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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:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 540 78 28

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxis 24 hores      605 498 508

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Escric aquestes ratlles poc després d’haver estat nomenat, novament, 
alcalde del meu poble. Enceto aquesta nova etapa amb la mateixa il-
lusió, humilitat i voluntat de servei que ara fa quatre anys i, sobretot, 
amb molta responsabilitat i ganes de seguir treballant per un Premià 
millor. Un Premià que d’aquí a pocs dies es vestirà de festa per aco-
llir la nostra esperada Festa Major. És el moment de sortir al carrer, 
de recórrer tots els racons del nostre poble i de participar de l’extens 
programa d’actes. Com a alcalde, però sobretot com a premianenc, 
vull agrair-vos a tots els que heu fet possible aquesta nova edició de la 
Festa Major la vostra tasca i dedicació, alhora que  us convido a tots a 
gaudir d’aquests dies amb alegria, civisme  i ganes de passar-ho bé. 

Pirates i premianencs, sortiu al carrer i feu possible que, una vegada més, la nostra Festa 
Major sigui el millor esdeveniment de l’any. 

Bona Festa Major! 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

juliol 2011

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

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

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

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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Esquerra queda fora del consistori i Crida Premianenca 
hi entra per primera vegada amb dos regidors
La sala Salvador Moragas 
de la Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló va ser l’es-
cenari del ple de constitució 
del nou Ajuntament, durant 
el qual Miquel Buch va ser 
novament proclamat alcalde 
de Premià de Mar. Durant 
la investidura, Miquel Buch 

(candidat per CiU)  va obte-
nir 10 vots; Tomás Esteban 
(PSC-PM), va obtenir 4 vots; 
Aurora Juvé (PP), en va ob-
tenir 3; Joan Ribet (CP-PA), 
2; i Alfonso Barreras (ICV-
EUIA-E), 2. La mesa d’edat 
va estar formada per Aurora 
Juvé i Joan Ribet. 

Passa a la pàgina següent

Sentit de la responsabilitat
Durant les seves primeres 
paraules un cop reelegit 
alcalde, Miquel Buch va des-
tacar que es comprometia “a 
practicar un exercici constant 
de diàleg, de recerca de 
consensos i d’acords, de “mà 
estesa”. I va afegir que “avui 

prenc possessió de nou com 
a alcalde, amb la humilitat de 
ser un simple i humil servidor 
d’una col·lectivitat; amb un 
gran sentit de la responsa-
bilitat pel pòsit de confiança 
que ens ha atorgat la Vila de 
Premià i pels reptes impor-
tantíssims i no exempts de 

dificultats que hem de saber 
superar entre tots.” 

Nou consistori
Els nous 21  regidors i re-
gidores que formen el nou 
consistori són: CiU: Miquel 
Buch, M.Àngel Méndez, 
Marisa Ferreras, Anna Ma-

Convergència i Unió 
revalida el mandat 
amb un regidor més 

Tots els regidors de l’Ajuntament de Premià de Mar, un cop finalitzat el ple de constitució
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Miquel Àngel Méndez (CiU)

Joan Ribet (CP-PA)

Joaquín Briones (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfonso Barreras (ICV-EUIA-E) 

“Comença un nou mandat, que ha de 
marcar un moment d’inflexió en la gestió 

i l’organització política, per garantir 
l’eficiència, la transparència i la participació 

necessàries per recuperar la confiança en la 
política per part de  la ciutadania”.

“Como nuevo regidor del PP de Premià 
de Mar os quiero desear que paseis una 

buena Fiesta Mayor, en compañía de 
vuestra familia y amigos, que disfruteis 

de los Piratas, de la Feria y de los actos 
culturales”.

““El nou Ajuntament ha de ser capaç de 
fer polítiques de participació ciutadana 

reals. S’ha de canviar 
el Reglament Orgànic Municipal i cal 

treballar per una millora democràtica de 
la política local”.

“La nostra Coalició des de l’oposició vetllarà 
perquè les retallades del govern de CIU 
no afectin els serveis socials i l’educació 

pública.També potenciarem espais de 
participació per tal que tinguin incidència a 

la política municipal”.

“Agraïm el suport majoritari dels 
premianencs. Encetem aquesta nova 

legislatura amb la il·lusió de seguir treballant 
pel poble i de desenvolupar el nostre 

programa electoral per aconseguir, entre 
tots, fer un Premià millor”.

ve de la pàgina anterior

ria Medina, Antoni Subi-
rà, Imma Morales, Eloi 
Maristany, Jordi Tomàs, 
Iban Díaz i Roser Roca; 

PSC-PM: Tomás Esteban, 
Josep M.Anguera, Olga 
Safont i Lluïsa Rabassa; 
PP:Aurora Juvé, Patrick 

Cruz i Joaquin Briones; CP-
PA: Joan Ribet i Marc Forés; 
ICV-EA-E:  Alfonso Barreras 
i Moisés Sevillano.

Tots els 
regidors 
escollits 

a les 
eleccions 

municipals 

2011

Miquel Buch
(CiU)

Miquel À. Méndez
(CiU)

Marisa Ferreras
(CiU)

Anna M. Medina
(CiU)

Antoni Subirà
(CiU)

Imma Morales
(CiU)

Eloi Maristany
(CiU)

Jordi Tomàs
(CiU)

Iban Díaz
(CiU)

Roser Roca
(CiU)

Tomàs Esteban
(PSC)

Josep M. Anguera
(PSC)

Olga Safont
(PSC)

Lluïsa Rabassa
(PSC)

Aurora Juvé
(PP)

Patrick Cruz
(PP)

Joaquín Briones
(PP)

Joan Ribet
(CP-PA)

Marc Forés
(CP-PA)

Alfonso Barreras
(ICV-EA-E)

Moisés Sevillano
(ICV-EA-E)

210777
243
463

848

1074

1236
1546

4005

CiU PSC PP CP-PA
ICV-EUIA-E ERC-AM SI-RCAT-BM Blancs
Nuls

miércoles 22 de junio de 2011

Resultats de les eleccions municipals 
2011 a Premià de Mar (número de vots)

CiU PSC PP CP-PA ICV-EUIA-E

22

3

4

10

miércoles 22 de junio de 2011

Número de regidors obtinguts
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El nou
cartipàs 

municipal  



6

Temporada de
platges en marxa 
El 24 de juny va començar el 
servei de vigilància i socorris-
me a les platges, a càrrec de 
la Creu Roja de Premià de 
Mar. El servei es mantindrà 
fins al 2 de setembre i cons-
tarà de dues bases de salva-
ment ubicades a les platges 
de  Llevant i Bellamar, a més 
de dues cadires de vigilància 
situades a la zona de Can Pou 
i a l’Espigó de Ponent, entre 
la platja de la Descàrrega i la 
de Ponent. Per a la vigilància 
de les platges, la Creu Roja 
compta també amb un vehicle 
d’intervenció 4x4, un quad, 
una  embarcació semirígida i 
dues taules de rescat. 
Recomanacions 
de la Creu Roja
• Cal seguir sempre les reco-

manacions dels socorristes, 
així com adoptar mesures 
d’autoprotecció per tal de 
gaudir d’un bany segur.
• No intenteu nedar contra 
corrent
• Si us sentiu arrossegats per 
un corrent, nedeu paral.lela-
ment a la platja i una vegada 
sortiu del corrent, nedeu cap 
a la platja.
• Les pilotes, matalassets i 
flotadors són molt lleugers 
i poden anar-se’n fàcilment 
mar endins o bolcar. Per tant, 
mai els utilitzeu si no sabeu 
nedar.
Cal respectar les
banderes de senyalització 
de l’estat del mar
• Bandera vermella : bany 
prohibit

• Bandera groga: bany peri-
llós. Es recomana que l’aigua 
no sobrepassi l’alçada de la 
cintura.
• Bandera verda: bany sense 
perill
 Diàriament, es pot consul-
tar el color del a bandera de 
les platges a través de http://
www.cruzroja.es/consulta-
playas/consultaInicio.do i de 
http://www.facebook.com/
creu.rojapremia
  A banda, cal recordar 
que durant la temporada de 
platges s’intensifica el servei 
de neteja, de manera que 
diàriament es fa la neteja 
de la sorra, del passeig, la 
recollida de papereres, i la 
neteja dels torrents, dutxes 
i accessos.

Sortida de gent gran
Un total de 220 persones van assistir a la sortida de 
gent gran que el passat 5 de maig va organitzar la Re-
gidoria de Gent Gran, amb la col·laboració del Consell 
Municipal de Gent Gran. Va ser una sortida cultural 
durant la qual es va visitar la Sagrada Família i el Parc 
Güell, i posteriorment es va fer un dinar a Vallirana. 
Aquesta activitat formava part del conjunt d’actes pro-
gramats per a la gent gran per a aquest 2011.

Alumnes de La Lió realitzen sis 
programes de ràdio sobre Premià
Els alumnes de quart de primària de l’escola La Lió han 
participat durant l’últim trimestre del curs en un projec-
te conjunt amb Ràdio Premià de Mar. Dividits en sis 
grups, han convertit els seus treballs de recerca sobre 
diversos aspectes de la vila en reportatges radiofònics 
d’entre 5 i 10 minuts. Els microespais donen una visió 
molt peculiar de la història de Premià, els orígens, les 
festes populars, la vida industrial i comercial i, fins i 
tot, la fauna i flora. El programes es podran sentir en 
multidifusió dins del nou espai de matí “Comencem 
bé”, de 8 a 9 del matí al 95.2fm, i a travès del web 
radiopremiademar.org.
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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

Un grup d’lumnes de l’Escola Montserrat, 
guardonat amb el primer premi Consumòpolis 
L’equip “Monaco” d’alumnes de sisè de primària de l’escola Montse-
rrat ha estat el guanyador de fase catalana del concurs escolar so-
bre consum responsable Consumòpolis, que organitza l’Escola del 
Consum de Catalunya, juntament amb l’Institut Nacional del Consum. 
La iniciativa ha comptat en l’edició d’ enguany amb prop de 1.100 
alumnes inscrits, repartits en 222 equips. Com a guanyador de Cata-
lunya, l’equip de l’escola Montserrat, format per l’Ariadna, en David, la 
Joana, la Miren i en Roger, competirà, en la fase estatal del concurs,  
amb els  guanyadors de la resta de comunitats autònomes. 

Aquest mes de juny, Ràdio 
Premià de Mar ha posat en 
marxa el programa “Comen-
cem bé!”, el qual s’emet de 
8.00h a 9.00h i de dilluns a 
divendres. Es tracta d’un es-
pai optimista format per mú-
sica i càpsules. El sistema de 
càpsules, espais atemporals 
d’una durada inferior als 8 
minuts, permet un accés 
ràpid i proper a tot aquell qui 
tingui ganes de fer ràdio, ja 
sigui voluntaris particulars o 
entitats locals. Tothom que 
tingui interès en participar-hi 
pot enviar la seva idea a ra-
dio@radiopremiademar.org i 
des de la ràdio s`hi posaran 
en contacte. 
 “Comencem bé!” for-
ma part del projecte iniciat 
aquesta temporada per a 
oferir programació pròpia 
les 24 hores al dia i 7 dies 
a la setmana. Gràcies al 
programari gratuït, aquesta 
ampliació total de progra-
mació té un cost zero per al 
pressupost de l’emissora.

Ràdio Premià 
de Mar amplia 
la franja matinal 
amb el programa 
despertador 
‘Comencem bé’

Neix ‘Premià 
fent Xarxa’
Premià Fent Xarxa és un 
projecte de la Regidoria de 
Promoció Econòmica que 
contempla diverses accions 
orientades a dinamitzar els 
empresaris i potenciar la 
imatge del sector econòmic 
a la xarxa. A través del grup 

tots els interessats puguin mi-
llorar el seu accés a internet, i 
d’aquesta manera millorar la 
seva presència i el seu posi-
cionament a la xarxa. Alhora, 
a través del twitter s’ha creat 
el hashtag #premiafX, amb el 
mateix objectiu. 

L’Ajuntament de Premià de 
Mar ha posat en marxa la 
campanya “Stop als sorolls” 
contra la contaminació acús-
tica. Així, fins el 31 d’agost, 
podeu portar el vehicle a les 
dependències de la Policia 
Local (Ramon Llull, 41), de 
dilluns a divendres, de 18h a 
20h i comprovarem el soroll 
del tub d’escampament gra-
tuïtament. Així, en cas que 
faci massa soroll el podreu 
arreglar i evitar futures san-
cions, que poden ser de 84€ 
a 450€.

‘Stop als 
sorolls’, 
campanya contra 
la contaminació 
acústica

Un espai a la xarxa social per dinamitzar 
comerços, empreses i professionals locals

“Premià Fent Xarxa” del fa-
cebook, s’ha creat un punt 
de trobada entre empresaris, 
comerciants i emprenedors 
per compartir propostes, ide-
es i eines relacionades amb 
les xarxes socials. Al mateix 
temps, també es pretén que 

!"#$%&'!%!#(#''!

!
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La Biblioteca Martí Rosselló ja compta amb web propi
Des d’aquest mes de juliol la Biblioteca Municipal Martí Rosselló compta amb un 
web propi (www.bibliotecapremiademar.org). D’aquesta manera, els usuaris podran 
obtenir de manera immediata informació bàsica dels serveis que ofereix la biblioteca, 
així com de la seva agenda d’activitats. El web compta també amb un espai dedicat 
als autors locals i un altre sobre el món del llibre i la literatura, amb recomanacions 
i notícies. Finalment, també s’hi pot trobar la Biblioteca Virtual, que permet fer trà-
mits en línia. Paral·lelament, la biblioteca s’ha estrenat també a les xarxes socials i 
ja està present al twitter http://twitter.com/bibliotecabmr, des d’on difondrà notícies 
pròpies i sobre autors locals, i també sobre el món de les biblioteques i la cultura en 
general.  
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Actes durant tota la festa

Cada dia, als carrers de Sant Antoni 
i Miquel Moragas 
Poble pescador
Organització: 
Ajuntament de Premià de Mar
Col·laboració: Veïns dels carrers 
Sant Antoni i Miquel Moragas 

Del 2 al 9 de juliol, al Casal Benèfic 
Premianenc
Setmana de les famílies 2011
Organitza: 
Casal Benèfic Premianenc
 
Del 7 al 9 de juliol, per tot el poble
MegaGimkana 
“Pirates contra premianencs”
Bases i informació a: www.premiapi-
rata.org/piratescontrapremianencs
Organització:
 Ajuntament de Premià de Mar
Col·laboració: 
Comissió Pirates i premianencs

Concurs de fotografia 
Festa Major 2011 

De l’1 al 15 de juliol

Exposició de fotos 
de la Festa Major 2010
Al Centre Cívic
Col·laboració: Argent

Del 8 al 17 de juliol

A la Sala Premiart 
(c. Sant Antoni, 3)
Exposició Concurs de Pintura 
de la Festa Major
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

De l’1 al 10 de juliol

Als terrenys del Club Nàutic
Fira d’atraccions (cavallets)

Del 4 al 8 de juliol

A la Biblioteca Martí Rosselló
Setmana Pirata
Organitza: 
Biblioteca Martí Rosselló

DIVENDRES, 1 de JULIOL

20.00 h, al Museu de l’Estampació
Exposició Despulles il·luminades, 
de Marielena Roqué. Inauguració.
Organitza: Museu de l’Estampació

17.00 h, a l’era de Can Manent
Taller d’espases i escuts per 
als pirates i els premianencs 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, Club de Rol Kindred

19.30 h, a la plaça de la Sardana
La selecció de la 
Nit de les colles
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs 

DIUMENGE, 3 de JULIOL

11.00 h, a l’antiga fàbrica del gas 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: Museu de l’Estampa-
ció, Sociedad Europea Textil 2000, 
Estampunt SL, Gravats Miramar SA 
i Gravmode SL

11.00h, a l’antiga fàbrica del Gas
Taller de turbants pirates
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

12.00 h, al Museu de l’Estampació 
Inauguració de l’exposició de 
fotografies: “Fem Festa Major”
Organitza: Grup Fotogràfic Argent
Col·laboració: 
Museu de l’Estampació

22.00 h, a l’església de St Cristòfol
Concert quatre segles d’òpera
Preu de l’entrada: 10 €. 
Direcció de Daniel Antolí Plaza
Hi intervenen: Coralia, orquestra 
Barcelona Filharmonia i 7 solistes. 
Organitza: Coral l’Amistat 

DILLUNS, 4 de JULIOL

18.00 h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló
Tallers infantils, 
dins la Setmana pirata
Activitat gratuïta. 
Organitza: 
Biblioteca Martí Rosselló

DIMARTS, 5 de JULIOL

18.00 h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló
L’hora del conte: sota les onades, 
dins la Setmana pirata
A càrrec de Mon Mas
Organitza: Bib lioteca Martí Ros-
selló

21.30 h, a la  plaça Nova
Sopar popular 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

23.15, des de la plaça Nova
Seguici nocturn
Col·laboració: De Bòlit

23.55 h, a la plaça de l’Ajuntament
Eufòria
Col·laboració: De Bòlit

En acabar l’eufòria
Premià està de festa!
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

DIMECRES, 6 de JULIOL

De 10.00 a 12.00 h, a la plaça de 
Can Manent
Taller d’estampació de banderes
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Repicada de campanes 
i enlairament de coets
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 

Premià
Col·laboració: Amics de la Sardana

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació Coral 
l’Amistat – Cors de Clavé, Consell 
Sènior, Comissió de Festa Major

19.30 h, des del Mercat de Sant 
Joan i des de la plaça Romà Piera 
(La Lió)
Anada al pregó 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec de 
l’Escola La Salle, entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Alerta premianenca  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a la platja del Bellamar
Premianencs a la defensa!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a l’espigó del Bellamar
Niu de pirates

Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.00 h, a la platja del Bellamar
Moros a la costa! 
(El desembarcament)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Grup de rem dels 
Capgrossos de Mataró, Secció de 
Rem del CN Premià, Trabucaires de 
Santa Coloma, Associació Bricbar-
ca, Club Nàutic Premià, Dojo Aitai, 
Conex, AVECA, De Bòlit!, Agrupació 
Teatral Kampikipugui.

23.00h, des del carrer St. Francesc
El saqueig!
El recorregut de la cercavila serà 
el següent: Carrer Sant Francesc 
- Joan Prim - Porxo de la Lió - Auro-
ra- St. Cristòfol - Rectoria - Pl. Ajun-
tament. Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, De Bòlit!

23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Per motius de seguretat hi haurà ac-
cés restringit a la pl. de l’Ajuntament 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

00.00 h, a la plaça de la Sardana
Premià, ciutat pirata
Amb la caipirinha que ens corre pel 
cos, falta fer la presa definitiva de 
la ciutat! Primer, però, silenci a la 
plaça! els capgrossos premianencs 
cauran vençuts després del BALL 
DE L’ATAC contra els capgrossos 
pirates. Després, la invasió pirata a 
la plaça! Sortiran pirates de tot arreu, 
que faran festa i espectacle, per aca-
bar escoltant l’Omar, que dictarà la 
llei pirata per tots aquests dies.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!, Dojo Aitai

1.30 h, a la platja del Bellamar
Concert pirata, amb Jaleo Real
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.00 h, a la platja del Bellamar
Concert pirata, amb Very Pomelo
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.00 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima, amb DJ Troglo
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIJOUS, 7 de JULIOL

16.00 h, a la plaça Nova
Campament pirata
Col·laboració: Pirat-A La Lluna

17.00 h, a la plaça Mercè 
Rodoreda: Mercat d’esclaus
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, Agrupament Escolta 
Amon-Ra 

18.00h, a la plaça Nova 
(dins del Campament pirata)
Sensibilització, Cooperació 
i Solidaritat intenacional
Col·laboració: Pirat-A La Lluna, 
Diputació de Barcelona

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Nit de les colles. La gran final
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs 

23.30 h, a la platja del Bellamar
Concerts, amb: Kaiz (Hip Hop/Rap/
Reggae a les 23.30h)

MÉS INFORMACIÓ A WWW.PREMIAPIRATA.ORG
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Mujeres (Garage, rock’n’roll i punk 
a la 1.00h)
The Mystic Souldiers
(Reagge a les 2.30h)
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

2.30 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima, amb DJ iLLRa vs. 
Juanka the King
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIVENDRES, 8 de JULIOL

17.00 h, al Casal de Gent Gran 
(c. Lourdes, 10) 
Actuació del grup Il·lusions, amb 
nou programa
Organització: Casal de Gent Gran 

17.00 h, a la plaça Nova
Campament pirata
Col·laboració: Pirat-A La Lluna 
 
17.00 h, al mercat de Sant Joan
Xocolatada al mercat
Col·laboració: Mercat de Sant Joan

18.00 h, des de la pl. Oriol Martorell 
(premianencs)/18.00 h pl. de l’Espe-
ranto (pirates)
La Revolta Premianenca
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

19.00 h, a la plaça de Can Manent
Ball de la Gent Gran
Col·laboració: Casal d’Avis de Can 
Manent

19.30 h, a la plaça de la Sardana
Exhibició de balls de saló
Col·laboració: AVECA, Escola de 
Música i Dansa “Estudi Teresa 
Maria”

20.00h, a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música
Concert a l’Escola de Música
Organitza: Escola Municipal de 
Música.

20.30 h, plaça Nova
3r. Festival-In
Amb l’actuació dels cantautors:
Joan Colomo, a les 20.30h
Cuchillo, a les 22.00h
Erm, a les 23.00h
Col·labora: Comissió de Pirates i 
Premianencs

24.00 h, a la Gran Via de Lluís 
Companys 
(cantonada carrer de la Plaça i can-
tonada carrer Joan Prim)
Ball Tronera amb el grup de 
versions Hotel Cochambre
En acabar Hotel Cochambre hi 
haurà DJ’s del mateix grup. El ball 
continua! Amb il·lusió!
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, Associació Kuwonku, Sam-
prem, Premià amb el Sàhara i 
Associació Tarija.

24.00h, a la platja del Bellamar
Marató de DJ’s
DJ Hype (Indie i rock electrònic. De 
00.00h a 1.25h)
DJ Modulation (Disco dels 70’s i 
80’s. De 1.25h a 2.50h)
DJ Sali B (World music & Dub. De 
2.50h a 4.15h)
DJ Kasas & DJ Palah 
(Reggae jungle. De 4.15h a 5.40h)
DJ Gelo (Electrònica, rock. 
De 5.40h a 7.00h)
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DISSABTE, 9 de JULIOL

7.00 h, des de la platja 
del Bellamar
Remuntada 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

7.30 h, al porxo de la Lió
Ruixadeta  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

10.00 h, als carrers Eixample, Miquel 
Moragas, de la Plaça i Francesc 
Moragas 
Fira-mercat d’artesans 
del poble pescador

A les 12.30 h, subhasta de peix 
a la plaça de l’Ajuntament
Organització: 
Ajuntament de Premià de Mar
Col·laboració: AVECA

11.00 h, a la plaça 
Mercè Rodoreda
Espectacle d’animació infantil, 
amb festa de l’escuma 
Organització: 
Ajuntament de Premià de Mar

11.00 h, sortida del 
Camp de Futbol 
16a  Baixada d’Andròmines
Col·laboració: De Bòlit!

17.00 h, a la plaça Nova
Campament pirata
Col·laboració: Pirat-A La Lluna

18.00h, a la plaça Nova (dins del 
Campament pirata)
Sensibilització, Cooperació 
i Solidaritat intenacional
Col·laboració: Pirat-A La Lluna, 
Diputació de Barcelona 

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ral·li fotogràfic digital pirata. 
Adults
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, Frankfurt El Blau

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ral·li fotogràfic digital pirata. 
Infantil 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, Frankfurt El Blau

18.30, al carrer Sant Antoni/
cantonada Eixample
Taller de bombolles gegants
Col·laboració: BurbujasGigantes.
com

18.30h, des de la pl. de la Sardana
La passejada
Col·laboració: De Bòlit!

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament 
Gran concert de banda
Col·laboració: Banda de Premià, 
Banda de l’Escola Municipal de Mú-
sica “Mestre Montserrat” de Vilanova 
i la Geltrú

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Danses populars
Col·laboració: Arco Iris

21.30h, a la plaça de l’Ajuntament
Entrega dels premis de la Ràdio
Col·laboració: 
Ràdio Premià de Mar i MTG

23.00 h, inici a la plaça 
Mercè Rodoreda
Correfoc 
Recorregut: 

Gran Via de Lluís Companys/  
Riera - c. Dr. Fleming - c. del Pilar 
- c. Ramon i Cajal - plaça Mercè 
Rodoreda
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, Simplement Diables
Mesures de seguretat 
d’acord amb el Decret 252/1999 
(DOGC núm. 2974):
• Mantingueu portes i finestres 
tancades, aparadors i vidres 
protegits, tendals recollits i no tin-
gueu roba estesa o altres elements 
com banderes, etc...
• No col·loqueu obstacles 
durant el recorregut (testos, taules, 
cadires...)
• No llenceu aigua fins que 
no s’hagi acabat l’actuació.
• No encengueu foc ni fumeu 
a prop del material pirotècnic.
• No envaïu l’espai d’actuació 
dels grups.
• Respecteu les indicacions 
de l’organització.
• Cal que dugueu roba adequada 
per participar en l’acte de foc.

23.30 h, a l’escola La Lió
Ball de Festa Major, 
amb l’orquestra Swing Latino
Preu de l’entrada: 15 €. Venda an-
ticipada d’entrades al Centre Cívic i 
el mateix dia del ball a la taquilla de 
l’espectacle. 
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

Acabat el correfoc, 
des de la plaça Mercè Rodoreda
Tabalada
El recorregut serà: pl. Mercè Rodo-
reda - c. de la Cisa - c. de la Plaça 
- pl. de l’Ajuntament
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

Tot seguit, des de la plaça 
de l’Ajuntament
Atracabars 
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, De Bòlit!

2.30 h, aproximadament, des del 
carrer Eixample, davant de la plaça 
de la Sardana
Novena cursa nocturna de pirates 
i premianencs a pèl
Recorregut: Plaça de la Sardana/
carrer Eixample - Gran Via de Lluís 
Companys - ptge. Manent - plaça 
Nova - carrer de la Plaça - carrer 
de Sant Cristòfol - carrer Rectoria 
-  plaça de l’Ajuntament -  carrer de 
la Plaça -  plaça de Can Manent 
-  platja del Bellamar. 
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs, Capricci

3.00 h, a la platja del Bellamar
Concert a la platja, amb 
Els fabulosos Frik Brothers
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

4.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima. 
Amb:
DJ Hall (4.00h)
DJ Carles Morera (5.30h)
Col·laboració: Comissió de 
Pirates i Premianencs

DIUMENGE, 10 de JULIOL

7.00 h, sortida des 
de la platja del Bellamar
Matinades
Col·laboració: Comissió 
de Festa Major, De Bòlit!

9.00 h, a la Riera de Premià 
15a  Trobada de Puntaires
11.00h, Country Conex
11.30h, Agrupació Coral l’Amistat-
Cors de Clavé
12.00h, Barca de Mitjana
Col·laboració: Conex

10.00 h, als carrers Eixample, Miquel 
Moragas, de la Plaça i Francesc 
Moragas 
Fira-mercat d’artesans del poble 
pescador
Organització: Ajuntament de Premià 
de Mar
Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de Romà Piera
Botifarrada
Preu: 1€. 
Els tiquets  es poden adquirir 
a la botiga de la Festa Major, 
al Centre Cívic 
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

11.00 h, des del porxo 
de l’Escola La Lió.
Anada a ofici
Recorregut: porxo de la Lió -
c. Esperança - c. Anselm Clavé - 
c. de la Plaça - c. St. Cristòfol - 
c. Rectoria - Església
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, De Bòlit!

11.00 h, des del campanar de 
l’Església de Sant Cristòfol
Toc d’ofici
Col·laboració: Consell Parroquial 
P. de Sant Cristòfol

11.10 h, a la sala Premiart
Inauguració de l’exposició 
del concurs de pintura
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

11.30 h, des de Can Roure
Cercavila d’autoritats
Col·laboració: Comissió 
de Festa Major

12.00 h, a l’Església de 
Sant Cristòfol
Ofici solemne de Festa Major
Presideix i predica Monsenyor 
Sebastià Taltavull, Bisbe Aux. 
de Barcelona
Organització: Consell Parroquial 
P. De Sant Cristòfol

13.00 h, a l’Església de 
Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
Organització: Consell Parroquial 
P. de Sant Cristòfol

13.00 h, a la plaça Nova
Paella pirata i premianenca
Preu: 2 €. Els tiquets  es poden ad-
quirir a la botiga de la Festa Major, 
al Centre Cívic
Col·laboració: Consell Sènior, Agru-
pació Coral l’Amistat, Alella Vinícola, 
Anna Fruits, Casa Ametller, Lloveras 
Forners, Toni Ortiz peixeters, Llenya 
Joan Sayol  

13.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ball solemne 
dels gegants de Premià
Col·laboració: De Bòlit!

13.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Diada castellera, 
amb les colles 
Capgrossos de Mataró 
i Castellers de Badalona
Col·laboració: Comissió de Festes

18.00 h, a la plaça dels Escacs
Concentració pirata
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

18.00 h, a la plaça Nova
Concentració premianenca
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

18.30 h, a la plaça de la Sardana
Ball de l’expulsió i canvi 
de presoners
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

Tot seguit, a la plaça de la Sardana
La batalla final
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

En acabar la batalla, 
a la plaça de la Sardana
Ruixada
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

19.00 h, des de la plaça 
de la Sardana
Expulsió
Col·laboració: 
Comissió de Pirates i Premianencs

21.00 h, a la platja de Llevant
Havaneres amb Barca de Mitjana 
i cremat per a tothom
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

23.00 h, a la platja de Llevant
Gran castell de focs d’artifici
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

DILLUNS, 11 de JULIOL

20.00 h, a la Parròquia de 
Sant Cristòfol
Missa de difunts
Col·laboració: Consell Parroquial 
P. de Sant Cristòfol 

L’AIGUA 
I LA FESTA MAJOR

Hi ha persones convençudes que 
la nostra festa major és la “festa 
de l’aigua”. Malgrat que això no 
és estrictament cert, és veritat que 
l’aigua hi juga un paper lúdic. Però 
amb aquesta excusa de vegades 
es produeixen actituds incíviques 
que fins i tot han arribat a ocasio-
nar danys físics a les persones que 
assisteixen a determinats actes, 
com per exemple el Desembar-
cament Pirata.  
 L’organització us demana 
que no llanceu aigua des de les 
finestres ni des dels balcons de les 
cases al públic de les cercaviles, 
menys encara mitjançant galledes, 
palanganes o mànegues. Perquè 
així s’han arribat a causar danys i 
lesions, tant a les persones assis-
tents com a les figures populars 
(gegants, capgrossos...) que ac-
tuen a les diferents cercaviles.  
 L’organització de la Festa 
Major us prega, doncs, que no 
malbarateu l’aigua, i que tingueu 
cura del seu ús per tal de no ferir 
la sensibilitat de ningú. D’aquesta 
manera la festa ho serà de veritat 
per a tothom. 

Gaudim de l’aigua, 
però amb seny!

Moltes gràcies
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Mariaelena 
Roqué al Museu

Des de l’1 de juliol, el Museu 
de l’Estampació acull l’ex-
posició de Marialena Roqué 
Despulles il·luminades (1978-
2011), una mostra  retrospec-
tiva de la seva obra, que en 
bona part ha estat produïda 
al voltant de les arts escè-
niques i visuals. La mostra 
inclou una sèrie d’obres inè-
dites del seu repertori teatral, 
d’alta costura i d’escultures, 
arribades del PQ Scenofest 
de Praga, CNCS de Moulins i 
Musée des Tissús et des Arts 
Décoratifs de Lyon, així com 

del seus darrers treballs de 
vestuari i imatge, resultat de 

tot un món escènic 
construït al servei 
dels personatges. 
L’esdeveniment, 
lligat al món del te-
atre i de la moda, 
s’acompanyarà de 
diverses accions 
amb diferents artis-
tes i grups socials.
L’exposició es po-
drà visitar fins al 31 
de desembre del 
2012. 

L’exposició, lligada al món del teatre 
i de la moda, es complementarà amb 
diverses participacions d’artistes 

també  d’altres centres d’art 
contemporani. En gran part 
es tracta d’ obres 
produïdes al vol-
tant d’òperes de la 
Companyia Carles 
Santos. A la mos-
tra s’hi presenten 
instal·lacions d’art 
contemporani que 
ja formen part de 
l’exposició perma-
nent del Museu, 
com les Indianes 
Despullades i La 
Fabricanta, a més 

Tot i que el sol té molts beneficis per a 
la salut, també comporta certs riscos, i 
les  persones que han patit cremades 
solars i exposicions solars intenses al 
llarg de la vida tenen més risc de patir 
un càncer de pell. La protecció solar 
ha de començar des de ben petits i 
continuar durant tota la vida.
Normes bàsiques per 
protegir-se dels raigs UV?
- Evitar o reduir l’exposició solar entre 
les 11-16h.
- Utilitzar protectors solars que siguin 
resistents a l’aigua , a base d’òxid de 
zinc, de titani,ferro,caolina..., i que 
tinguin un factor de protecció (FP) de 
15 o major (en funció del tipus de pell 
i de l’edat del nen).
- El FP s’ha d’aplicar uns 30 min. 
abans de l’exposició solar i s’ha d’anar 
repetint.
- Extremar la protecció a zones del 
cos més sensibles (llavis, cara, ore-
lles, pits,..)
- No posar mai un nen menor de 6 
mesos en contacte directe al sol.
- Augmentar l’exposició al sol de 
manera progressiva.
- Posar-se sota un parasol no és 
suficient, cal utilitzar roba adient, gorra 
amb visera i ulleres de sol amb filtre 
UV per protegir els ulls.
- No utilitzar perfums ni cosmètics 
durant l’exposició al sol.
- Beure abundants líquids per tal de 
compensar la pèrdua d’aigua a través 
de la suor.
- Després del sol, dutxar-se i hidratar 
bé la pell.
- L’aigua i la sorra reflecteixen i 
augmenten la intensitat solar, per 
tant, cal augmentar les mesures de 
protecció.
-No oblidar protegir-se també en dies 
ennuvolats, i a la muntanya

Informació facilitada 
pel CAP de Premià de Mar

                                                                                                 

Protecció solar

© J. Borrell Garciapons

 
Oficina d´Atenció 
al Ciutadà (OAC)
Fins el 15 de setembre, de 9h 
a 14h, de dilluns a divendres.
Els dissabtes inclosos dins 
d´aquest p eríode es podrà 
fer efectiva la presentació de 
documentació al registre ge-
neral a les oficines de la Policia 
Local, al c/Ramon Llull 41, de 
9h a 13h
 
Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló
Fins el 12 de setembre: de 
dilluns a divendres de 16h a 
21h. Dissabtes, tancada.
 
Centre Cívic
Museu Municipal 
de l’Estampació
Tancats de l’1 al 31 d’agost.
 
Servei de Promoció 
Econòmica
Tancat del 8 al 31 d’agost.
 
Pavelló d’Esports
Pavelló Voramar
Tancats del 24 de juliol al 28 
d’agost (ambdós inclosos).
Durant el mes de juliol:
dissabtes tancats.

Horari d´estiu 
dels principals 
equipaments 
municipals
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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 

“Cent Anys de La Salle Premià”
Coincidint amb el centenari de l’escola, La Salle Premià 
ha editat un llibre de 160 pàgines amb més de 250 imat-
ges que recull la història del centre, des de l’arribada de 
la primera comunitat de Germans de la Salle a Premià de 
Mar fins a la recent inauguració del parvulari. La història 
l’ha escrita el Germà Jesús Linares (a la fotografia), tot 
un referent de la comunitat de La Salle Premià. El llibre 
està a la venda a la secretaria de La Salle i a les principals 
papereries de Premià de Mar i rodalies.

Amb l’arribada de l’estiu, les botigues asso-
ciades al CAP i Illa Fantasia, han endegat 
una campanya ben refrescant. Totes les 
compres realitzades des de l’1 de juny i 
fins el 5 de juliol als establiments associats 
a Comerços Associats de Premià tenen 
premi.  El premi serà 1 entrada infantil 
pel parc Illa Fantasia per a la temporada 
2011, que es podrà recollir durant el 5 de 
juliol a la carpa que Illa Fantasia i el CAP 
muntaran a la Gran Via de Premià de Mar, 
zona plaça Països Catalans.  Els premis 
es poden aconseguir fent tres compres a 
qualsevol establiment associat, o fent una 
compra a qualsevol establiment associat, i 
pagant-la amb la Targeta Premià Comerç. 
Per recollir el premi, s’hauran de presentar 
els tres tiquets de compra degudament segellats per l’establiment venedor, o s’haurà 
de presentar el tiquet directe de premi que imprimirà el TPV al fer el pagament amb 
la Targeta Premià Comerç.A part, tots aquells que presentin la “Targeta Premià 
Comerç”, a la taquilla del parc aquàtic o al restaurant El Cheff, es beneficiaran d’un 
10% de descompte. Més informació a www.comercpremia.cat

Compres amb premi
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¡1236 gracias!

1236 son las personas que 
nos han votado en estas 
elecciones municipales, 
dándonos el 3º concejal 
y haciendo que el Partido 
Popular sea por primera 
vez en Premià de Mar la 
tercera fuerza en el con-
sistorio. Pasamos a ser 
una formación decisiva, 
fuerte, cargada de moral 
por el resto de resultados, 

exultante y consciente de 
la responsabilidad que ello 
comporta. Por una parte 
sabedores de que tenemos 
la capacidad numérica para 
apoyar la gobernación y así 
garantizar la estabilidad 
y la acción de gobierno, y 
por otra, de que pasamos 
a formar parte del cambio 
que se ha producido en el 
Consell Comarcal, en la 
Diputación de Barcelona, 
en la Generalitat y próxima-
mente en el gobierno de Es-
paña, lo cual implicará una 
mayor representación de 
Premià allá donde se toman 
las decisiones y permitirá 
empezar a salir a nuestro 
pueblo de su aislamiento 

actual. 
 Premià de Mar, se suma 
a los municipios que han 
optado por el cambio, se 
suma a aquellos que que-
remos un futuro mejor, con 
más trabajo y que garantice 
todos los servicios que se 
prestan. Es por ello, que 
el PP de Premià seguirá 
apostando por los servici-
os sociales, por las ayu-
das, por la seguridad, por 
la austeridad económica, 
priorizando las personas, 
pero apostando fuerte en la 
promoción económica y en 
los futuros equipamientos 
para poner las bases, para 
cuando llegue la recupe-
ración económica estar ya 

preparados. Además lide-
raremos, con el resto del 
PP comarcal, los estudios y 
proyectos necesarios, para 
armonizar todos los paseos 
marítimos, puertos y espi-
gones del Baix Maresme, 
para crear el proyecto de 
espigones subacuáticos 
que permitan la regenera-
ción automática de la arena 
de las playas y relanzar el 
turismo y el comercio de la 
comarca, como base princi-
pal de creación de empleo. 
El PP de Premià se siente 
satisfecho de los resultados 
obtenidos en el Maresme, 
somos la formación que 
más hemos subido en nú-
mero de concejales (29), 

en Catalunya, somos la ter-
cera fuerza municipal, con 
las alcaldías simbólicas de 
Badalona y Castelldefels, 
y en las elecciones auto-
nómicas con las victorias 
en todas las autonomías 
en especial Extremadura 
y Castilla la Mancha, y en 
las elecciones municipales 
del resto de España, con 
más de 3600 alcaldías con 
mayoría absoluta, otras 
2400 con mayoría relativa 
y otras casi 1000 con res-
ponsabilidad de gobierno. 
Con todo ello el PP asume 
la responsabilidad de sacar 
a España de esta crisis, y 
nosotros asumimos el reto 
de Premiá.

Un mandat per preparar 
el futur

Comença un nou mandat, 
caracteritzat per la greu 
crisi en  què ens trobem 
des de fa 3 anys. Una crisi 
en la qual  qui  en paga les  
conseqüències són aquells 
que  no l’han provocada, 
els treballadors i les treba-
lladores.
 S’ha de treballar per ga-
rantir a aquestes persones, 

que els serveis bàsics no 
els  faltaran, que no els  re-
tallaran i que si s’intenta, es 
defensaran els seus inte-
ressos amb contundència, 
convicció  i determinació.
 En aquest mandat es 
preveu una reducció de re-
cursos rebuts des de la Ge-
neralitat de Catalunya per 
accions socials, en aquest 
cas concret, tot el contrari, 
es preveuen retallades im-
portants en sanitat, salut, 
educació i benestar social.
 A Premià de Mar, s’han 
de gestionar i garantir l’èxit 
de l’ús per als ciutadans i 
ciutadanes, de les més de 
300 places d’aparcament 
públic que en aquest mo-

ments estan sense ven-
dre.
  A Premià de Mar, en 
aquest mandat, no es po-
dran augmentar impostos 
ni taxes de serveis, perquè 
la ciutadania no pot assumir 
més despesa  i  s’ha de do-
nar compliment a les actua-
cions de millora del barri de 
Santa Maria contemplats a 
la Llei de barris, de moment 
pinta negre i tot apunta a un 
nou incompliment de CiU. 
Esperem que no sigui així
 En resum, ha de ser el 
mandat de la gestió política 
d’excel·lència, de canvis 
d’estructures econòmiques 
i  de canvis d’estructura de 
la despesa i dels ingressos, 

que garanteixi que Premià 
de Mar, a la sortida de la 
crisi, estarà preparada per 
anar en els vagons de pri-
mera i no de segona o de 
tercera.
 Tot l’exposat són reptes 
importantíssims, que el 
PSC els considera priorita-
ris i que vetllarà per ells, en 
la tasca que els ciutadans 
de Premià de Mar ens han 
assignat per aquest man-
dat.
 Ara s’ha constituït el 
Consistori, en breu es do-
narà compte de la composi-
ció del govern i les respon-
sabilitats de cada un dels 
regidors i regidores que en 
formaran part , segona fase 

del nou mandat i esperem, 
en breu, poder conèixer 
les accions generals i les 
especifiques que pensa 
executar aquest govern, 
per així donar compliment a 
la tercera i més llarga fase 
del nou mandat, l’acció de 
govern directa.
 Serà a partir d’aquest 
moment, quan el PSC, 
considerarà les propostes 
i les actuacions a dur a 
terme per col·laborar, o no, 
en la definició d’aquestes, 
sempre tenint com a eix 
prioritari la defensa dels 
interessos dels ciutadans, 
i especialment, dels més 
febles i els més afectats per 
la crisi.

Junts, seguirem 
fent Premià

L’11 de juny Miquel Buch 
va ser novament investit 
alcalde, després que els 
premianencs revalidessin 

la seva confiança a les 
urnes amb més de 4.000 
vots, que es materialitzen 
en 10 regidors de CiU del 
total de 21 que formen 
l’Ajuntament. Uns resultats 
dels quals n’estem molt sa-
tisfets i que ens animen a 
seguir treballant de valent 
pel nostre poble des de la 
responsabilitat del govern. 
Una responsabilitat que, tal 
i com va dir l’alcalde Buch 
en el seu discurs d’inves-
tidura,  entomem amb una 
gran dosi d’humilitat i al-
hora molt conscients dels 
reptes importantíssims i 
no exempts de dificultats 
que hem de saber superar 
entre tots.

 Com afirmava el nostre 
alcalde, la mà estesa, el 
diàleg i el consens són 
i seran les prioritats de 
Convergència i Unió al 
l larg d’aquests propers 
4 anys, amb una ges-
tió municipal basada en 
l’austeritat, l’honestedat, 
la responsabilitat, la co-
hesió, l’esperit de treball 
i de sacrifici, la voluntat 
de servei i la capacitat de 
prendre decisions, amb 
un lideratge ferm, serè i 
dialogant. 
El nostre objectiu princi-
pal és aconseguir, de la 
mà dels veïns i amb la 
col·laboració de tot el con-
sistori, un Premià millor 

per a tothom, un model de 
poble basat en el projecte 
que hem anat explicant 
durant la campanya i que 
ha merescut la confiança 
de bona part dels premia-
nencs. Un projecte que và-
rem dibuixar gràcies a les 
aportacions de molts ciuta-
dans que van voler fer-nos 
arribar les seves idees o 
propostes. I per poder tirar 
endavant aquest projecte, 
aquest model de poble, 
des de Convergència i 
Unió de Premià de Mar, 
volem continuar comptant 
amb la participació i les 
aportacions de tothom. 
 El nostre, model, tal i 
com va dir l’alcalde Buch, 

defuig dels individualismes 
i dels personalismes. Cre-
iem en la col·lectivitat per 
sobre de la individualitat, 
en la participació de tots 
plegats per poder t irar 
endavant i per continuar 
recuperant l’orgull de ser i 
de pertànyer a Premià de 
Mar.
 Finalment, aprofitem 
aquestes primeres ratlles 
d’aquest mandat que en-
cetem per convidar a tots 
els premianencs i premi-
anenques a participar de 
la Festa Major, a sortir al 
carrer i gaudir de l’extens 
programa d’actes d’en-
guany. 
 Bona Festa Major! 
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Les prioritats 
de la nostra Coalició per 
al proper mandat

Moltes gràcies a les perso-
nes que lluiten amb nosal-
tres. A tots els vots que fan 
que els dos regidors de la 
Coalició d’Esquerres tinguin 

força per a fer una oposició 
nítida, convençuda i rebel. A 
aquells que participen de la 
Coalició, que donen el seu 
temps per a fer Premià una 
mica millor del que és. A les 
persones inconformistes, a 
aquells i aquelles que, com 
nosaltres, lluiten per un altre 
món possible i necessari.
El nostre model és clar. La 
prioritat per a les polítiques 
socials per sobre de la resta. 
El suport a la gent humil i la 
redistribució de la riquesa i 
del treball. De cadascú se-
gons el que té i a cadascú 
segons el que necessita. La 
solidaritat. El respecte pels 
altres i el respecte per l’en-
torn. La consecució d’una 

ciutadania cohesionada, 
implicada i participativa, 
que es faci responsable de 
la direcció del seu poble, 
que es faci seva la política 
de Premià.
 Dir-vos que venen temps 
difícils. Els resultats de l’úl-
tim cicle electoral han con-
figurat un govern de CiU, 
un govern de dretes, tant a 
Premià de Mar com a Ca-
talunya, que deixaran rera 
seu un país i un poble més 
desiguals del que són ara. 
Les retallades socials a la 
gent treballadora i la rebaixa 
d’impostos als rics, així com 
la Llei òmnibus, en són clars 
exemples.
 Nosaltres exigim el man-

teniment de l’Estat de Be-
nestar. Més Estat i menys 
Mercat, l’aposta per l’edu-
cació pública, la sanitat pú-
blica, el transport públic, les 
pensions i altres mecanis-
mes públics de benestar.
 Som, el projecte dels pre-
mianencs i premianenques 
que volen un poble pen-
sat per a les persones. Un 
Premià proper, amb vida al 
carrer, amb un Ajuntament 
obert, accessible i curós de 
les necessitats de la seva 
gent.
 Aquesta és la nostra 
lluita. Ens dóna força  saber 
que tot i ser una minoria 
política, som una majoria 
social, ja que defensem el 

Aire fresc a 
l’Ajuntament: 
la necessitat de canviar 
coses al nostre poble!

Crida Premianenca ja és a 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar. El 22 de maig passat 
vam rebre un mandat que 
ens honora i que ens en-
coratja a parts iguals.
 Des d’aquesta pàgina 
vo lem expressar  avu i 
un sent i t  agra ïment  a 
tots els votants que vau 
il·lusionar-vos amb nosal-
tres i ens vau fer costat a 
les urnes: el vostre somni 
és avui el nostre repte, i 
el fem extensiu a tots els 
ciutadans del municipi. 
Amb la mateixa sinceritat 
felicitem totes les forces 
que van obtenir repre-
sentació al Consistori i 

d’una manera especial la 
que va assolir la majoria 
i  a qui ara pertoca de 
governar. 
 El 22 de maig 1.074 
premianencs vau creure 
en nosaltres però sobretot 
ens vau emplaçar a fer un 
esforç nítid, inequívoc. Un 
esforç encarat a construir 
un nou model de ciutat i un 
nou model de política mu-
nicipal: una ciutat inspira-
da en els seus veïns; una 
política dictada pels seus 
veïns. Amb humilitat però 
amb vigor i audàcia, Crida 
Premianenca promet dur a 
terme una labor justament 
encaminada a corregir la 

tendència d’aquest i tants 
altres Ajuntaments, que 
s’han allunyat greument 
del batec del poble, de 
les seves inquietuds i, 
finalment, de les seves 
riqueses.
 Avui Crida Premianenca 
escriu per primera vega-
da a la revista municipal 
i aprofitem l’avinentesa 
justament per manifestar 
el nostre desacord amb el 
model adoptat en aquesta 
publicació, que no con-
siderem ni prou plural ni 
prou ajustada a criteris in-
formatius bàsics; cedir 420 
paraules als grups munici-
pals (en una doble pàgina 

que dissuadiria els lectors 
més abnegats) no és plura-
litat, i per això expressem 
el propòsit de reformular-
ne l’enfocament per tal 
d’oferir als premianencs 
una revista municipal on 
es puguin sentir reflectits: 
la revista municipal que 
mereixen.
 Finalment, no podia ser 
altrament, convidem  tots 
els premianencs i premia-
nenques a gaudir de la 
Festa Major de Sant Cris-
tòfol amb il·lusió i orgull, la 
il·lusió i l’orgull que volem 
que presideixin d’ara en-
davant el rumb de Premià 
de Mar.

La Generalitat 
confirma que 
no se harán las Rondas

El Secretari de Mobilitat, Sr. 
Damià Calvet, ha informado 
recientemente que el Govern 
de la Generalitat, concibe 
los proyectos de la Ronda 
de Mataró y de la Ronda 
del Maresme como un solo 
proyecto, no tiene sentido el 
uno sin el otro, y ha decidido 
la congelación de ambos 

proyectos, consensuar un 
nuevo plan con los agentes 
políticos y sociales del  ter-
ritorio y establecer las bases 
de las soluciones definitivas 
para la movilidad de la co-
marca que se habrán de 
financiar con el fondo de 
400 millones de euros que 
el Estado se comprometió 
a transferir a la Generalitat 
junto con las competencias 
de la carretera N-II. Dinero 
que esta supeditado a las 
mejoras de la movilidad en 
la comarca y no a un proyec-
to en concreto.
 Ha habido una serie de 
circunstancias que han pro-
piciado ese resultado:
 En primer lugar el cambio 

político en el Govern de la 
Generalitat y que supuso 
que el nuevo  Govern, ante 
el rechazo social que pro-
ducía el proyecto de cons-
trucción de las calzadas 
laterales, se planteara el 
reconsiderar si el proyecto 
de construcción de calza-
das laterales era la mejor 
alternativa a los problemas 
de movilidad del Maresme.
 En segundo lugar el cam-
bio de alcalde en Mata-
ró, ya que el anterior era 
el principal valedor de la 
construcción de la Ronda 
y el actual Conseller del 
Territori de la Generalitat 
había manifestado que no 
haría nada en contra de la 

opinión del alcalde de Mata-
ró. Con la llegada del nuevo 
alcalde de Mataró y su po-
sicionamiento en contra de 
la construcción de la Ronda 
de Mataró, desaparecía el 
principal escollo para que 
el Govern de la Generalitat 
se manifestara en contra del 
proyecto de construcción 
de las Rondas como así ha 
hecho.
 Finalmente, y no menos 
importante, el trabajo que 
esta haciendo la plataforma 
Preservem el Maresme que 
con sus acciones, propu-
estas alternativas reales, 
charlas informativas, con-
vocatoria de manifestacio-
nes, encuestas a politicos, 

contacto habitual con los 
medios de comunicación, 
etc. han contribuido, con el 
apoyo de la ciudadanía, a 
crear un estado de opinión 
en la población impensable 
cuando se constituyó hace 
1 año en Premià de Mar. 
 Por todo ello debemos 
los ciudadanos del Ma-
resme congratularnos por 
esa noticia, pero no bajar 
la guardia, ya que hay que 
estar pendientes del nuevo 
plan que se consensúe y 
ver que pasa con el peaje 
de la autopista que lleva-
mos pagando desde 1969 
y cuya concesión acabará 
en el 2021, si no se rescata 
antes. 

sistema de benestar per al 
75% de classe treballadora 
que té Catalunya i que té 
Premià de Mar, i no els inte-
ressos d’uns pocs per sobre 
dels molts.
 Però és una feina que la 
Coalició no pot fer sola. Per 
això convidem  totes les per-
sones que volen canviar les 
coses a apropar-se al local 
de la Coalició i a fer-se seu 
aquest espai i aquesta lluita. 
Per això us demanem que 
us impliqueu, que us defen-
seu, perquè efectivament 
amb votar cada quatre anys 
no n’hi ha prou. La nostra 
vida col·lectiva, el nostre 
poble, mereix molt més que 
això.
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Setmana pirata a la 
biblioteca amb una 
exposició bibliogràfica
Del 4 al 8 de juliol, a la 
Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras. Organitza: 
Biblioteca Martí Rosselló 
i Lloveras

La Festa Major 2010
Fotografies 
seleccionades del 
concurs de fotografia de 
la festa major 2010
De l’1 al 15 de juliol, al 
Centre Cívic
Organitza: Grup 
Fotogràfic Argent

Fem Festa Major
Retrospectiva de 
fotografies 
guanyadores de 
concursos de festa major 
i homenatge al fotògraf 
premianenc Ramon Felip 
Fa. Inauguració diumen-
ge 3 de juliol a les 12.00h
De l’1 al 24 de juliol, al 
Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar. Col·labora: Grup 
Fotogràfic Argent

Indianes Despullades
L’artista 
multidisciplinar 
Mariaelenaroqué ens 
brinda l’oportunitat 
d’admirar, en una gran 
instal·lació, la seva obra 
escènica, poètica i visual. 
El Museu acull en resi-
dència, una sèrie d’obres 
inèdites d’indumentària i 
del seu repertori teatral, 
d’alta costura i 
d’escultures, arribades 
del PQ Scenofest de 
Praga, CNCS de 
Moulins i Musée des Tis-
sus et des Arts Décoratifs 
de Lyon i d’altres centres 
d’art contemporani. 
Inauguració divendres 1 
de juliol a les 20.00h
A partir de l’1 de juliol, al 
Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar. 
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

FESTES DE BARRI
BARRI DE LLEVANT
Dissabte, 2 de juliol
8.30 h, als carrers del barri, despertar festiu
Col·laboració: AV Barri de Llevant

10.00 h, a la plaça de la Constitució
Xocolatada 
Col·laboració: AV Barri de Llevant

11.00 h, a la plaça de la Constitució
Cercavila, amb les Atabalades, les tabaleres de De 
Bòlit! Col·laboració: AV Barri de Llevant i De Bòlit!

22.00 h, recinte de la Lió
Sopar de veïns i després ball popular
Col·laboració: AV Barri de Llevant

BARRI DE SANTA MARIA-SANTA ANNA-TIÓ
Actes festius els dies 24 i 25 de juliol; dies 13, 14 i 15 
d’agost. Consulteu-ne la seva publicitat específica

BARRI DEL GAS
Dissabte 27 d’agost
16.00 h, a l’antiga Fàbrica del Gas
Jocs infantils i xocolatada
Col·laboració: AV Barri del Gas 

A partir de les 21.00 h, a l’antiga Fàbrica del Gas
Sopar veïnal i ball popular
Col·laboració: AV Barri del Gas
 
Diumenge 28 d’agost
A partir de les 10.00 h, a l’avinguda de Roma-cantona-
da passatge Roma, Sardinada popular
Col·laboració: AV Barri del Gas 

BARRI TARTER-MARESME
Dissabte 3 de setembre
10.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Festa infantil amb jocs tradicionals
Col·laboració: AV Tarter-Maresme

17.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Xocolatada. Col·laboració: AV Tarter-Maresme

17.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Homenatge a la gent gran del barri
Col·laboració: AV Tarter-Maresme

18.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Festa de la verema. Col·laboració: AV Tarter-Mares-
me, parròquia de Santa Maria

20.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Botifarrada popular. Col·laboració: AV Tarter-Maresme

22.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Ball popular, amb la Discomòbil Yelo
Col·laboració: AV Tarter-Maresme

Diumenge 4 de seetembre
11.00 h, a la parròquia de Santa Maria
Missa en honor de la Mare de Déu
Col·laboració: AV Tarter-Maresme 

13.00 h, a l’esplanada de la parròquia de Santa Maria
Fideuà popular. Col·laboració: AV Tarter-Maresme 

Dissabte 2
Mostra Jordi Planas “Bodas de Sangre”
Representació dels alumnes de El Patronat.
22.30h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 3
Mostra Jordi Planas “Bodas de Sangre”
Representació dels alumnes de El Patronat.
17.00h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Dilluns 4
Taller infantil
18.00h, a la sala infantil de la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dimarts 5
Hora del conte: Sota les onades
A càrrec de Mon Mas.
18.00h, a la sala infantil de la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 14
Lliga fotogràfica 
Tema “MINERALS I FÒSSILS”. Tècnica: B/N
Interessats consultar les bases al blog d’Argent www.
grupargent.blogspot.com 
20.00h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Dissabte 16
Flashmob Premià Jove  
No fa falta que siguis ballarí o 
ballarina i que t’hagin accep-
tat a càstings d’UPA Dance. 
Cantes a la dutxa? Balles 
sol davant del mirall creient 
que ets en Michael Jackson? 
T’has flipat exageradament 
ballant tu sol a l’habitació? 
Sí! I el que digui que NO és 
ben mentider! Sigues valent i descarrega’t el vídeo que 
trobaràs al Facebook de Premià Jove o a www.premi-
ajove.net! Aprèn bé la coreografia i sigues partícep del 
Flashmob Premià Jove el proper Dissabte 16 de Juliol a 
les 20h a la Plaça de la Sardana! Serà un exitàs i més si 
tu ens ajudes a fer-ho possible. Reserva’t el dia i assaja! 
T’hi esperem!
20.00h, a la plaça de la Sardana
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià 
Jove

Divendres 22
Homenatge a Salvador Moragas i Botey, referent de 
la catalanitat, la cultura i l’art a Premià de Mar, en el 
centenari del seu naixement.
Programa: Glossa de la “Vida i activitat cívica i cultural 
de Salvador Moragas”, a càrrec de Pere Brosa. Esbós 
de la seva obra literària amb el parlament “Un escriptor 
per a un poble”, dictat per Joaquim Arenas. Lectura de 
poesies i textos poètics musicats, a càrrec de Dària Fer-
rando i Marta Lloveras. Guitarra, Domènec Carrillo. 
20.00h, sala Salvador Moragas de la Biblioteca Martí 
Rosselló
Organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural
Amb el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar 

Programa de la Festa 
Major a les pàgines 8 i 9 

i a www.premiapirata.org 


