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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

Quan escric el que serà el darrer text del 2011 m’adono que l’aire 
de Nadal ja es comença a respirar arreu. S’acosten dies  per estar 
amb la família i els amics, per gaudir de la il·lusió i la màgia dels 
més petits. Passem per una època complicada i difícil, i de ben 
segur que tots tenim a prop algú que ho passa malament. Aprofitem 
també aquests dies per fer costat a totes aquelles persones que 
necessiten més que mai la bona companyia i una mica d’alegria, i 
intentem mirar endavant amb optimisme i esperança. Us desitjo a 
tots que passeu unes bones festes de Nadal i que comenceu amb 
bon peu aquest nou any que ben aviat encetarem i que esperem 
que sigui millor que el que deixem enrere. 

Bon Nadal i millor 2012 a tothom. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

desembre 2011

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

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

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

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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L’esperada cavalcada finalitzarà 
el seu recorregut a la plaça dels Països Catalans
Falten pocs dies per les 
Festes de Nadal i les entitats 
i els comerços, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, 
ja tenen a punt un extens 
programa d’activitats per 

a totes les edats.  Durant 
tots aquests dies, els més 
petits podran gaudir dels 
contes a la Biblioteca, dels 
tallers al Museu o del ci-
nema al Centre Cívic. Les 

Passa a la pàgina següent

activitats esportives, els 
concerts de Nadal, les fires 
de Nadal i d’artesans i els 
pessebres són exemples 
de la diversitat d’activitats 
que es faran aquests dies. 

D’altra banda, amb l’objectiu 
de continuar incentivant el 
comerç local, les botigues 
portaran a terme diverses 
accions i promocions, com 
ara poder aparcar de franc 

mentre es fan les compres. 
El programa culminarà amb 
l’esperada Cavalcada de 
SSMM els Reis Mags que 
acabarà a la nova plaça dels 
Països Catalans. 

Un programa farcit 
d’activitats nadalenques 



10 de desembre
Cantada de Nadales
20.45 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Organitza: Parròquia de Sant Cristòfol
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

15 de desembre
Concert de Nadal, 
a càrrec de la coral Amics del Cant 
18.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Amics del Cant (AVECA)

16 de desembre 
Vetllada nadalenca: Nadal, teatre i música
20.00 h, al Centre Cívic
Representació del sopar de Nadal de l’obra 
Antaviana de Pere Calders a càrrec de l’escola 
de teatre del Patronat Social Premianenc.
Actuació  del  grup  de  flautes  de  bec  5  
NOTES  CAT. Amb  la  col.laboració  
d’Oscar  Meco, violí  i  Sara  Tenas, clarinet,  
de  l’Escola Municipal de  Música  de  Premià  
de  Mar.  Interpretaran  peces  de  Vivaldi, 
Morley  i  d’altres compositors. Acabada la 
representació se servirà un refrigeri. 
Organtiza: Secció Premià d’Òmnium Cultural

Del 16 a 22 de desembre  
Audicions de Nadal a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música
Divendres 16: des de les 17.30h, 
a l’Auditori de l’escola 
Dilluns 19: des de les 18h, al Centre Cívic; 
des de les 20.30 h, a l’Auditori de l’escola
Dimarts 20: des de les 18h, al Centre Cívic; 
des de les 20.30 h, a l’Auditori de l’escola
Dimecres 21: des de les 17.30h, 
a l’Auditori de l’escola
Dimarts 22: 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
Organitza: Escola Municipal de Música

17 de desembre 
Celebració del Nadal amb les famílies. 
Cantada de Nadales
Al Casal Benèfic Premianenc
17 h: felicitació de les festes de Nadal per part 
del president de la Junta, Sr. Marimon
17.15: cantada de nadales amb l’Agrupació 
Coral l’Amistat (Cors de Clavé)
18h: Torronada i cava per a tothom
Organitza: Casal Benèfic Premianenc
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

4 a Premià de Mar

CONTES DE NADAL

Aquest Nadal els nens i nenes podran gaudir 
d’un cicle de contes a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. N’hi haurà els següents dies:

Dimecres 28 de desembre a les 18h
Contes de Nadal 
A càrrec de Gina Clotet
 
Dimecres 4 de gener a les 18h
L’hora del conte: Faroleta Pocallum
A càrrec de Mon Mas
Organitza: Regidoria de Cultura

CINEMA FAMILIAR

Perquè passeu un Nadal més divertit podreu 
gaudir d’una programació de cinema al 
Centre Cívic. Sempre que la família ho vulgui, 
l’infant es podrà quedar al Centre Cívic sota 
el monitoratge del Centre d’Esplai Parroquial.

27 de desembre, a les 17.30 h: consulteu 
cartellera del Centre Cívic
3 de gener, a les 17.30 h: consulteu 
cartellera del Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura

ACTIVITATS ESPORTIVES

17 de desembre
Festival de Nadal Club Patí
De 15h a 21h, al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: C. Patí Premià

17 de desembre
Festival de patinatge artístic 
De 15h a 21 h. 
al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: Club Patí Premià

30 de desembre
12è Torneig de Nadal de futbol sala 
De 8.30h a 23h, 
al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: CFS Premià

CONCERTS DE NADAL

10 de desembre
Cantada de Nadales
19.45 h, a la Parròquia de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé) 

Marc Forés (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisés Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“Els actes de Nadal estan preparats i 
executats per voluntaris, que volen fer 

d’aquestes festes les millors de l’any per als 
menuts de les cases. A ells, gaudiu-les i als 

grans també, gaudiu-les amb ells. 
Bones festes”.

“Os deseamos que paséis unas felices 
fiestas de Navidad en compañía de 

vuestros seres queridos, y que el año 
2012 sea el primer año de la recuperación, 

del trabajo y de más felicidad”.

“S’acosta el Nadal i consumim més 
del compte. Ara i durant tot l’any 

hem d’apostar pel comerç local i de 
proximitat, sempre amb criteris de 

sostenibilitat econòmica. Bones Festes 
premianenques i premianencs!”

“Des del nostre grup 
volem desitjar-vos 

unes bones festes i un bon any 2012. 
Gaudiu amb la il·lusió de la canalla, 

de la família i els amics”.

“El Nadal convida a gaudir de la companyia 
de la familia i de la il·lusió dels més petits, 

sense oblidar aquells que 
tenim a prop i ho passen malament. 

Bon Nadal i un millor 2012”.

Marisa Farreras (CiU)
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17 de desembre
Poemes i cançons, a càrrec 
de la coral Mata de Jonc
19 h, al Centre Cívic
Organitza: Mata de Jonc (AVECA)

17 de desembre
Concert de Nadal: 
“Música romàntica per a cor i piano”
A càrrec de la Coral l’Amistat i la pianista 
Montserrat Cabero. Direcció de Daniel Antolí.
21.30 h, a la Sala Gran de l’Amistat 
A la sortida compartirem, con és tradicional, coca i 
vi dolç al vestíbul de L’Amistat. Preu: 8 euros.
Venda d’entrades a la taquilla de L’Amistat: a 8 
euros el 13 de desembre de 17 a 19h; a 10 euros 
el dia del concert de 20 a 21h 
Organitza: Coral L’Amistat, amb la col·laboració del 
centre L’Amistat i de l’Ajuntament de Premià de Mar.

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

22 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups instrumen-
tals de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’església de Santa Maria
Organitza: Escola Municipal de Música

25 de desembre
Concert de Nadal, a àrrec 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
Organitza: Associació Cultural l’Aurora

26 de desembre
Concert de Sant Esteve. a càrrec de l’Agrupació 
Coral l’Amistat (Cors de Clavé)
13 h. Lloc per determinar.
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de 
Clavé)

TALLERS DE NADAL

16 de desembre, al Museu de l’Estampació
Cicle de tallers: els colorants naturals i tèxtils
De 16h a 19 h   
A càrrec de l’artesana tèxtil Anna Homs
Organitza: Museu de l’Estampació

3 de gener
Taller de Nadal per a nens al Museu
De 16.30h a 18.30h, al Museu de l’Estampació

Informació i reserves telèfon 93 752 91 97, 
als matins de dilluns a divendres 
Organitza: Museu de l’Estampació

FIRES I COMERÇOS

Del 2 al 24 de desembre 
Fira de Nadal
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers 
de la Plaça i Dr. Fleming
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Durant les festes de Nadal
Campanya de Nadal 2011
On hi haurà les següents activitats:
-Concurs d’aparadors, decorats per a l’ocasió
-Loteria de Nadal en forma de xecs, de regal amb 
les compres
-Compra a Premià i aparca de franc
-Activitats infantils, organitzades mentre els pares 
fan les compres
-Un mar de botigues... musicals: el dia 17 de desem-
bre hi haurà petits concerts a les portes de diferentes 
botigues    
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)
Col·labora: Escola Municipal de Música

Dies 3 i 4 de gener, a la plaça de la Sardana
Fira d’artesans de Reis 
El dia 3 hi haurà el Carter Reial
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

PESSEBRES

17 de desembre
Encesa de la il·luminació i inauguració del 
pessebre dels jardins de Can  Roura
19.00 h, a Can Roura 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

18 de desembre
Sortida a peu amb els Caminants de Matinada i 
l’Esplai Parroquial
8.00 h, a la plaça Nova
41a. 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. 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic, Caminants 
de Matinada, Esplai Parroquial 

25 de desembre
Inauguració de l’exposició de diorames, 
construïts pels membres dels Amics 
de l’Art Pessebrístic. 11.00 h, al local del c. Aurora, 
20. Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

CAVALCADA DE REIS

3 de gener
Patge Reial 
De 18h a 20h
A la plaça de la Sardana. 
(En cas de pluja, al Centre Cívic). 
Organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Rebuda a SS.MM. els Reis de l’Orient
17.00 h, als jardins del Palmar 
Organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Rebuda a SS.MM. els Reis de l’Orient
17.30 h, a l’Ajuntament de Premià de Mar 
Organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Gran Cavalcada de Reis 
Sortida a les 18.30 h, de la plaça
Joan Coromines 
Organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Pessebre vivent 
A partir de les 18.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans. Organitza: Escola de Teatre Kampikipugui

ALTRES

11 de desembre
Trobada de Nadal per un 2012 millor i en pau
12 h, al Centre Cívic. Organitza: Tercer Mil·leni, 
associació pel creixement personal

18 de desembre
La Xarxa presenta: Pastorets titelles
Espectacle de la companyia Vergés
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Xarxa de Premià de Mar
Col·labora: Patronat Social Premianenc
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L’Ajuntament, a través de la xarxa INICIA 
ofereix orientació en l’anàlisi,la creació i la 
consolidació de nous projectes empresarials

Suport a les persones 
emprenedores

L’Ajuntament, a través de la 
xarxa INICIA: per la creació 
d’empreses, orienta i dóna  
suport a les persones em-
prenedores en les diverses 
etapes de creació i desen-
volupament d’un projecte 
empresarial.  

A l’hora de tirar endavant 
una idea empresarial, s’ha 
d’analitzar profundament la 
seva viabilitat, si és factible 
i atractiva i si econòmica-
ment es preveu que serà 
rendible. 

Aquest anàlisi previ, pel 
qual s’ofereix l’assesso-
rament per part d’experts 
en la matèria, ha de tenir 
en compte els següents 
factors: 

Viabilitat tècnica: es 
refereix a què el producte 
es pugui produir o el servei 

es pugui prestar. Cal tenir en 
compte els mitjans necessa-
ris de producció o de presta-
ció del servei i el marc legal 
ja que alguns productes 
han de disposar de la cor-
responent autorització ad-
ministrativa i alguns serveis 
estan limitats d’acord amb 
les disposicions vigents. 

Viabilitat mercadotècnica: 

Campanya 
d’identificació i 
cens d’animals 
de companyia 

fent una investigació de mer-
cats es pot avançar si hi ha 
una demanda no satisfeta. 
Pot ser que un projecte sigui 
viable tècnicament però si el 
producte no és atractiu per 
a la població o ja hi ha una 
notable oferta competitiva, 
hi haurà una previsió de 
vendes insuficient.

Viabilitat econòmica: es 

A primers de novembre va 
començar l´esporga de pla-
taners. En total està previst 
que s’esporguin 720 plata-
ners a tot el municipi. Paral-
lelament, la brigada de jardi-
neria està fent l´esporga de 
la resta d´espècies d´arbres 
mun ic ipa ls .  Enguany, 
l´esporga s´ha avançat per 
actuar mecànicament sobre 
les plagues, s’ha evitat la uti-
lització de productes químics 
que poden resultar tòxics o 
ocasionar molèsties diverses 
als veïns.

L’esporga 
d’arbes, a punt 
de finalitzar 

tracta de fer les previsions 
econòmiques per avançar-
se a saber quin finançament 
es necessita per posar en 
marxa l’empresa d’acord 
amb les inversions a rea-
litzar. També cal preveure 
quins seran els ingressos 
previstos i les despeses 
per poder fer el compte de 
tresoreria mensual per al 
primer any i el compte de 
pèrdues i guanys per als 
primers tres anys. Així se 
sabrà si el projecte pre-
veu tenir guanys i en quin 
moment es començaran a 
generar. 

Més informació a: 
www.inicia.gencat.cat o bé 
a l’Antiga Fàbrica del Gas. 
Joan XXIII, 2-8. Telèfon: 
93.741.74.01, extensió 
2001.

L’Ajuntament, en la seva 
tasca de fomentar la tinen-
ça responsable d’animals 
de companyia i vetllar per-
què no hi hagi animals 
perduts o abandonats a la 
via pública, properament 
iniciarà la campanya infor-
mativa  “ Identifica’l Xip+ 
Placa”  sobre l’obligatori-
etat d’identificar i censar 
els animals de companyia 
(gossos, gats i fures).

La campanya consisti-

rà en la difusió de díptics 
explicatius als centres ve-
terinaris, als espais comu-
nitaris i a la població en 
general. 

A banda de l’obligato-
rietat, també es donarà 
informació sobre com cal 
identificar un animal, en 
què consisteix el xip i on 
cal anar per implantar-lo a 
l’animal, així com el telèfon 
de contacte en cas de pèr-
dua de l’animal.

El propassat 26 de novem-
bre, el bus nocturn va fer el 
seu darrer trajecte perquè 
l’Ajuntament no pot seguir as-
sumint-ne el cost econòmic. 
Aquest servei va entrar en 
funcionament a primers del 
2009 a través de la Regidoria 
de Joventut. Durant aquest 
temps, les nits dels dissab-
tes, l’autobús ha estat fent 
el viatge d’anada i tornada a 
Mataró sense cap cost pels 
seus usuaris, ja que el servei 
era gratuït.

El bus nocturn 
dels dissabtes 
deixa de 
funcionar 

Al Vila Primilia de novembre, 
per una errada, al costat de 
la fotografia del portaveu del 
PP,  hi deia “Aurora Juvé” 
quan en realitat havia de dir 
“Patrick Cruz”.  

Fe d’errades

    
On v

ius
?

I el teu am
o?

I el teu amo?

I el teu am
o?

   
   

On 
viu

s?

  O
n viu

s?

Com et dius?Com et dius?

Com et dius?

T’has perdut?

T’has perdut?

T’han abandonat?

T’han abandonat?
T’han abandonat?

T’has perdut?

• La identificació i cens dels animals de companyia 
són obligatoris per llei.

• No identificar i censar un animal de companyia 
està sancionat amb una multa de fins a 400 €

• Un animal sense identificar a la via pública és un 
animal abandonat.

Identifica’l

A4.indd   1 01/02/11   11:38
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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

Reunió de la Comissió del Pla 
de Barris de Sta. Maria-Sta 
Anna-Tió amb la Generalitat
El 23 de novembre es va 
celebrar la primera reunió 
de la Comissió del Pla de 
Barris amb la Generalitat 
de Catalunya . Hi van asistir 
representants dels equips 
de govern  i tècnics de Pre-
mià de Mar i de Premià de 
Dalt, de la Generalitat i de la 
societat civil del barri Santa 
Maria – Santa Anna – Tió.

Al llarg dels propers 8 
anys, el barri, que es troba 
ubicat entre Premià de Mar 
i Premià de Dalt, rebrà una 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya per a la seva 
rehabilitació integral. La in-
versió total, que es repartirà 

entre la Generalitat i els dos 
ajuntaments, ascendeix a 
9,6MM d´euros, que per-
metran una transformació 
en àmbits tan diversos com 
ara urbanisme, infraestruc-
tures, equipaments, i polí-
tiques socials o formació, 
entre d’altres. 

La reunió va servir per 
asssentar les bases dels 
primers treballs que es por-
taran a terme per a aquesta 
rehabilitació. En el cas de 
Premià de Mar, cal destacar 
que  ja estan en maxa els 
treballs de la nova plaça 
Martí i Pol, a tocar de la 
Biblioteca. 

Eleccions Generals 2011: Resultats a Premià de Mar

Els tinents d’Alcalde de Premià de Mar Antoni Subirà i Anna M.Medina van assistir a la reunió
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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 cal trucar al 667 115 116
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���z<�”·���/()=?¿*��O���������
�����JKLÑ¨Ç_:;MN����Z�’¡+�
�o����r����s����jklñ´ç-�,m�����z
<�”·���/()=?¿*��O�����������
���JKLÑ¨Ç_:;MN����Z�’¡+��o���
�r����s����jklñ´ç-�,m�����z<�”·��
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MN����Z�’¡+��o����r����s�
���jklñ´ç-�,m�����z<�”·���/()=?¿*
�� O��������������JKLÑ¨Ç_:;MN

PER NADAL UN MAR
DE BOTIGUES MUSICALS

Ho organitza: Hi col·laboren:

Més informació a www.premiacomerc.cat

DESCOBREIX LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

Música en directe als comerços
Et regalem 1 hora d'activitats infantils
Concurs d'aparadors Nadalencs
 · Busca el cistell

Guanya amb la loteria de Nadal
Aparca gratuïtament

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

Horari comercial de Nadal: 
Els dies 6, 8, 11, 18, 24, 31 de desembre 

i 8 de gener obrirem de 9h a 21h. 

Ràdio Premià de Mar engega una 
campanya de recollida d’aliments
El programa “Tot d’una” de Ràdio Premià de Mar, dirigit 
per Lola Busquets, ha iniciat una campanya popular 
de recollida d’aliments en col·laboració amb Càritas de 
Premià de Mar. Fins el  20 de desembre, es poden fer les 
aportacions a les dependències de l’emissora municipal 
(c/Eixample, 80) dins del següent horari: Dies feiners: de 
9 a 14h i de 19 a 21h. Dissabtes: de 9 a 14h. Els aliments 
han de ser preferiblement oli, llegums, llet i productes no 
peribles. També s’agrairan productes propis del Nadal 
com turrons, neules o fruita en almíbar. 

Premià de Mar, amb la Marató de TV3
El proper 18 de desembre se celebrarà la vintena edició 
de la Marató de TV3, que enguany estarà dedicada 
a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits. 
Una vegada més, l’Ajuntament de Premià de Mar hi 
col·laborarà coordinant i oferint suport tècnic a les diver-
ses activitats que es realitzen al municipi part d’entitats 
i comerços. Consulteu el pograma d’actes de la Marató 
a l’agenda de la pàgina 16. 

FESTA 
DE LA 
GENT 
GRAN
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Noves accions de participació, 
principals novetats

Tal i com s’informava al Vila 
Primilia d’octubre i novem-
bre, el procés de participa-
ció perquè tothom pugui dir 
la seva sobre quins equipa-
ments necessita Premià de 
Mar, ja està en marxa. Fins 
ara hi han contribuït repre-
sentants polítics, tècnics, 
gestors d’equipaments, 
membres d’associacions i 
altres entitats i veïns/es del 
poble de diferents edats. Se-
guint amb la  transparència 
del procés, properament es 
donaran a conèixer els re-
sultats fruit d’aquesta par-
ticipació, que va culminar 
amb la jornada que es va ce-
lebrar durant el matí del 26 
de novembre. 

%

Conclusions de la 
diagnosi sobre 
els equipaments actuals 

El proppassat 21 de novem-
bre, es van presentar les 
principals conclusions de la 
diagnosi. En total s’han in-
ventariat 80 equipaments, 
dels quals 47 són de propie-
tat pública i 33 són de propi-
etat privada.

1. Administratius 
    i proveïment (9)

Casa consistorial, serveis municipals i mercat.

2. Culturals i cívics (14) Patrimoni, lectura pública, espais escènics, ràdio, espais 
culturals polivalents i centres cívics.

3. Socials i Sanitaris –    
    assistencials (13)

Atenció social i sanitària, residències i centres de dia.

4. Docents (23) Llars d’infants, escoles, instituts, escola d’adults i escola 
de música.

5. Esportius (8) Poliesportius, pistes esportives, clubs...
6. Funeraris (1) Cementiri
7. Religiosos (3) Esglésies
8. Seguretat i defensa (4) Policia, dipòsit vehicles…
9. Equipaments 
    sense ús actual (5)

Recordem: El Pla analitza quins equipaments té i quins necessita el municipi.  Proposa un pla 
d’inversions a curt, mitjà i llarg termini per adequar els equipaments exis-tents i/o crear-ne 
de nous. Té una vigència de 10 anys. Els equipaments són locals o edificis on es donen serveis 
d’interès social a la ciutadania.

El procés de 
participació sobre els 
equipaments, continua 

BUTLLETA 
PROPOSTES AL 
PLA D’EQUIPAMENTS 2012 - 2022

Dades personals:

Nom:

Edat:

Adreça postal i/o electrònica*:

* Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per al procés de 
participació. Només cal que indiquis aquesta informació si estàs inte-
ressat/da en rebre nova informació del procés. 

Les propostes poden anar dirigides a: crear equipaments o optimitzar, adequar o ampliar els equi-
paments existents perquè donin més i/o millors serveis.

Quines propostes faries? 

1. Una de les principals conclusions de la diagnosi és la necessitat i possibilitat d’optimitzar i millorar els 
equipaments actuals (p.ex. adaptant espais que ara s’utilitzen poc o gens, amb nova infraestructura, millores 
arquitectòniques...) Quins equipaments creus que es podrien millorar i optimitzar? 

Equipament:
         Millora: 
Equipament: 
 Millora: 
Equipament:
 Millora: 

2. Quins serveis / equipaments trobes a faltar al municipi? 

3. I si vols fer arribar altres idees o propostes sobre equipaments, 
    utilitza l’altra cara de la butlleta.



Us recordem que podeu continuar estant informats/des 
i participant a través del web de l’Ajuntament 

www.premiademar.cat/pla-equipaments 
i pàgina de facebook 

www.facebook.com/pla.equipaments

Per a més informació us podeu adreçar a 
pem@premiademar.cat o al telèfon 937529990.

Les principals conclusions 
sobre els equipaments 
actuals són les següents: 

• • Premià té cobertes les ne-
cessitats d’un municipi de la 
seva població segons el que 
estableix la llei (amb alguna 
excepció).

• Hi ha molts equipaments, 
però molts són petits, fet que 
implica majors costos de man-
teniment, de gestió...

• Es necessari repensar l’or-
ganització (o distribució) dels 
equipaments actuals per tal 
d’optimitzar-ne l’ús. Per a fer-
ho, caldrà una inversió econò-
mica (obres, trasllats...)

• Des de 2007 s’ha incremen-
tat la inversió municipal prin-
cipalment degut a fons extra-
ordinaris del govern central, 
cosa que no es preveu que es 
renovi els propers anys. Per 
tant, la capacitat inversora de 
l’ajuntament serà menor.

Com seguir participant 
en el procés?

Durant els següents mesos 
s’analitzarà la informació i les 
aportacions dels qui han par-
ticipat, per proposar accions 
que resolguin els problemes i 
aprofitin les oportunitats de-
tactades. 

D’altra banda, s’ha incorporat 
una butlleta en aquest número 
del Vila Primilia on podeu opi-
nar. Podeu lliurar-la en algun 
dels equipaments llistats, fins
el 8 de gener.

Acabada aquesta fase d’estu-
di, ens tornarem a trobar amb 
qui vulgui conèixer els aven-
ços del Pla.

PLA D’EQUIPAMENTS 2012 - 2022

La participació és l’essència del sistema democràtic. Quan es va a votar s’està participant 
(prenent part en les decisions col·lectives), amb el vot es pot canviar la línia general de 
les polítiques del poble i es poden escollir uns representants polítics o uns altres. Quan en 
els quatre anys de mandat, l’equip de govern escollit per les urnes decideix, com en el cas 
de Premià de Mar, preguntar al poble, no ho fa per delegar la responsabilitat de prendre 
decisions sinó perquè, com a representant, vol saber què opina aquell a qui representa. 

Encara que potser no tots els ciutadans i ciutadanes són capaços de dirigir els assumptes 
públics, tots són capaços d’opinar i de jutjar què passa al seu voltant. Tot i que molts no 
sabrien construir un equipament sí que saben com el volen o com els agradaria que fos, 
per tant també són experts/es. Expert ve d’experiència i tothom té l’experiència de viure al 
seu poble i d’utilitzar-ne els equipaments. 

Des d’aquest punt de vista, “en lloc de considerar la discussió com una pedra que ens fa 
ensopegar en el nostre camí cap a l’acció, pensem que és preliminar a qualsevol decisió 
sàvia” - Pericles (470 aC - 399 aC) parlant dels ciutadans lliures d’Atenes-. 

PARLEM DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

Espai per a comentaris i idees per al Pla d’equipaments:
Podeu lliurar aquesta butlleta
fins al dia 8 de gener 
a les bústies que trobareu a: 

• Oficina d’Atenció Ciutadana 
(Casa de la Vila)

• Biblioteca Martí Rosselló 

• Centre Cívic 

• Pavelló d’Esports Municipal

Més informació a: 

www.premiademar.cat/pla-equipaments
www.facebook.com/pla.equipaments
pem@premiademar.cat 
o al 937529990
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Nous serveis al Museu 
de l’Estampació

El Museu de l’Estampació ha 
ampliat la seva oferta amb la 
creació de dos nous serveis: 
l’obertura a la consulta de la 
biblioteca, hemeroteca i fons 
documental i la posada en 
marxa d’un nou circuit de jocs 
adreçat a escoles. 

Com a nou servei de con-
sulta, el museu ha completat 
la primera fase dels treballs de 
digitalització de l’hemeroteca, 
la biblioteca i l’arxiu d’empre-
ses. El museu conserva un 
ampli fons documental, que 
recull tant publicacions espe-
cialitzades en el tèxtil des del 
segle XIX fins a l’actualitat, 
com una àmplia hemeroteca 
de la mateixa temàtica que 
tracta aspectes de moda, 
disseny, ciència i tècnica. 

Documents inèdits 
A aquests, se suma un arxiu 
d’empreses tèxtils de Ca-
talunya, un ampli recull de 

tar prèvia reserva al telèfon 
937529197. 

D’altra banda, l’Ajuntament 
ha impulsat el projecte Coneix 
Premià amb un conte, arrel 
de l’edició dels contes Moros 
a la costa!, Secret, secret, 
l’Horta Farrerons té un secret 
i Onades i flors de la col·lecció 
Primilia contes. A través del 
conte d’Onades i flors s’ha 
proposat a les escoles fer 
una visita a la biblioteca i un 
joc de pistes dins del Museu 
de l’Estampació. 

documentació tècnica, gràfica 
i administrativa des de 1830 
fins a les acaballes del segle 
XX. Els fons constitueixen 
una font d’informació única 
al país, ja que recullen pu-
blicacions especialitzades o 
documents originals d’em-
preses, fins ara inèdits, i 
permeten copsar el moment 
àlgid de la industrialització 
a Catalunya. Els valuosos 
fons, que s’han digitalitzat 
en part, ara són a l’abast del 
públic, i es poden consul-

Amb una gimcana, es 
convida els alumnes a trobar 
dins les sales del museu tots 
aquells materials i eines que 
necessita la Cisa, una pre-
mianenca emprenedora, per 
muntar el seu taller d’estam-
pació. Els contes i el joc de 
pistes són elements comple-
mentaris per al coneixement 
de la història i les tradicions 
del municipi on viuen nens 
i nenes, i són alhora recur-
sos per donar a conèixer el 
patrimoni i crear identitat de 
municipi. Les activitats han 
estat molt ben rebudes per 
les escoles de Premià de Mar, 
i tindran continuïtat durant el 
curs 2011/2012. 

Tant les tasques de digi-
talització com la creació i el 
desenvolupament del joc de 
pistes han estat possibles 
gràcies al personal que ha 
aportat el Servei d’Ocupació 
de la Generalitat. 

La biblioteca, hemeroteca, fons documental 
i un circuit adreçat a les escoles, novetats

El llegat modernista 
del Maresme arriba 
a Premià de Mar

Premià de Mar és el novè 
municipi maresmenc que 
acull l’exposició Dracs i 
Colors. Maresme moder-
nista que fa un recorregut 
fotogràfic pel llegat que 
aquest moviment artístic 
va deixar a la comarca i 
rescata la figura del drac 
com a icona representativa 
de la cultura i les tradicions 
catalanes. 

El Maresme és un ter-
ritori on el modernisme ha 
deixat petjada, i 25 dels 
30 municipis conserven 
vestigis d’aquest moviment 
arquitectònic i cultural. L’ex-
posició pretén apropar al 
públic aquest patrimoni 
per a molts  desconegut i 
se centra en aquest llegat 
des d’una perspectiva to-
talment global de comarca, 

recordant els vitralls, les 
teulades, les columnes i els 
forjats... que mostren el pas 
del modernisme pel Mares-
me. La mostra consta de 80 
imatges de la fotògrafa Mar-
ga Cruz que es complemen-
ten amb poemes de Montse 
Assens i es podrà visitar fins 
al 18 de desembre al Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar. 

L’exposició ‘Dracs i Colors’ es pot visitar 
al Museu de l’Estampació fins el 18 de desembre

L’any 1999, l’Assemblea 
General de les Nacions 
Unides va designar el 25 de 
novembre com el Dia inter-
nacional per a l’eliminació 
de la violència envers les 
dones. La violència con-
tra les dones i les nenes 
constitueix un problema de 
proporcions pandèmiques. 
Almenys una de cada tres 
dones al món ha patit mal-
tractaments, ha estat for-
çada a mantenir relacions 
sexuals o ha sofert algun 
tipus d’abús al llarg de la 
seva vida.

A Premià de Mar, des 
de la Regidora d’Igualtat 
està previst realitzar l’acte 
commemoratiu del Dia Inter-
nacional contra la violència 
a les dones el diumenge, 11 
de desembre a les 13 hores 
a la plaça de l’Ajuntament.

L’acte s’organitzarà amb 
la participació d’associa-
cions, entitats, escoles i 
persones que vulguin col-
laborar i consistirà en la lec-
tura del manifest, paraules 
i/o música de les entitats i 
persones que col·laborin i 
penjada de cintes in memo-
riam de les dones mortes.

Dia Internacional 
contra la 
Violència 
a les Dones
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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 

40è aniversari 
de la Coral l’Amistat 
La Coral l’Amistat celebrarà el proper any qua-
ranta anys d’activitat musical, cultural i asso-
ciativa. Al llarg d’aquesta dilatada història, 250 
cantaires n’han format part.  Per tal de poder 
informar als excantaires del actes previstos 
així com de la possibilitat de participar-hi, els 
interessats es poden posar en contacte amb la 
coral qualsevol dijous al local d’assaig (c/ Àngel 
Guimerà,14) a partir de les 9 del vespre, podeu 
trucar al 661 462 910, o escriure a l’apartat de 
correus 34, o bé per correu electrònic a cora-
lamistat@gmail.com. Una altra opció és fer 
arribar a la coral l’adreça particular a través de 
qualsevol cantaire en actiu. D’aquesta manera, 
els excantaires podran rebre una carta informa-
tiva amb tots els actes previstos per celebrar i 
compartir el 40è aniversari de la l’ entitat.

Un any més Comerços Associats de Premià, amb el suport de l’Ajuntament i les diverses institucions 
que integren el Pla de Dinamització Comercial, ha programat la campanya de Nadal amb una 
sèrie d’activitats adreçades a tots els clients de Premià Centre Comercial i rodalies. Les activitats 
previstes són les següents:

CONCURS D’APARADORS
Tots els premianencs podran gaudir de la originalitat dels aparadors que els establiments prepararan, 
i que entraran a concurs. Els establiments participants estaran degudament identificats. El dia 17 
de desembre es faran públics els guanyadors. I, com a novetat, s’organitzarà un “concurs paral·lel” 
a on tots els premianencs podran participar. Més informació a través del web i facebook.

LOTERIA DE NADAL
Des de tots els establiments associats al CAP, es regalarà loteria de Nadal en forma de “xecs” als 
clients. Amb cada xec es poden guanyar 500€.

COMPRA A PREMIÀ I APARCA DE FRANC
Els comerços del CAP faciliten l’aparcament als seus clients, oferint vals d’1 hora per aparcar 
gratuïtament a l’aparcament de la plaça dels Països Catalans.

ACTIVITATS INFANTILS
Amb el lema de “1 hora per provar = 1 hora per comprar”, es vol que els premianencs gaudeixin 
d’1 hora per fer les seves perquè els infants puguin provar alguna de les activitats que s’ofereixen: 
ioga per a nens i balls. 

UN MAR DE BOTIGUES...MUSICALS
Per tal de fer més ambient Nadalenc, i juntament amb l’Escola Municipal de Música de Premià, 
s’organitzarà aquest nou acte. Durant el dissabte 17 de desembre, diferents “grups musicals in-
fantils/juvenils” faran petits concerts a les portes de diferents botigues. Un motiu més per passejar, 
gaudir de bona música i comprar. Més detalls al web i facebook. 

Més detalls al web www.comercpremia.cat i facebook https://www.facebook.com/comercosassociatsdepremia 

Campanya de Nadal de Comerços Associats de Premià
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Gràcies premianencs 
per escollir el PP

Gràcies a tots premianencs 
per ajudar el PP a gua-
nyar les eleccions generals 
del 2011. Gràcies a tots 
per participar en llibertat, 
democràticament en una 
jornada cívica i pacífica. 
Gràcies a les més de 2.700 
persones que han votat al 
PP de Premià de Mar. Hem 
pujat del 16% al 20% i això 

és un rècord, i ens dóna 
molta moral per treballar 
al consistori. Gràcies a les 
més de 700.000 persones 
(100.000 més que fa 4 
anys) que han votat al PP. 
Hem pujat de 8 diputats a 
11, i ja tenim representació 
a tota Catalunya.

El PP ha guanyat les 
eleccions a Espanya, amb 
més de 10.500.000 vots, 
trencant el seu sostre elec-
toral, i arribant a 186 es-
cons. Hem guanyat 15 de 
17 autonomies, inclosa  
Andalusia, (per primera 
vegada), hem guanyat en 
50 províncies, i tenim una 
diferència de més de 75 
escons amb el segon. Els 

espanyols hem decidit fer 
un canvi. Els espanyols 
hem decidit que el Sr. Mari-
ano Rajoy sigui el president 
d`Espanya.

En estas elecciones las 
cosas han cambiado, cre-
emos que nunca más se 
utilizará por los adversarios 
políticos la campaña del 
miedo, la campaña de sa-
car a pasear el doberman, 
de utilizar los pensionistas 
como arma electoral, los 
videos insidiosos. Quienes 
crean que ha sido el PSOE 
el que ha perdido y no el PP 
el que ha ganado aún se 
equivocarán más. Aquellos 
que piensen que ha habido 
baja participación también 

erraran en el diagnóstico, 
pues ha habido partidos 
que han aglutinado a su 
electorado, por fidelidad, 
no lo sé pero sí por cohe-
rencia. Empieza la etapa 
de las grandes reformas, 
con una mayoría clara, pero 
que precisará de grandes 
consensos y más mayorí-
as, porque el enemigo es 
la crisis, el adversario es la 
deuda, la exclusión social, 
el paro. El PP empieza 
una etapa de centralidad, 
coherencia, prudencia, fir-
meza, austeridad, previsi-
ón y decir la verdad, por 
dura que sea. El PP tiene 
que asumir el liderazgo en 
las reformas estructurales 

necesarias para poner las 
bases económicas para 
que el autónomo, la pe-
queña y mediana empresa 
y las grandes empresas 
empiecen a crear puestos 
de trabajos. El PP tiene que 
poner límite legal al despil-
farro, poner límite, acorde 
con nuestras posibilidades 
reales, de gasto en las 
administraciones públicas, 
ya sean municipales, auto-
nómicas y estatales. Tiene 
que coordinar a partidos, 
empresarios y sindicatos. 
Creemos que entre todos 
esta la solución. Gracias 
Premià, por haber colabo-
rado en el gran triunfo del 
Partido Popular.

Després del 20N

Ja ha passat el 20N. El soci-
alistes volem en primer lloc, 
donar les gràcies als 3.284 
ciutadans de Premià de Mar 
que han votat el PSC.  El 
resultat del nostre partit a 
Premià de Mar ha estat en 
consonància amb allò que 

ha succeït al conjunt de 
Catalunya i de l’Estat i, per 
tant, també aquí hem sofert 
una severa derrota.

Amb aquestes eleccions 
es tanca un cicle en el qual 
la forta crisi econòmica ens 
ha obligat a prendre me-
sures que no han estat ni 
enteses ni compartides pel 
conjunt de la ciutadania.

Ara no podem fer una 
altra cosa que mirar cap 
endavant. Cal revisar pro-
fundament el nostre projecte 
per tornar a ser el referent 
polític i social de Premià, 
de Catalunya i del conjunt 
de l’Estat.

El procés congressual 
que ara s’obre és un bon 

punt de partida per iniciar 
aquest camí, i tots els que 
volem i tinguem alguna cosa 
ha dir ens hem de pronunci-
ar lliurement perquè des de 
la pluralitat del nostre partit 
encetem un nou projecte per 
a la societat.

També a nivell de Premià 
de Mar hem de reclamar 
aquest procés de reflexió 
conjunta i, entre tots, abo-
car-hi els postulats de par-
ticipació, de debat polític i 
de compromís actiu per fer 
funcionar amb noves idees 
amb l’objectiu clar de re-
cuperar el nostre paper de 
referent social i polític a la 
nostra ciutat.

No han passat ni dos 

dies, i com va fer a les elec-
cions municipals, el govern 
de CiU a la Generalitat de 
Catalunya, anuncia noves 
retallades i ho complementa 
amb increment d’impostos i 
taxes. La perversió política 
de CiU ha arribat a l’extrem 
de, per segon cop, anunciar 
després de les eleccions 
mesures impopulars i en 
contra dels mes febles. No 
ho han fet abans... a qui 
volen enganyar aquests?. 
Però no acaba aquí, sinó 
que a més el PP manifesta 
que està a favor d’aques-
tes mesures, preparant el 
terreny a les retallades als 
més febles que anunciarà 
Mariano Rajoy un cop sigui 

president. És un exemple de 
la manipulació que la dreta, 
catalana i espanyola, utilitza 
en contra dels interessos de 
la ciutadania.

Esteu preparats, perquè 
els “millors” de Catalunya i 
els “amagats” de Espanya, 
seran qui realment desmun-
tin la xarxa de protecció so-
cial creada pels socialistes 
als anys 80. 

Us desitgem bones fes-
tes i un feliç any 2012, tot 
esperant que els drets so-
cials guanyats amb esforç 
i treball no siguin retallats 
pels governs de dreta que 
ens governen. Els socia-
listes hi serem atents per 
denunciar-ho.

Un camí per fer plegats

Recentment s’han celebrat 
les eleccions generals i 
Convergència i Unió hem 
obtingut uns molt bon re-

sultats arreu, però també 
a Premià de Mar, a on el 
29,71% de l’electorat ens 
han fet confiança i ens ha 
situat com a força més 
votada. Volem agrair a 
tots aquells que heu se-
guit creient en el nostre 
projecte, o que ho heu 
fet per primera vegada, el 
vostre suport. Vivim una 
situació complicada arreu, 
però la maduresa que ha 
demostrat l’electorat català 
ens anima i ens empeny a 
seguir treballant pel país 
i, en el nostre cas, per a 
Premià de Mar. 

Tanquem aquest 2011 
amb la satisfacció de se-
guir treballant pel nostre 

poble, de continuar fent 
costat a la gent i de pro-
curar escoltar totes les 
opinions. Des de Conver-
gència i Unió tenim clar 
que la societat civil recla-
ma poder prendre part de 
determinades decisions i 
la nostra obligació és fer 
tots els possibles perquè 
sigui així. 

L’exemple més recent  
i actual és el procés de 
participació que estem 
portant a terme sobre el 
present i futur dels equi-
paments de la nostra vila. 
Aquest mes de novembre 
hem avançat força, però 
encara no hem arribat al 
final. Estem al mig d’un 

camí que no fem sols sinó 
de la mà de tots aquells 
que s’hi han volgut invo-
lucrar, d’aquells que volen 
fer sentir la seva veu. I ens 
omple de satisfacció veure 
com hi ha gent implicada i 
amb ganes de dedicar una 
estona a pensar i a fer les 
seves aportacions sobre 
quins són els equipaments 
que necessitarem de cara 
als propers anys. Una ve-
gada més, us convidem a 
tots aquells que encara no 
ho heu fet a participar en 
aquest procés, a prendre’n 
part i a dir-hi la vostra. 
Perquè estem convençuts 
que teniu alguna idea o 
suggeriment que pot ser 

d’interès i per tant val la 
pena compartir-la. 

 Finalment, escrivim 
aquestes ratlles quan ja 
falten pocs dies per co-
mençar el desembre, i ja 
tenim a tocar de dits les 
Festes de Nadal. Són dies 
per gaudir de la companyia 
de la família i dels amics, 
sense deixar de fer costat 
a aquells que més ho ne-
cessiten, perquè estan sols 
o perquè passen un mal 
moment. A tots, però molt 
especialment a aquests 
últims, us desitgem que 
gaudiu d’aquestes festes 
amb alegria i il·lusió. 

Bon Nadal a tots i un 
millor 2012 per a tothom. 
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Valoració de les 
eleccions generals 
del 20 de novembre

Primer de tot volem agrair als 
premianencs i premianen-
ques que ens han donat la 
seva confiança a les elecci-
ons generals del dia 20 de 
novembre. Suport que ha 
permès a la nostra coalició 
obtenir tres representants 
al congrés dels diputats i 
passar de 183.338 vots el 

2008 a 279.599 el 2011. Això 
ens ha convertit en la quarta 
força política catalana, i que 
juntament amb els com-
panys d’IU ens ha permès 
formar un sòlid grup par-
lamentari d’onze diputats. 
Aquest grup serà el primer 
de defensar les conquestes 
socials aconseguides els 
darrers trenta anys amb l’es-
forç de la nostra societat.

A Premià de Mar la nostra 
formació política també s’ha 
vist recolzada amb el suport 
d’un nombre major de pre-
mianencs i premianenques 
(1.267 vots enfront als 886 
vots del 2.008) cosa que 
ens esperona a mantenir la 
nostra lluita en la defensa 

de politiques ecologistes i 
d’esquerres. 

Aquestes eleccions han 
quedat marcades per un 
fort creixement de la dreta 
catalana i espanyola (CiU, 
PP, UPyD) partidària d’apli-
car politiques de sortida a la 
crisi, que sobretot afecten  
les classes populars més 
vulnerables, i que per con-
tra apliquen per altra banda 
polítiques que afavoreixen 
a qui més té (eliminació 
d’impost de successions, 
rebaixes fiscals a les rendes 
del capital) i per contra incre-
ment d’impostos indirectes 
com l’IVA.

Malgrat que tenim una 
llei electoral que afavoreix 

descaradament els interes-
sos dels partits majoritaris, 
la representació actual del 
congrés està marcada per 
una major presència de les 
forces minoritàries, això 
permetrà que es puguin es-
coltar moltes de les diferents 
sensibilitats de la nostra 
societat. Tot i això la nostra 
coalició continuarà lluitant, 
com ha fet sempre, per la 
modificació de l’actual llei 
electoral que empobreix la 
nostra democràcia per una 
llei més justa i representa-
tiva. 

Cal recordar que la parti-
cipació en aquestes elecci-
ons ha tornat a baixar a Ca-
talunya, respecte anteriors 

Un Vila Primilia entre tots

Benvolgut lector: enhora-
bona. En llegir aquestes 
línies mostra un interès per 
l’actualitat política de la nos-
tra ciutat molt per damunt de 
la mitjana, una actitud digna 
d’estudi. Però tranquil, si 
després  l’assenyalen amb 
el dit, no és culpa seva. 
Aquestes dues pàgines 

que té al davant són tot un 
despropòsit del disseny al 
servei de la lectura. En el 
benentès que qui les va 
pensar ho fes amb l’objectiu 
de facilitar-ne la lectura a 
tothom, és clar. 

El contingut és potser 
el més important d’un mis-
satge, però sense una ade-
quada presentació, el millor 
dels continguts pot tenir 
una mort d’allò més ràpida 
en no haver sabut seduir 
ningú. La gastronomia és 
un dels camps on aquesta 
afirmació és més fàcil de 
demostrar: imagini’s que va 
tenir la sort d’anar a sopar 
al Bulli i, tenint en compte 
la imminent extracció ban-

cària, li haguessin palplantat 
damunt la taula un plat on 
encara s’aprecia la dispo-
sició cilíndrica dels pèsols 
dins la llauna. Amb l’afegit 
que, cultivats pels nostres 
grups polítics municipals, 
els ingredients cuinats en 
aquestes dues pàgines tam-
poc s’han caracteritzat mai 
ni per la seva frescor ni per 
la seva saborositat. 

En les darreres interven-
cions del nostre grup en 
aquest espai hem deixat 
clar el nostre desacord amb 
el format actual de Vila 
Primilia. Però, com hem 
demostrat als plens, la nos-
tra manera de fer és la de 
presentar propostes per, 

entre tots, millorar la vida 
a la nostra ciutat. Creiem 
que la dinàmica que estan 
prenent els plens d’aquest 
mandat ens dóna la raó: la 
resta de partits de l’oposició 
ja han començat, també, a 
presentar mocions i pregun-
tes a un ritme inimaginable 
ara fa només un any. És 
per això que ara volem pre-
sentar una nova proposta 
de butlletí municipal, una 
proposta que sigui oberta a 
la ciutadania i a les entitats, 
a la vegada que amena als 
lectors de qualsevol sensi-
bilitat. I la part important de 
l’enunciat és Entre Tots.

A Crida Premianenca 
creiem que les propostes 

són més riques quan més 
gent hi participa. És per 
això que, benvolguts i ago-
sarats lectors que encara 
sou aquí, ens agradaria 
comptar amb les vostres 
idees. No ens faria res, per 
exemple, renunciar a aquest 
calaix i cedir-lo a persones 
i entitats que tinguin coses 
a dir: de ben segur que n’hi 
ha un bon grapat que en 
traurien un bon profit. Per 
això, si teniu qualsevol su-
ggeriment o comentari, us 
agrairem que ens els feu 
arribar a comunicacio@
cridapremianenca.cat. No-
saltres ho tindrem molt en 
compte. I ho demostrarem 
en el proper número.

La gestió municipal

L’article 25.2 de la Llei de 
bases de règim local  recull 
les matèries on  el municipi 
té competència. El ventall 
de matèries és amplíssim 
i va des de la seguretat en 
els llocs públics fins a la co-
operació amb l’administració 
educativa -fins i tot en la 
construcció i el sosteniment 
de centres docents públics-  
passant  per la protecció del 

medi ambient, la salubritat 
pública i un munt de temes. 
La proximitat de l’administra-
ció local al ciutadà ha fet que, 
en èpoques de bonança eco-
nòmica, ampliï el camp d’ac-
ció assumint obligacions que 
graven la hisenda municipal. 
Tots sabem que el capítol 
urbanístic ha suposat uns 
ingressos extraordinaris al 
llarg de bom inmobiliari que 
no sempre han estat invertits 
adequadament. L’actual crisi 
pot tenir com a conseqüèn-
cia positiva repensar quines 
són les necessitats bàsiques 
que s’han d’ atendre i per tal 
de  gestionar més eficient-
ment els recursos de què  
disposem. 

D’una banda, l’article 26 
de la Llei de bases esmen-
tada ens recorda quins són 
els serveis que “en tot cas” 
els municipis han de prestar 
per si o associats: “enllume-
nat públic, cementiri, reco-
llida de la brossa i residus, 
neteja dels carrers, submi-
nistrament d’aigua potable 
als domicilis, clavegueram, 
accesos als nuclis de po-
blació, asfaltats de carrers 
i arranjament de voreres de 
les vies públiques, i control 
d’aliments i begudes”.  En 
una població superior a 20 
mil habitants, s’afegeixen 
altres serveis com ara: “el 
transport col·lectiu urbà de 
viatgers i la protecció del 

medi ambient”. Val a dir, 
a tall d’exemple, que s’ha 
anat renovant la xarxa de 
clavegueram, aprofitant les 
subvencions del 50% del 
cost que ofereix el PUOSC, 
al casc antic del poble imple-
mentant el Pla de millora i re-
habilitació del Casc Antic que 
havia d’haver-se executat ja 
el 2008. Tractant-se d’una 
infraestructura essencial  
malmesa per la seva anti-
guitat i per  haver suportat la 
càrrega que el creixement de 
la població ha experimentat 
al llarg de la segona  meitat 
del segle passat, per tant ha 
de figurar entre les prioritats 
a l’hora de definir les inversi-
ons   per l’any 2012 al pres-

supost municipal. També 
altres zones de la població 
en pateixen deficiències en 
aquest capítol tan bàsic.

D’altra banda, a l’hora 
de millorar l’eficiència en la 
utilització dels diferents equi-
paments ja existents, potser 
caldria pensar en un ús com-
partit de determinats espais 
públics i que, en aquests 
moments, es troben cedits a 
entitats per a un ús exclusiu 
restant inutilitzats bona part 
del temps. No cal dir que, per 
exemple, caldria que totes 
les associacions de veïns 
(com ara la del Barri del Gas) 
comptin amb un local dins 
de la pròpia demarcació de 
l’associació veïnal.

comicis, fins i tot més que a 
la resta de l’estat espanyol. 
Aquesta abstenció mostra la 
desafecció de la gent davant 
d’uns partits majoritaris que 
apliquen polítiques que no 
donen resposta a les neces-
sitats reals, i més immedia-
tes, de la nostra població. 

Malauradament la victòria 
del partit popular per majoria 
absoluta, comportarà un re-
trocés clar dels nostres drets 
socials, laborals i nacionals.  
Això no ho farà sense la nos-
tra ferma oposició, tant des 
de les institucions com des 
del carrer, els catalans i les 
catalanes han de saber que 
la nostra coalició els defen-
sarà allà on convingui. 
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EXPOSICIONS
Exposició permanent al 
Museu de l’Estampació
un recorregut per la història, 
la ciència, la tècnica, l’art i el 
disseny per a l’estampació tèxtil 
del segle XVIII fins l’actualitat.

Arqueologia de Premià
Exposició emmarcada dins 
el Festival Laietania, a partir 
del 16 de setembre, al Museu 
de l’Estampació. Organitza: 
Museu de l’Estampació

“Despulles il·luminades” 
de Mariaelena Roqué
Fins el 31 de desembre, al 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar. Organitza: 
Museu de l’Estampació

Exposició de joies amb plata 
i esmalts de l’artista Antoni 
Bachs
Del 2 a l’11 de desembre, a la 
Sala Premiart. Organitza: Asso-
ciació d’Artistes Plàstics

Dracs i colors. Maresme 
Modernista 
Exposició fotogràfica on la 
fotògrafa Marga Cruz fa un 
recorregut pel llegat modernista 
de la comarca del Maresme 
Fins el 18 de desembre 
Organitza: Museu de 
l’Estampació

Exposició sobre el llibre Ca-
talunya Fantàstica de David 
Bernad
Del 2 de desembre al 30 de 
gener, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras

Exposició col·lectiva de 
Nadal
A càrrec dels socis de
l’Associació d’Artistes Plàstics
Del 16 de desembre a l’1 de 
gener, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics

Fotografies d’Ángel Carlos 
Bengoechea
Del 9 al 23 de gener, al Centre 
Cívic

Espurnes de colors
Fotografies d’Esther de Prades
Del 23 de gener al 6 de febrer, 
al Centre Cívic

Exposició-homenatge Fre-
deric Lloveras, en el centenari 
del seu naixement (1912-2012) 
Frederic Lloveras és considerat 
el príncep de l’aquarel·la i és 
un dels nostres artistes més 
representatius del segle XX.
Del 14 al 29 de gener, a la 
Sala Premiart. Organitza: 
Ajuntament de Premià de Mar i 
Associació d’Artistes 

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema 
a la cartellera del Pa-
tronat o a la pàgina: 

www.patronat.
voluntariat.org

Dissabte 3
Teatre musical: “Dones d’aire”
A càrrec dels alumnes de l’escola de música municipal de 
Premià de Dalt dirigits per Carles Gramaje.
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Social Premianenc

Diumenge 4
Teatre musical: “Dones d’aire”
A càrrec dels alumnes de l’escola de música municipal de 
Premià de Dalt dirigits per Carles Gramaje.
19.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Social Premianenc

Dimecres 7
Lectura de “Cartes d’amor” d’A.R. Gurney
A càrrec d’Octavi Egea i Eva Losada
19.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dissabte 10
Ruta nocturna de senderisme 
Premià-Burriac
Recorregut de 15km. Cal portar: llanterna, entrepà i aigua. La 
recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la Marató 
de TV3. Sortida: 18.00 h, des de la Plaça Nova de Premià de 
Mar
Organitza: Centre Excursionista de Premià de Mar

Diumenge 11 
Acte commemoratiu del Dia Internacional 
Contra la Violència a les Dones. 13.00h a la plaça 
de l’Ajuntament. Organitza: Regidoria d’Igualtat, 
amb la participació d’associacions, entitats i escoles. 
 
Dimarts 13
Lectures en veu alta
Els dimarts 13, 20 i 27 de desembre es llegirà ¿Què es una 
vida plena? de Luc Ferry, dirigit per Mar de Dones. 18.30 h, a 
la Biblioteca Martí Rosselló. Organitza: Mar de Dones 

Dimecres 14
L’hora del conte, a càrrec de Carles Alcoy
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Conferència “Millorar l’autoestima”
A càrrec de la Dra Noèlia Sánchez. 19.00 h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: Biblioteca Martí Rosselló 

Dijous 15
Lliga fotogràfica: Tema “VERMELL”. Tècnica: Color
Consulteu les bases a grupargent.blogspot.com. 20.00 h, al 
Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Dissabte 17
Espectacle Playback
Recaptació destinada íntegrament a la Marató de TV3. 18.00h, 
al Casal Lourdes. Organitza: Ass. de Persones d’Edat

Cinema al Patronat
Recaptació destinada a la Marató de TV3. A les 19.00 h i 22.30 
h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Social Premianenc

Concert de la Coral l’Amistat: Música romàntica per a cor i piano. 
Montserrat Cabero i Pueyo, pianista; Daniel Antolí i Plaza, director. 
21.00 h, a l’Amistat. Venda d’entrades numerades a la taquilla de 
l’Amistat el13 de desembre de 17.00 h a 19.00 h (8€) i 17 de desem-
bre de 20.00 h a 21.00 h (10€). Organitza: Coral l’Amistat. Col-
labora: Ajuntament de Premià de Mar i Ass. Cultural Centre l’Amistat 
 
Nit esportiva per la Marató de TV3 
Pavelló Municipal d’Esports, de 22.00h a 1.00h. Majors de 18 anys o 
de 16 amb autorització. Donatiu suggerit: 5 €.

Diumenge 18
Pujada del Pessebre a Sant Mateu
La recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la 
Marató de TV3 Sortida: 8.00 h, des de la Plaça Nova. Organitza: 
Amics de l’Art Pessebrístic i AE Caminants de S. Mateu

Recaptació de fons per a la Marató de TV3 
De les 9.00h a les 14.00 al Centre Esportiu Municipal Premià. 
Organitza: Club Natació Premià

Torneig ràpid de dobles
La recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la Ma-
rató de TV3. De 9.30 h a 13.00 h, a les instal·lacions del Club 
Tennis Premià. Organitza: CT Premià

Country
La recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la 
Marató de TV3. D’11.00 h a 14.00 h, a la Plaça dels Països 
Catalans. Organitza: Ajuntament de Premià de Mar. Col-
labora: AVECA

Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa, 12.00 h, a la Plaça de 
l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

Mini-partidets i punts
La recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la Ma-
rató de TV3. De 12.00 h a 14.00 h, a les instal·lacions del Club 
Tennis Premià. Organitza: CT Premià

Divertennis i Pare Noel
La recaptació que es faci anirà destinada íntegrament a la Ma-
rató de TV3. De 13.30 h a 14.00 h, a les instal·lacions del Club 
Tennis Premià. Organitza: CT Premià

Homes G
18.30 h, a l’Amistat. Preu de l’entrada: 5€. La recaptació que 
es faci anirà destinada íntegrament a la Marató de TV3. 
Organitza: Kampikipugui i Ass. Cultural Centre l’Amistat
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar

Dimecres 21
L’hora del conte, a càrrec de M. Àngels Gil
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 22
Recital poètic: Màgic domini
A càrrec de Marta Marco, veu i Judit Farrés, Dj i saxo
20.00, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

GENER 2012

Dijous 12
Lliga fotogràfica: Tema “MÒBILS”. Tècnica: Color
Interessats consultar les bases al blog d’Argent
grupargent.blogspot.com. 20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Dissabte 14, diumenge 15, dissabte 21 i diumenge 22
Teatre: Sexes, a càrrec del quadre escènic del Patronat dirigit 
per Ferran Corbalan. Dissabte 22.30 h i diumenge 19.00h al 
Patronat Teatre. Organitza: Patronat Social Premianenc

Divendres 20
Auditori Viu, a càrrec dels alumnes de l’escola. 17.30 h, a 
l’Auditori de l’escola. Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 21 i diumenge 22
Actes inaugurals del nou Espai l’Amistat
Properament es donaran a conèixer els detalls sobre 
la inauguració a través de www.espailamistat.cat, 
www.premiademar.cat, Ràdio Premià de Mar i xarxes socials.

Divendres 27
Conferència de l’expresident Jordi Pujol 
sobre el present i el futur de Catalunya
20.00 h, a l’Espai l’Amistat
Organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar

Diumenge 29
La Xarxa presenta: Aladdí
Espectacle de la Companyia El petit fantàstic. 
18.00 h, al Patronat Teatre. 
Organitza: Xarxa de Premià de Mar
Col·labora: Patronat Social Premianenc
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