i vorada en mal estat 
De la Plaça, 79: Vorera en mal estat 
Salle Nord: Vorera en mal estat, vorada en mal estat, escocells aixecats. 
Enderroc i reposició de vorada i panot en mal estat i construcció de dos guals.
Terra Alta/Anoia: Vorera amb falta de panots i en mal estat
Terra Alta: Manca de pavimentació i vorera
Riera Premià entre Maresme i Camí del Mig: 
Escocells sense arbres amb perill pels vianants
Carme núms 26 / 32: Vorera en  mal estat
Ramon Llull, 41: Vorera  en mal estat
Pilar, 102: Vorera  en mal estat (panot)
Colon/ Pau Casals: Vorera en mal estat
Riera de Premià entre Narcís Monturiol i Joan Vilanó: 
Vorera  en mal estat . Enderroc i reposició de panot
Unió, 33: Paviment en mal estat. Vorera i vorada en mal estat
Sant Francesc, 46: Vorera i vorada en mal estat
Aribau/Sant Ferran: Vorera  en mal estat
Circumval·lació entre Ctra. Premià de Dalt i Ptge. Mirasol: Vorera  en mal estat
Camí Ral, 119 : Vorera  en mal estat
Camí Ral, 112 : Vorera  en mal estat
Núria entre Ptge. Gral.Prim i C.Joan Prim: Vorera sense panot
Mossèn Jacint Verdaguer, 100: Vorera en mal estat 
Joan Prim, 81: Vorera en  mal estat
Ramon Llull, 78: Vorera en mal estat 
Ctra. Vilassar de Dalt (zona Biblioteca): Vorera en mal estat 
Joaquim Ruyra, 15: Vorera en mal estat
Elisenda de Montcada entre Colon i J. Ruyra: Vorera i vorada en mal estat
De la Cisa entre Elisenda de Montcada i Ramon Llull: Vorera  sense panot i formigó 
Sant Francesc, 38-42: Vorera i vorada en mal estat
Unió , 57-59: Vorera en mal estat 

Rotació:
- Preu minut (amb IVA): 0,035 €
- Preu hora (amb IVA): 2,10 €
- Preu 24 hores (amb IVA): 22 €

Abonaments:
- Abonament 24 hores (amb IVA): 90 €
- Abonament diari 12 hores (amb IVA): 55 €
- Abonament nocturn (amb IVA): 40 €
- Abonament motos (amb IVA): 31 €

Concessió:
- Concessió 40 anys: 19.500 € + IVA
- Concessió 40 anys cotxe petit: 16.900 € + IVA
- Descompte especial per la compra de 10 o més places: 500 € per plaça
- Concessió 20 anys: 12.500 € + IVA

Per a més informació: 
600 931 988

APARCAMENT DE LA 
PLAÇA DELS 

PAÏSOS CATALANS
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Dijous 7
Xerrada sobre Nacional 330, 
amb Xavier Traïd, periodista. 
19.00 h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organit-
za: Servei de Biblioteca

Bons resultats en la 
campanya contra el comerç 
il·legal al mercat dels dijous 
Des del mes de setembre, 
la Policia Local i l’Àrea 
de Promoció Econòmica 
han centrat bona part dels 
seus esforços per acabar 
amb la venda il·legal al 
mercat dels dijous, i a dia 
d’avui es pot dir que l’ob-
jectiu s’ha aconseguit. Al 
llarg d’aquest 2012 s’han 
requisat prop de 500 kg 
de material entre els ve-
nedors il·legals al Mercat 
dels dijous. Aquest tipus 
de comerç, conegut com el 
“top manta”, perjudica tant 
els comerciants com els cli-
ents, que adquireixen pro-
ductes sense cap garantia. 

Cal recordar que la compra 
d’aquests productes pot ser 
objecte de sanció. 

Material destruït
El material requisat cor-
responia, en bona part, a 
rellotges, peces de roba 
esportiva amb marques fal-
sificades, discos compactes 
de música, DVD gravats, 
roba interior, llaunes de be-
gudes, bosses i moneders, 
mitjons i cinturons, d’entre 
altres productes. Tot aquest 
material ha estat transpor-
tat i destruït a la planta de 
tractament de residus de 
Mataró. 

Eleccions Autonòmiques 2012: 
Resultats a Premià de Mar

Motius per dir NO a la venda il·legal al carrer

• Els productes que es venen són de baixa qualitat i sense garanties oficials
• Poden posar en perill la salut dels consumidors ( cosmètics )
• La majoria del gènere comercialitzat és material falsificat 
  o pot procedir de robatoris
• Genera competència deslleial i provoca el tancament de comerços, empreses i  
  locals legalment establerts i la pèrdua dels corresponents llocs de treball
• Comet frau contra la hisenda pública, ja que no genera impostos ni cotitzacions
• Accepta i fomenta l’explotació laboral de les persones que treballen 
  en la venda il·legal
• Danya la imatge dels nostres municipis, ja que deteriora 
  la qualitat dels seus espais públics
• Crea inseguretat ciutadana i constitueix una infracció



Ho organitza: CFS Premià

CONCERTS DE NADAL

Del 14 al 21 de desembre  
Audicions de Nadal a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música
Divendres 14: des de les 20 h, a l’Auditori de 
l’escola 
Dilluns 17: des de les 17.30 h, al Centre Cívic; 
des de les 20.30 h, a l’Auditori de l’escola
Dimarts 18: des de les 17.30 h, al Centre Cívic
Dimecres 19: des de les 20.30 h, a l’Auditori de 
l’escola
Dijous 20: des de les 20 h, a l’Auditori de l’escola
Divendres 21: des de les 17.30 h, a l’Auditori de 
l’escola
Més informació a l’Escola Municipal de Música, 
tel. 93 752 27 73
Ho organitza: Escola Municipal de Música

12 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la coral 
Amics del Cant 
17 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Amics del Cant (AVECA)

14 de desembre
Tradicional concert de Nadal, 
a càrrec de la coral Mata de Jonc
19.30 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Mata de Jonc (AVECA)

Vetllada nadalenca: Nadal, cançó i tradició
19.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló
Paraules introductòries de J. Arenas: El Nadal 
és com una flama. Concert de cançó tradicional 
catalana i occitana que interpretarà la soprano 
Olga Miracle amb acompanyament de flautes de 
Joan Codina. 
Es podrà disposar d’aparcament gratuït al Garden 
Center Batlle
Acabada la representació se servirà un refrigeri
Ho organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural

15 de desembre
Celebració del Nadal amb les Famílies
A partir de les 16.30 h
Al Casal Benèfic Premianenc
• Felicitació de les Festes de Nadal per part de 
l’alcalde de Premià,  el senyor Miquel Buch i 
Moya.
• Felicitació de les Festes per part del president de 
la Junta de la Fundació,  el senyor Jaume Marimón 
i Caballero.
• Cantada de Nadales per l’Agrupació 
Coral l’Amistat.
• Cantada de Nadales amb residents, familiars i 

6 a Premià de Mar

CONTES DE NADAL

Aquest Nadal els infants podran gaudir d’una 
sèrie d’activitats nadalenques a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. N’hi haurà els dies següents:

12 de desembre a les 18 h
L’auca dels pastorets del pessebre
A càrrec d’Albert Estengre
 
19 de desembre a les 18 h
L’hora del conte: contes de Nadal
A càrrec de Jordina Biosca
 
9 de gener a les 18 h
L’hora del conte: Per Reis… un munt de contes
A càrrec de M. Àngels Gil
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló 
i Regidoria de Joventut

TALLERS DE NADAL

Durant les festes nadalenques el Museu de 
l’Estampació i la Biblioteca Martí Rosselló 
organitzen tallers pensats per a tota la família: 

14 de desembre a les 16 h
Taller de Nadal per a adults: estamparem teixits 
amb motius nadalencs (preu 8 euros)
Museu de l’Estampació

18 de desembre a les 18 h
Taller de plastilina: el fons marí
A càrrec d’Artiscle
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Martí Rosselló

20 de desembre a les 18 h
Taller de plastilina: Nadal
A càrrec d’Artiscle
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Martí Rosselló

Divendres 2 de gener a les 16h
“El fanalet de Reis”
Taller infantil
Tot el material inclòs
Preu: 5euros
Al Museu de l’Estampació”
 
ACTIVITATS ESPORTIVES DE NADAL

28 de desembre
14è Torneig de Nadal 
CFS Cover Premià de Mar 
De 9 h a 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports 

treballadors.
• Fi de festa amb torrons i cava per a tothom.
Ho organitza: Casal Benèfic Premianenc
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

Cantada de Nadales
17.30 h, al Casal Benèfic Premianenc
19.30 h, a la parròquia de Santa Maria
20.30 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

18 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’espai l’Amistat
Ho organitza: Escola Municipal de Música

21 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de les corals 
de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’església de Santa Maria
Ho organitza: Escola Municipal de Música

22 de desembre
Concert de Nadal: “El Mesies de G.F. Händel”. 
Selecció d’àries i cors
Intervindran la Coral l’Amistat, Camerata Impromptu, 
orquestra Barcelona Filharmonia i els solistes Ulrike 
Haller (soprano) i Xavier Aguilar (baríton). Sota la 
direcció de Daniel Antolí. Presentació de Joan Vives.
21 h, a la Sala Gran de l’Amistat 
A la sortida compartirem, com és tradicional, coca 
i vi dolç al vestíbul de L’Amistat. 
Venda d’entrades anticipades: a la taquilla de 
L’Amistat els dilluns i els dijous, de 18 h a 21 h, i per 
internet a www.espailamistat.cat. Preu: 14 euros. 
El dia del concert les entrades valdran 16 euros i es 
podran adquirir 1 hora abans del concert.
Ho organitza: Ajuntament de Premià de Mar i Coral 
L’Amistat, amb la col·laboració del centre L’Amistat.

25 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Jove Orquestra 
de Premià de Mar i dels alumnes 
de l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria.
21.30 h, a l’església de Sant Cristòfol
Ho organitza: Associació Cultural l’Aurora

26 de desembre
Concert de Sant Esteve
A càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)
12.30 h, al Centre l’Amistat
Ho organitza: Centre l’Amistat
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)
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26 de desembre
Concert de Sant Esteve: 
valsos i polques de la família Strauss
A càrrec de l’Orquestra Simfònica Barcelona 
Filharmonia. Sota la direcció de Daniel Antolí i 
Plaza. 19,30 h, a la Sala Auditori de l’Amistat. 
Reserva d’entrades: al bar del centre, els dies 11, 
17 i 21 de desembre, de 19h a 21h. Preu:15 euros. 
Organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat. 
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar

30 de desembre
Concert de Nadal
A càrrec de la Banda de Música de Premià
12 h, a l’Espai l’Amistat. Preu: 5 euros. 
Ho organitza: Banda de Música de Premià de Mar

UN MAR DE BOTIGUES...MUSICALS

Per tal de fer més ambient Nadalenc diversos 
“grups musicals infantils/juvenils” faran petits 
concerts a les portes de diferents establiments. 

Organitza: Comerços Associats de Premià
Col·labora: Escola Municipal de Música, Coral 
L’Amistat, Escola de música i dansa “Estudi Teresa 
Maria” i El Taller de Música
Data: 15 de desembre

TU COMPRES, ELLS ES DIVERTEIXEN

L’escola Sant Cristòfol de la Gran Via de Lluis 
Companys es converteix en l’espai de diversió dels 
més petits per tal que els pares i mares puguin fer 
les seves compres. Per això s’instal·laran un petit 
Mercat Municipal, un taller de maquillatge 
i disfresses i jocs gegants. 
 
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar, 
servei de promoció econòmica
Dies: 2,3 i 4 de gener de 17 a 20 hores

1 HORA PER GAUDIR, 
1 HORA PER COMPRAR

Els premianencs gaudiran d’una hora per fer les 
seves compres als comerços del CAP que regalaran 
vals d’1 hora perquè els infants puguin 
provar alguna de les activitats que s’ofereixen 
als establiments de Premià.

Organitza: Comerços Associats de Premià
Dies: 27, 28 desembre i 2,3 i 4 de gener

EL PATGE REIAL VISITA EL MERCAT

Un patge reial del seguici de ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient visitarà el Mercat de Sant Joan i 
recollirà les cartes dels nens i nenes de Premià.

Organitza: Mercat Municipal
Dies: 3 i 4 de gener en horari comercial

BUSCA EL CISTELL 
ALS APARADORS DE NADAL

Els clients han de buscar “el cistell” que cada dia 
anirà canviant d’establiment per participar al sorteig 
de 100 euros en vals de compra.
Inici: 15 de desembre
Organitza: Comerços Associats de Premià

De l’1 al 24 de desembre 
Fira de Nadal
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers 
de la Plaça i Dr. Fleming
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

De l’1 de desembre al 5 de gener 
Atraccions infantils 
A la plaça de la Sardana
En horari comercial

PESSEBRES

15 de desembre
Encesa de la il·luminació i inauguració del 
pessebre dels jardins de Can  Roura amb cantada 
de nadales
19.00 h, a Can Roura 
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

16 de desembre
Sortida a peu amb els Caminants de Matinada i 
l’Esplai Parroquial
8.00 h, a la plaça Nova
42a. Pujada del pessebre a Sant Mateu. A les 
11.00 h del matí es farà la plantada del pessebre i 
la missa a l’ermita de Sant Mateu. Hi haurà també 
cantada de nadales. 
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic, Caminants 
de Matinada, Esplai Parroquial 

25 de desembre
Inauguració de l’exposició de diorames, cons-
truïts pels membres dels Amics de l’Art Pessebrístic
11.00 h, al local del c. Aurora, 20
L’obertura de l’exposició es farà el dia 22 de desem-
bre, a les 11 h.
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

CAVALCADA DE REIS

2  i 3 de gener
Patge Reial
De 18 h a 20 h
A la plaça de la Sardana
(En cas de pluja, al Centre Cívic)
Ho organitza: Regidoria de Festes 
 
5 de gener
Rebuda de S.M. els Reis de l’Orient
17.00 h, als jardins del Palmar 
Ho organitza: Regidoria de Festes 
Rebuda de S.M. els Reis de l’Orient
17.30 h, a l’Ajuntament 
de Premià de Mar 
Ho organitza: Regidoria de Festes 

Gran Cavalcada de Reis
Sortida a les 18.30 h, de la 
plaça Joan Coromines 
Ho organitza: Regidoria de Festes 
Hi col·labora: Condis Supermercats, La Caixa

Pessebre vivent
A partir de les 18.30 h, a la plaça 
dels Països Catalans
Ho organitza: Escola de 
Teatre Kampikipugui

ALTRES ACTIVITATS DURANT 
LES FESTES

9 de desembre
13a. Trobada de Nadal per un 2013 millor 
i en pau. 12 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Tercer Mil·leni, associació 
pel creixement personal

23 de desembre
La Xarxa presenta: Pastorets cap a Betlem!
Espectacle de la companyia La Roda Produccions
18.00 h. al Patronat Teatre
Ho organitza: Xarxa de Premià de Mar
Hi col·labora: Patronat Social Premianenc

26 de desembre
Dinar de germanor de Sant Esteve
13 h, al Casal d’Avis Can Manent
Inscripcions: Carrer Unió, 40 baixos (serveis socials)
Ho organitza: Creu Roja i Regidoria de Gent Gran

COMPRA A PREMIÀ I APARCA DE FRANC 

Els comerços del CAP faciliten, durant tot l’any, 
aparcament als seus clients, oferint vals d’1 hora per 
aparcar gratuïtament a l’aparcament de la plaça 
dels Països Catalans mentre fan les seves compres.
Organitza: Comerços Associats de Premià

El Mercat de Sant Joan obrirà el dia 23 de desem-
bre per tal que pugueu fer les compres amb més 
comoditat.

GAUDEIX DEL NADAL 
AMB LA PANERA DEL MERCAT

Els paradistes del Mercat premien les teves compres 
regalant butlletes de participació per la tradicional 
panera de Nadal. 
Organitza: Mercat Municipal
Inici: 1 de desembre fins exhaurir existències

LOTERIA DE NADAL A LES BOTIGUES

Des de tots els establiments associats a l’Associació 
Comerços Associats de Premià, CAP, es regalarà lo-
teria de Nadal en forma de “xecs” als clients. Amb 
cada xec es poden guanyar 500 euros.
Organitza: Comerços Associats de Premià
Inici: 10 de desembre fins exhaurir existències
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Els treballs de condicionament per traslladar-hi 
Serveis Socials, Igualtat, Gent Gran, Diversitat i 
Ciutadania i Habitatge ja han finalitzat 

Serveis Socials i la resta
d’àrees del carrer Unió es
traslladen a la Fàbrica del Gas

Des del 29 de novembre, 
els serveis d’Ensenyament, 
Serveis Socials, Igualtat i 
SIAD (Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones), Gent 
Gran, Diversitat i Ciutadania 
i Habitatge ja s’ofereixen des 
de les noves dependències, 
al carrer Joan XXIII 2-8. El 
trasllat de totes aquestes 
àrees a la nau del Gas su-
posarà una millor atenció 
als ciutadans, amb unes 
instal·lacions pensades per 
oferir un millor servei i, al-
hora, un estalvi energètic i 
de recursos important. Cal 
recordar que fa prop d’un 
parell d’anys, el servei d’En-
senyament, que inicialment 
també es trobava al carrer 
Unió, ja es va traslladar a 
l’antiga Fàbrica del Gas.

Conveni entre 
l’Ajuntament i 
l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona 
La Junta de Govern Local, 
va aprovar, en sessió del 5 
de setembre, un conveni de 
col·laboració entre l’Ajun-
tament de Premià de Mar i 
l’Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona (IMMB), 
organisme autònom consti-
tuït per l’Ajuntament de Bar-
celona i referent mundial en 

l’àmbit de la modernització 
de mercats municipals. 

L’objectiu del conveni 
és iniciar una col·laboració 
entre ambdues parts, tenint 
en compte les inquietuds 
dels venedors del mercat, 
per fer una diagnosi de la 
situació actual del Mercat 
Municipal de Sant Joan, in-

augurat l’any 1968. L’acord 
té una durada d’un any i es-
tableix el suport i assesso-
rament per part de l’IMMB 
en la presa de decisions 
tècniques i comercials, així 
com la proposta d’accions 
de millora que afavoreixin 
i impulsin la competitivitat 
del mercat. 



9

L’alcalde trasllada a ADIF 
les queixes dels usuaris 
sobre la nova estació 
Després que les constants 
reclamacions que l’Ajunta-
ment ha fet a Adif sobre les 
obres de l’estació de RENFE 
de Premià de Mar no hagin 
donat cap resultat, així com 
tampoc les reiterades queixes 
per part dels usuaris, l’alcalde 
es va reunir amb la direcció 
d’Adif per mirar de trobar una 
solució a aquesta situació.

Projecte modificat
Cal recordar que el projecte 
inicial sobre la nova estació 
que Adif va presentar en el 
seu moment es va modificar 
per part de l’empresa pública 
sense que l’Ajuntament en 
tingués coneixement. Com 
a conseqüència, les obres 
que s’han fet a l’estació pro-
voquen que els usuaris hagin 
de fer un llarg i enrevessat 
circuit de dubtosa seguretat 
per dins de l’estació cada 
vegada que utilitzen el tren. 
Al mateix temps, no s’ha 
substituït l’ascensor, que con-
tinua tenint unes dimensions 

Adif en reiterades ocasions 
una solució a tots aquests 
problemes, alhora que s’ha 
ofert a col·laborar-hi eco-
nòmicament si convé per 
intentar agilitzar-ho, però la 
resposta ha estat sempre 

i una estructura que impedei-
xen que amb determinades 
cadires de rodes es pugui 
utilitzar.

Reunió amb Adif
L’Ajuntament ha demanat a 

negativa.
Finalment, l’Ajuntament 

va optar per demanar formal-
ment una reunió entre l’alcal-
de, Miquel Buch, i la direcció 
d’Adif amb l’objectiu d’inten-
tar que d’una vegada per 

Acte central 
contra la 
violència 
a les dones

Diumenge, 2 de de-
sembre, va tenir lloc a 
la plaça de la Sardana 
l’acte central amb mo-
tiu de la Diada inter-
nacional contra la vi-
olència de gènere. La 
Regidoria d’Igualtat, 
amb la col·laboració 
de diverses entitats, 
va organitzar diversos 
actes commemoratius 
que es van anar ce-
lebrant en diferents 
dies. 

totes Adif escolti les queixes 
dels usuaris i hi posi solució. 
Durant la reunió, l’Ajuntament 
va demanar a Adif poder pre-
sentar una modificació del 
projecte actual per intentar 
desencallar la situació.

Foto: Esther de Prades



Festa de la Gent Gran
El 4 de novembre, va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports la tradicional 
Festa de la Gent Gran, que organitzen les associacions de gent gran, el 
Consell Municipal de la Gent Gran i la Creu Roja, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Gent Gran. Es van homenatjar aquells matrimonis que aquest 
2012 han celebrat les noces d’or, així com també  les associacions de gent 
gran de Premià de Mar que durant tot l’any han col·laborat activament en 
el programa d’activitats.

Èxit de participació a la 1a  Kid’s Challenge 
L’11 de novembre es va celebrar per primera vegada a Premià de 
Mar la Kid’s Challenge, una activitat esportiva infantil no competitiva. 
En total hi van participar 400 infants des de P3 fins a 4t d’ESO, 
L’activitat estava organitzada conjuntament per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament i la Challenge Barcelona-Maresme.
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Millores per 
facilitar l’aparcament 
i la mobilitat
Dins les millores que s’es-
tan portant a terme per 
facilitar l’aparcament i  la 
mobilitat al municipi, s’han 
creat els estacionaments 
següents i s’ha millorat la 
senyalització viària d’algu-
nes zones.

Nous estacionaments 
genèrics  per a persones 
amb mobilitat reduïda :
C/ San Josep: per facilitar 
l’accés al Casal dels Avis
C/ San Cristòfol amb Pl. 
Nova: per facilitar l’accés 
a la zona del Nucli Antic i 
Ajuntament
C/ de la Plaça amb Gran 
Via: per  facilitar l’accés al 
Mercat Municipal.
C/ de la Plaça, al costat de 
l’ambulatori

Nous estacionaments per 
a motos :
San Cristòfol amb Riera 
Gran Via / Av. Roma

Millora i manteniment de 
la senyalització viària, als 
voltants dels  col·legis 
següents:
Zona instituts: carrers Bat-

El 14 de juliol es va publicar 
el Reial decret llei 20/2012, 
de 13 de juliol, que estableix 
la supressió, durant l’any 
2012, de la paga extraordi-
nària del mes de desembre 
a tot el personal del sector 
públic funcionari i laboral.
Per coherència respecte 
aquesta mesura, l’equip de 
govern de l’Ajuntament de 
Premià de Mar ha acordat 
que l’alcalde i els regidors 
amb dedicació renunciaran 
a la paga extraordinària del 
mes de desembre i que els 
regidors sense dedicació 
disminuiran en un 7% les se-
ves retribucions en concepte 
d’assistències.

D’altra banda, també s’ha 
acordat, com a mesura de 
contenció econòmica, dis-
minuir les assignacions dels 
grups polítics municipals 
constituïts a l’Ajuntament en 
un 7%.

L’equip de 
govern acorda 
reduir les 
retribucions 
de l’alcalde i 
regidors en un 7% 

lles, Ramon de Penyafort, 
Santiago Rusiñol, Terra 
Alta i Rafael de Casano-
vas.
Zona escola San Cristòfol:  
carrers Elisenda de Mont-
cada, Mercè i Núria.
Zona escola El Pilar (del 
carrer Joan Prim): carrers 
Joan Prim i Mercè.

Zona escola El Pilar (del 
Carrer E.Granados): car-
rers Enric Granados i 
Dr.Fleming.
Zona escola Montserrat: 
carrers Circumval·lació, San 
Ferran i Antoni Gaudi.
Zona escola La Lió: carrers 
Romà Piera i Arcal i Joan 
Prim. 
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e3 (espero, enyoro, 
estimo), de Rosalia 
Pomés, al Museu 
Fins al 10 de febrer es pot 
visitar al Museu de l’Estam-
pació l’exposició e3 (espero, 
enyoro, estimo), de Rosalia 
Pomés. La mostra ofereix el 
valor la vessant artística de 
l’estampació tèxtil i, alhora, 
posa en relleu l’empremta 
personal de l’artista plàsti-
ca Rosalia Pomés. Pomés 
mescla materials amb sen-
zillesa i un profund respecte, 
a la vegada que els treballa 
amb processos acurats. 
Empra la llana verge com a 
llenç per a les seves pintu-
res i busca aquesta fibra en 
el seu territori de referència, 
el Pirineu Català. Recupera 
també el valor intrínsec dels 
materials -la fusta reciclada, 
el paper, les fulles, les fibres 
vegetals, el coure esmaltat 
al foc- i, amb la llana com a 
pretext, crea composicions 

L’Àrea de Serveis Territorials 
ha aprovat una moratòria 
segons la qual els titulars 
de guals que no disposin de 
la llicència municipal vigent 
i que procedeixin a la seva 
sol·licitud disposaran d’un 
termini fins al 31 de desembre 
de 2015 per a l’adequació 
als models establerts segons 
l’actual ordenança de guals 
i reserves especials. Com 
a requisit per entrar dins 
aquesta moratòria cal reunir 
les condicions següents: 
• La vorera ha de disposar 
d’un tram d’amplada mínima 
de 90 cm amb un pendent 
màxim del 2%.
• L’estat actual dels paviments 
ha de sera correcte i no ha 
d’estar malmès. 
• L’accés a la finca o lo-
cal es pot realitzar fàcilment 
sense necessitat de cap 
element accessori movible.  
Més informació: Activitats i 
Serveis. Plaça Ajuntament s/n 
2a. planta (atenció presencial 
de dilluns a divendres de 12 a 
13h). Telèfon: 93 741 74 02. 
activitats@premiademar.cat 

Campanya 
de regularització 
dels guals

El cicle de cinema, projecte 
guanyador de l’Ajuntament 
Jove 2012, triat i creat pels 
alumnes de 3r d’ESO, s’ha 
portat a terme durant els 
mesos d’octubre i novembre, 
amb un total de 959 partici-
pants joves, tot un èxit. Ajun-
tament Jove està impulsat 
per la Regidoria de Joventut i 
Participació Ciutadana.

Èxit participatiu 
del projecte cicle 
de cinema

Obertes les convocatòries de 
nivells Intermedi 2 i Suficièn-
cia 2. Inscripcions i proves: 
18 i 20 de desembre, de 10 h 
a 13 h. Inici del cursos: 9 de 
gener. Bàsic 2: Inscripcions 
i proves: 15 i 17 de gener, 
de 10 a 13h. Inici del curs: 4 
de febrer. Oficina de Català 
de Premià de Mar. Torras i 
Bages, 16. 93 754 86 91.

Cursos de català 
per a adults

que conflueixen en unitat i 
esdevenen signes d’identi-
tat, de presència. 

Acte commemoratiu del centenari del naixement d’Avel·lí Artís Gener 
El 25 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca Martí Rosselló l’acte “100 anys del naixement d’Avel·í Artís Gener. 
Premià de Mar i Premià de Dalt llegeixen Tísner”, durant el qual participants en el programa Voluntariat per 
la llengua, alumnes dels cursos de català per a adults i persones de diferents àmbits van llegir fragments de 
l’obra “Ciris Trencats”. El van organitzar  l’Oficina de Català de Premià de Mar i l’Oficina de Català de Premià 
de Dalt, amb la col·laboració de la Biblioteca i  Ràdio Premià de Mar. Els textos  que es van llegir es van 
enregistrar i s’emeten al programa “Comencem bé” de Ràdio Premià de Mar. Posteriorment s’han fet i es faran 
més enregistraments que també s’aniran emetent.

e3 (espero, enyoro, estimo), al Museu 
de l’ Estampació fins al 10 de febrer de 2013



balneari urbà, 

piscines, sala de fitness, 

activitats dirigides...

C/ FRANCESC MAS I ABRIL 13
PREMIÀ DE MAR

TEL. 93 754 90 56
WWW.CEMPREMIA.CAT+INFO:

Desembre i gener: matrícula gratis!

vols un bon 

propòsit 
per al 2013?

OFERIM NOVES ACTIVITATS!!!
obrim dissabte, diumenge i festius!

RUNNING
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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 

125 anys de l’Escola Assís 
Durant el curs 2012-2013 celebrarem el 125è aniversari de l’arribada 
de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor a Premià de 
Mar. Van arribar un 1 de gener de 1888 amb la missió d’acollir i educar 
les nenes del poble. La seva presència a Premià ha transcorregut per 
diferents etapes i la congregació ha anat creixent molt significativament, 
tot educant els infants i joves en els valors humans i cristians propis 
del carisma que el seu fundador, el beat Josep, els transmeté. Per 
aquest motiu, i per tal de donar gràcies a Déu per tots aquests anys 
de presència de la Congregació al nostre poble, us convidem a tots els 
actes que al llarg del curs anirem celebrant, molt especialment a l’acte 
d’inauguració. 

ACTES PREVISTOS:
21 de desembre: desplegament de la pancarta del 125è aniversari 
(alumnes)
20 de gener de 2013, acte inaugural del 125è aniversari:
11.30 h: eucaristia d’acció de gràcies a la parròquia de Sant Cristòfol.  
A continuació,  a l’escola, acte cultural.
30 de gener, diada escolar de la no violència i de la pau (alumnes). En-
lairament de 125 globus representatius del 125è aniversari, jornada de 
portes obertes, xerrades d’antics pares de l’escola (alumnes). 
20 i 21 d’abril, festa Mare del Diví Pastor: activitats esportives, diversos 
tallers, exposició de treballs, imatges i anècdotes viscudes per antics  
alumnes. Trobada d’exalumnes.
23 d’abril, jocs florals: l’escola Assís i el poble. (alumnes). 
30 d’abril, Aplec de la sardana amb la participació dels alumnes de 6è 
i 1r d’ESO.
Del 6 al 10 de maig, setmana de l’esport. IV diada esportiva. 
10 i 11 de maig,  pelegrinatge a Montserrat. 
Maig: Sopar de personal docent i no docent de l’escola dels 125 anys.
Juny: cloenda del 125è aniversari 

El programa “Tot d’una” de Ràdio Premià de Mar, dirigit per Lola 
Busquets, ha iniciat una campanya de recollida d’aliments, així 
com també de productes per a la higiene personal i la neteja de 
la llar, en col·laboració amb Càritas de Premià de Mar. Fins al 17 
de desembre, es poden fer les aportacions a les dependències 
de l’emissora municipal (c/Eixample, 80) dins de l’horari següent: 
Dies feiners: de 9.00 a 15.00 h i de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes: de 
10.00 a 14.00 h. Els aliments han de ser preferiblement de llarga 
durada com ara oli, llegums, conserves, llet, galetes, cafè... També 
s’agrairan productes propis de Nadal com torrons, neules o fruita 
en almívar.

Campanya de recollida d’aliments i 
productes de neteja i d’higiene personal 
de Ràdio Premià de Mar

El 24 de febrer, Marina Trail, cursa de 
muntanya solidària a Premià de Mar
La Salle Premià i un grup de pares d’alumnes i exalumnes de 
l’escola han posat en marxa la primera edició de la Marina Trail, 
una cursa de muntanya solidària (trail) d’uns 19 km, amb 800 
metres de desnivell, que es disputarà el pròxim 24 de febrer. El 
recorregut s’iniciarà a La Salle i passarà pels termes municipals de 
Premià de Dalt i Teià, per indrets tan característics de la Serralada 
Litoral com la font del Pericó o Sant Mateu. Els beneficis de la 
prova aniran destinats a l’ONG Proide i al Parc Serralada Litoral. 
Tota la informació i inscripcions a http://marinatrail.cat.

Les entitats de 
Premià de Mar 
h a n  p r e p a r a t 
un gran ventall 
d’activitats de su-
port a la Marató 
de TV3, que en-
guany destinarà 
la recaptació a 
la lluita contra el 
càncer. A la con-
traportada del Vila 
Primilia trobareu 
l’agenda d’actes 
detallada.

Premià de 
Mar, amb 
la Marató 
de TV3
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Balance de 
las elecciones 
autonómicas 2012

En primer lugar felicitarnos 
por la alta participación 
tanto en Cataluña como 
en Premià de Mar, esto 
si que es el Derecho a 
Decidir. A decidir, quien 
nos puede gobernar y de 
que forma. Queremos fe-
licitar a CiU, por ganar las 
elecciones autonómicas y 
ganar también en el pue-
blo. Y queremos felicitar a 
todos los conciudadanos 

de Premià por ir a votar, 
y en especial a los 1.746 
que han votado al Partido 
Popular, convirtiéndonos 
en la 3ª fuerza autonómi-
ca local, participando en 
el hecho de conseguir los 
mejores resultados autonó-
micos de nuestra historia, 
con 470.000 votos y 19 
diputados al “Parlament”. 
Se podrá analizar como 
se quiera, y todos dirán 
que han ganado, pero los 
datos son los siguientes: 
Convergencia Democràtica 
y Unió Democràtica (CiU) 
50, pierden 12 diputados, 
el peor resultado de su 
historia, PSC 22 diputados, 
8 diputados menos, tambi-

én el peor resultado de su 
historia, ERC 21, gana 10 
escaños, PP, 19 gana 1, 
IC 13, gana 3, Ciutadans 
9, gana 6. Aunque no se 
quiera reconocer ha habi-
do una redistribución del 
voto soberanista, lo que 
pierde CiU lo gana ERC. 
Y un aumento del voto de 
aquellos que pensamos 
que juntos estamos mejor 
PP y Ciutadans. Se puede 
hacer muchas lecturas, 
pero la realidad es simple, 
un fracaso de liderazgo del 
Sr. Más, el solo se ha com-
plicado la vida, al convocar 
unas elecciones que no 
tocaba, un discurso mesiá-
nico pidiendo la mayoría 

absoluta, un cartel que 
parecía Moisés pidiendo la 
travesía por el desierto, un 
discurso irresponsable de 
confrontación en contra del 
“Seny” catalán, la paradoja 
del victimismo, el fracaso 
del concepto “Estado Pro-
pio” (¿?), una deslealtad 
a aquellos como nosotros, 
que con gestos de genero-
sidad, los hemos apoyado 
estos 17 meses de legisla-
tura. Se demuestra que qui-
en quería la Independencia 
ha votado a ERC. Ahora 
como está el panorama. Se 
tendrá que formar gobierno, 
y lo hará con menos fuerza 
moral, lo tendrá que hacer 
con aliados más radicales, 

ideológicamente más sepa-
rados y menos fiables. Del 
PSC, no comento nada, en 
el anterior artículo, ya dije 
que estaban sonámbulos y 
esto lo confirma. Mirad en 
Premià, son ya la 5ª fuerza 
política, o no se enteran o 
no quieren enterarse, y con 
algunos exlíderes del pleis-
toceno superior marcando 
el paso, como sigan así 
desaparecerán. Soy de los 
que opina, que hace falta 
un partido socialista fuerte, 
claro, español, sin miedos, 
si no Ciutadans los fagoci-
tará. El final: este mes el PP 
de Madrid enviará a Catalu-
nya 5.000 millones de euros 
para pagar facturas.

Participació social

Arran de la convocatòria 
avançada de la campanya 
electoral,  el govern muni-
cipal no ha pogut preparar 
amb suficient temps el pro-
cés d’audiència pública dels 
pressupostos del 2013. 

Tot i així, volem complir 
amb la proposta sorgida 
arran del nou govern muni-
cipal, per tal que per primera 
vegada  l’Ajuntament de 
Premià de Mar celebri, un 
cop el pressupost estigui 
aprovat definitivament, la 

presentació dels pressupos-
tos davant la ciutadania.

Amb l’assessorament 
de la Diputació de Barce-
lona, s’està treballant en la 
confecció del Reglament de 
participació i governança. 
Aquesta acció fins ara ha 
permès el debat, difusió i 
formació en vàries ponèn-
cies. La primera ponència 
titulada: Qualitat democrà-
tica: els canals per a la par-
ticipació, els agents socials 
i el seu paper, celebrada a 
l’espai l’Amistat el 16 d’oc-
tubre, i la segona: Accés a 
la informació i transparència 
als ens locals, celebrada el 
31 d’octubre també al mateix 
espai, han permès poder ar-

ribar al  pas següent, en el 
qual estem immersos, que 
és la redacció del Regla-
ment i guia de participació 
ciutadana.  

Aquest reglament és ne-
cessari ja que aquesta tasca 
de participació no es pot 
realitzar d’avui per demà, 
calen uns terminis, un pro-
cés d’informació, d’educació 
i difusió a la ciutadania, del 
que vol dir, què comporta i 
quins són els mecanismes, 
perquè realment es pugui vi-
sualitzar amb garanties, i no 
sigui només per ampliar l’ego 
de determinades formacions 
que obliden el pla de treball 
exposat i aprovat en Junta 
de portaveus ara fa més de 

mig any.
És necessari tenir una 

visió global de la ciutat i de 
les necessitats, per tal de 
fer ús d’aquesta eina de de-
mocràcia participativa amb 
garanties que les accions 
siguin útils.

De la mateixa forma, des 
del PSC de Premià de Mar 
treballem perquè hi hagi 
nous mecanismes de par-
ticipació, per una nova ma-
nera d’entendre i fer ús de 
l’administració, més propera, 
més interactiva, més perso-
nalitzada. Un exemple és 
l’administració electrònica, 
que permet que una llicència 
d’activitats de nous comer-
ços, establiments, negocis, 

sigui aconseguida de forma 
més àgil i ràpida, per tal de 
poder obrir l’activitat en el 
menor temps possible. Així 
mateix treballem perquè hi 
hagi una organització interna 
de l’ajuntament més eficaç, 
amb mecanismes de compli-
ment dels objectius, mesu-
rant els seus indicadors; amb 
més eficiència: mateixos 
recursos millors resultats. En 
definitiva, una organització  
més productiva amb la idea 
que el ciutadà rebi més de 
l’administració sense ne-
cessitat d’incrementar-ne la 
despesa. Cal aplicar els prin-
cipis d’austeritat preservant i 
millorant els serveis públics 
i la seva qualitat.

Un pressupost 
responsable i equilibrat

A finals de novembre es 
va aprovar inicialment el 
pressupost per al 2013, 
el primer elaborat pel nou 
Equip de Govern fruit del 
pacte que  vam signar amb 
el PSC l’estiu passat. Es 
tracta d’un pressupost ela-
borat des de la prudència i 

la responsabilitat, basat en 
l’austeritat, i en el qual s’ha 
fet un gran esforç per no 
augmentar ni impostos ni 
taxes als premianencs.   

Un pressupost que es 
caracteritza per una si-
tuació d’equi l ibr i  i  una 
important reducció de l’en-
deutament fins arribar al 
38%, una xifra molt inferior 
al màxim permès als ajun-
taments, que és un 75%. 
S’ha posat especial èmfasi 
en els programes forma-
tius per millorar la inserció 
laboral i s’han incrementat 
les inversions en un 95%, 
alhora que s’ha rebaixat 
la pressió fiscal dels ciu-
tadans en 615.000€, en 

total un 5%. 
D’una banda, el capítol 

d’ inversions passa d’1 
MM. € a 1.945.000, que es 
destinaran a obres i millo-
res al carrer, per arranjar 
els trams més malmesos 
i per continuar treballant 
per fer possible que tots 
els carrers siguin acces-
sibles; la urbanització del 
Torrent Malet; actuacions 
de millora de la xarxa de 
clavegueram; arreglar el 
parc del Palmar; millores 
a la platja (dutxes, bancs, 
passarel·les...); la renova-
ció dels vestidors del camp 
de futbol; l’inici de la cons-
trucció de la nova nau per 
ubicar la Brigada d’Obres;  

i una intervenció al Museu 
de Can Farrerons, entre 
d’altres. D’altra banda, 
amb motiu de la licitació 
del nou contracte de la 
neteja viària i recollida 
de la brossa, actualment 
en curs, s’ha treballat per 
aconseguir una millora del 
servei i, alhora, una rebai-
xa de prop de 330.000€. 

Finalment, cal destacar 
que una de les partides 
que s’ha incrementat més 
és la destinada a progra-
mes formatius per aju-
dar a la inserció laboral, 
que passa de 7.000€ a 
68.000€, ja que conside-
rem que aquest és el camí 
a seguir per intentar reduir 

la taxa d’atur entre els pre-
mianencs. 

Canviem de tema per 
donar una pinzellada a les 
recents eleccions autonò-
miques. Una vegada més, 
Convergència i Unió ha 
estat la força més votada 
a Premià de Mar, amb un 
31,27% dels vots. Volem 
aprofitar aquestes ratlles 
per agrair la confiança a 
tots aquells que van optar 
per donar el seu vot a  CiU, 
així com també al més del 
71% dels premianencs 
que aquell dia van exercir 
el seu dret al vot i van fer 
possible que la participació 
fos molt més alta que en 
convocatòries anteriors. 
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Pressupostos 2013 
i eleccions al Parlament

El nostre grup municipal va 
votar en contra a l’aprova-
ció dels pressupostos del 
2013, bàsicament per la 
disminució que presentava 
en les partides per a serveis 
socials, com ara la reducció 
en el SAD (serveis d’atenció 

domiciliaria), motivat per la 
implantació del copagament 
en el    servei; la baixa exe-
cució pressupostària durant 
l ‘any 2012 i previsiblement  
en el 2013 en ajut a famílies.  
També hem de denunciar la 
problemàtica generada en 
la concessió de les beques 
de menjador, ja que a dia 
d’avui, ben entrat el curs 
escolar, encara no han estat 
aprovades, així com la difi-
cultat per accedir-hi motiva-
da pels nous criteris a l’hora 
de sol·licitar-la, un d’ells que 
els dos pares treballin. En 
conseqüència les persones 
amb menys recursos tenen 
més dificultats per aconse-
guir-les. 

El nostre grup va pro-
posar, fent-se ressò de les 
inquietuds dels pares de 
l’escola la Lió, l’arranjament 
del porxo (cosa que anem 
reivindicant des de l’any 
2011)  i malgrat que no es 
va incloure en el pressupost 
vam aconseguir el compro-
mís de l’equip de govern 
que l’esmentada obra es 
faria l’any 2013.

Des del punt de vista 
organitzatiu de l’ajuntament 
cal replantejar-se quina és 
la funció de determinades 
regidories com ara Joventut, 
Gent Gran i Cultura pel poc 
pressupost que gestionen. 
En el cas de Cultura, per 
exemple, la programació 

es realitza des de l’empresa 
municipal Premià Serveis, i 
les seves tasques es limiten, 
doncs,  a l’organització del 
cicle festiu.

Al marge dels pressu-
postos voldríem aprofitar 
aquest espai per comentar 
els resultats electorals del 
passat 25 de novembre, en 
les quals la nostra Coalició 
per primera vegada ha tret 
més vots que el PSC i s’ha 
quedat a tan sols 94 vots del 
PPC, per la qual cosa volem 
agrair la confiança que els 
premianencs i premianen-
ques ens han dipositat.

A nivell general volem 
destacar el retrocés de CIU 
motivat bàsicament per les 

Un espai autogestionat 
a Premià de Mar

El projecte 3D torna a enge-
gar motors per aconseguir 
l’objectiu pel qual va néixer: 
la creació d’un casal popu-
lar autogestionat a Premià 
de Mar. Molts i moltes de 
vosaltres us heu acostat 
a nosaltres en dies com 
Sant Jordi, o a l’assemblea 
oberta on vam presentar la 
iniciativa. Doncs bé, des-
prés de moltes assemblees 

i moltes reflexions, ens tor-
nem a posar en marxa!
Entenem aquest casal com 
un espai on poder realitzar 
xerrades, tallers, cinefòrums, 
concerts, intercanvis, forma-
ció i totes aquelles activitats 
que els premianencs i pre-
mianenques demanin i el 
projecte pugui abarcar! És 
per això que necessitem un 
local perquè aquesta ini-
ciativa pugui fer una passa 
endavant i comenci a oferir 
totes aquelles propostes per 
a les quals es va crear. 

Ja fa un any que aquest 
projecte es va posar en 
marxa i tot i que va néixer 
amb moltes ganes, la difi-
cultat d’aconseguir l’objectiu 

de tenir un local ha fet que 
totes les persones que en 
formem part tinguéssim 
altibaixos a l’hora de seguir 
lluitant per aconseguir-ho. 
Tot i això, creiem fermament 
en la necessitat d’assolir un 
espai físic on desenvolupar 
alternatives populars i locals 
tant en formació, com en 
acció i fins a oci alternatiu 
que fugi del consumisme 
en el qual estem tots i totes 
immersos.

El camí no ha estat ni és 
fàcil, l’obtenció d’aquest es-
pai ha de ser coherent amb 
tota aquella independència 
i autogestió que volem i 
necessitem, per tant, des-
prés de moltes reflexions 

i d’escoltar premianencs i 
premianenques que ens han 
fet arribar la seva opinió, 
hem decidit començar una 
cerca d’espais que poguem 
sentir nostres al 100%. Amb 
això, considerem que con-
tractes de masoveria o llo-
guers baixos i simbòlics, 
poden esdevenir opcions 
positives de cara a gaudir 
i esprémer un espai de la 
manera més lliure.

Per tant, utilitzem aquest 
espai del Vila Primilia per 
fer una crida a tots aquells 
premianencs i premianen-
ques que puguin tenir cons-
tància de qualsevol local 
que poguéssim fer ser-
vir per a aquest projecte 

d’autogestió social i popular, 
a més de fer-nos sentir da-
vant l’Ajuntament i l’equip 
de govern.

Si us voleu posar en 
contacte amb nosaltres per 
tal de facilitar-nos informa-
ció sobre espais, o si voleu 
rebre l’informe de desen-
volupament del projecte o 
fins i tot si voleu participar 
d’aquesta iniciativa, ens 
podeu fer arribar les vostres 
aportacions a 3dpremiade-
mar@gmail.com o també 
ens podeu trobar via Face-
book a l’adreça www.face-
book.com/projecte.tresd. 

Construirem juntes un 
espai per a totes! 

Projecte 3D

El IBI y la revisión 
catastral 

Todos los presidentes de las 
Asociaciones de vecinos de 
Premià de Mar han firmado 
y entrado en el registro del 
Ayuntamiento un escrito 
dirigido al Sr. Alcalde donde 
se pide “que desde el equipo 
del Gobierno Municipal se 
promueva una moción  a 
aprobar por el Pleno Munici-
pal por el cual el consistorio 
se obligue a ajustar anual-

mente el tipo impositivo del 
IBI de forma que la cantidad 
resultante a pagar no sobre-
pase el IPC del año de que 
se trate”.

La Ley de Catastro In-
mobiliario contempla en su 
art.28,2 que: “El procedimi-
ento de valoración colectiva 
de bienes inmuebles de una 
misma clase podrá iniciarse 
de oficio o a instancia del 
ayuntamiento correspondi-
ente cuando, respecto a una 
pluralidad de bienes inmue-
bles, se pongan de manifi-
esto diferencias sustanciales 
entre los valores de mercado 
y los que sirvieron de base 
para la determinación de los 
valores catastrales vigentes, 

ya sea como consecuencia 
de una modificación en el 
planeamiento urbanístico 
o de otras circunstancias.” 
En nuestro caso, el impulso 
para la revisión catastral ha 
partido del Ayuntamiento 
de Premià de Mar y lo ha 
hecho en unos momentos 
en que los valores van y 
seguirán yendo a la baja en 
un elevado tanto por ciento 
que supera varias veces los 
dos dígitos. 

Por otro lado, la propia 
ley en su art.29 recoge tres 
medios de notificación cu-
ando se trate de titulares 
catastrales no obligados a 
notificación electrónica: a)
ésta, b)la presencial en los 

puntos de información ca-
tastral ubicados en las Ad-
ministraciones Públicas y en 
el Ayuntamiento del término 
municipal en que se ubiquen 
los inmuebles,  c)y la notifi-
cación de manera personal 
y directa en los términos que 
se recogen en dicho artículo. 
Hay que añadir que lo dispu-
esto en materia de notifica-
ciones por la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General 
Tributaria, será de aplicación 
supletoria a la notificación de 
valores catastrales por me-
dios no electrónicos prevista 
en este apartado. Conviene 
aclarar que la Ponencia de 
Valores aprobada en su día 
tiene la condición de acto o 

disposición de carácter ge-
neral  ya que abarca a todas 
las personas que son propi-
etarias de fincas situadas en 
el municipio de Premià de  
Mar. Dichas disposiciones 
son impugnables cuando 
son aplicadas a un caso 
particular contrariamente a 
como se viene informando a 
la ciudadanía en este caso.

En el art.27,2 se dice 
que: “previamente a su apro-
bación, las ponencias de 
valores totales y parciales 
se someterán a informe del 
ayuntamiento o ayuntamien-
tos interesados, en el plazo 
y con los efectos señalados 
en el artículo 83 de la Ley 
30/1992. 

polítiques de retallades en 
els dos anys de govern i la 
seva indefinició en el tema 
nacional, cosa que ha afa-
vorit  ERC com a formació 
clarament independentista. 
També destaquem la nova 
davallada del PSC que cre-
iem motivada per la falta 
d’un projecte nacional i so-
cial, fet que ha alimentat el 
creixement de C’s. Valorem 
positivament l’entrada de la 
CUP al parlament. El nostre 
clar missatge en contra de 
les retallades i en defensa 
dels drets socials i al dret a 
decidir ha comportat el crei-
xement de la nostra Coalició 
en més de 125.000 vots i 
tres diputats. 
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EXPOSICIONS
Exposició permanent del 
Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Un recorregut per la història, 
ciència, tècnica, art i disseny 
per l’estampació tèxtil des 
del segle XVIII fins 
a l’actualitat. 
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació 
de Premià de Mar

Exposició temporal 
“Despulles il·luminades”
De Mariaelena Roqué. 
Una mostra retrospectiva 
dels treballs de vestuari i 
indumentària de l’artista 
multidisciplinària Mariaelena 
Roqué, que comprèn obres 
inèdites i úniques, bona part 
dissenyades per a les arts 
escèniques. 
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació 
de Premià de Mar

Exposició 
“L’Arqueologia a Premià”
Una mostra dels principals 
elements arqueològics de la 
vall de Premià. 
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació 
de Premià de Mar

Exposició fotogràfica 
“la Tardor”
Del 3 al 21 de desembre al 
Centre Cívic
Ho organitza: 
Grup Fotogràfic Argent

Dijous 13
Gran Recital poètic a càrrec del poetes Justo Ayuso i Juan 
Fernández
Acompanyament musical a càrrec de Paco Sánchez
Presentació de l’acte a càrrec de Lola Busquets
18.30 h a la Biblioteca Martí Rosselló i LLoveras

Lligueta corresponent al mes de desembre 
Tema: “Places i carrers dels postres pobles”, b/n
20.00 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent

Dissabte 15
Teatre: OLEANNA 
De David Mamet. Direcció David Selvas
Oleanna és una de les obres més intenses i controvertides del 
repertori de Mamet. Fou estrenada l’any 1992 a Massachus-
setts i va significar la primera producció que va fer la prestigio-
sa companyia Back Bay Theater Company als EUA.
L’actualitat de la peça rau en com Mamet ens submergeix al 
món de la docència per mostrar-nos el vincle afectiu que sor-
geix entre un professor i una alumna i la relació de poder que 
es deriva. Però Oleanna tracta altres temes, com són l’asset-
jament sexual o laboral, la hipocresia del llenguatge política-
ment correcte, i, sobretot, la gran dificultat de l’ésser humà per 
comunicar-se.
Preu: 20 € / venda anticipada 18 € 
21.30 h a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Espai l’Amistat

PREMIÀ DE MAR 
SE SUMA 
A LA MARATÓ 
DE TV3 
El proper 16 de desembre se celebrarà l’edició 2012 de la 
Marató de TV3, que enguany estarà dedicada al càncer. Una 
vegada més, l’Ajuntament de Premià de Mar hi col·laborarà 
coordinant i oferint suport tècnic a les diverses activitats que 
es realitzen al municipi per part d’entitats i comerços.

Del 10 al 14 de desembre
L’arbre dels desitjos que porten sort
Veniu a escriure un desig per al 2013 i a penjar-lo . Segur que 
es farà realitat!
Organització: Escola d’Adults i Oficina de Català de Premià de 
Mar. Preu: 0.50  €
Lloc: Torras i Bages, 16

Dijous 13 de desembre
Exhibició de patinatge artístic
Organització: Club Patinatge Artístic Premià de Mar
Lloc: 17.30 h. Pavelló Municipal d’Esports, Camí del Mig 62
 
Xerrada sobre la marató al Casal d’Avis de Can Manent
18 h. Organització: CAP Premià de Mar, Regidories de Salut 
Púlbica i de Gent Gran

Dijous 13 i divendres 14
Durant tot el dia hi haurà una taula davant el CAP de Premià 

de Mar per recollir donacions per a la Marató. S’obsequiarà 
amb una planta de Nadal a tothom que faci una donació. 
Organitza: CAP Premià de Mar

Divendres 14 de desembre
ABSURD
Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Kampikipugui, Associació Cultural l’Amistat, 
Espai Amistat. 21.30 h 
Lloc: Espai l’Amistat, Sant Antoni 60
Altres col·laboradors: Limasa.  

Cinema al Patronat Social
22.30 h. Ho organitza: Patronat Social Premianenc
Lloc: Reverend Paradeda 26

Dissabte 15 de desembre 
Estelada d’espelmes a la plaça de la Sardana
17 h a 20 h. Organització: ANC

Diumenge 16 de desembre
Pujada a Sant Mateu del pessebre. Lloc de sortida: plaça 
Nova a les 8.00 hores. Organització: Amics de l’Art Pessebrís-
tic i Caminants de matinada

Torneig ràpid de dobles i Mini-Partidets i Punts
Lloc: Club de Tennis Premià de Mar (Torrent Castell s/n).
De 9.30 a 13.30 hores 
Organitza: Club Tennis Premià de Mar

Marató de country
Ho organitza: l’AVECA. De 10 h a 14 h. Preu: 5 €
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports, Camí del Mig 62

Pedalada popular 
11h. Organització: BTT Addictes No puc més i Servei d’Es-
ports. Inscripcions a les botigues Rodamon cicling shop (de 
la Plaça 4), DBike (Ramon Llull 88) i Club BTT Addictes No 
puc més (www.bttaddictes.cat). Preu 1 € per participar en la 
pedalada i 3 € per la botifarrada popular

Partits de futbol 7 
al camp municipal d’esports
Organització: CE Premià i Servei d’Esports. Preu: 1,5 € per 
jugador per jugar un partit i 3 € per la botifarrada. De 10 h a 
14 h. Lloc: Camp Municipal de Futbol, Carrer de la Plaça s/n
 
Cinema al Patronat Social
Ho organitza: Patronat Social Premianenc 
(Reverend Paradeda 26). 19 h

Diumenge 16
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Premià
12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Amics de la Sardana
Dissabte 15 i diumenge 16

17 de desembre
Presentació del llibre El Maresme fantàstic. Llegendes, de 
Ramon Coll Monteagudo
20 h, a la biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Farell Editors
Col·labora: Biblioteca Martí Rosselló

Dimarts 18
Taller de plastilina: el fons marí
A càrrec d’Artiscle
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
18.00 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Diumenge 23
Pastorets cap a Betlem! 
De la companyia la Roda Produccions
Dos amics molt amics, en Joan i en Carles, 
es veuran obligats a explicar la
conegudíssima història dels Pastorets. 
Els problemes vindran quan resulti que la
història per a ells no és tan conegudíssima i no tenen cap més 
ajut que la seva imaginació i la dels espectadors. 
Se’n sortiran?
18.00 h, al Patronat Teatre
Ho organitza: Patronat Teatre

Diumenge 30
Country “Els Mosqueters”
D’11.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Ho organitza: AVECA
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Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat 

i de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

www.patronat.voluntariat.org 
www.espailamistat.cat


