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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

Deixalleria La Suïssa
Horaris: De dimarts a dissabte, 
de 10 a 13h  i de 15 a 20 h  (dilluns tancat).
Diumenge,  de 10 a 14 h c/ Rosa dels Vents 1, 

sector industrial 
La Suïssa, 
(dins del terme 
municipal 
de Premià de Dalt)
Telèfon:  
93 751 27 66

Utilitza 
la deixalleria 
i tindràs 
descomptes 
en la taxa 
d’escombraries! 

- de 0 a 2 utilitzacions 
anuals: 0%
- de 3 a 6 utilitzacions 
anuals: 5%
- de 7 a 10 utilitzacions 
anuals: 10%
- de 11 a 14 
utilitzacions anuals: 15%
- a partir de 15 
utilitzacions anuals: 20%

Aquest mes de març celebrem la nostra Festa Major d’Hivern, una 
festa que arriba de la mà del Rei Carnestoltes i que, des de la seva 
recuperació, s’ha anat consolidant any rere any. Poc a poc, els pre-
mianencs hem contribuït a “fer gran la petita”, posant així el nostre 
granet de sorra a la tasca que es fa des de la comissió impulsora de 
la Festa. Malgrat l’actual situació de crisi, l’esforç de les nombroses 
persones que hi ha al darrera d’aquesta festa, han fet possible tirar 
endavant un programa farcit d’activitats. Perquè en moments com 
aquests convé fer pinya i  fer costat a aquells que pateixen més, però 
també convé, més que mai, poder gaudir de bones estones de diversió.  
Des d’aquest espai, us convido a tots a gaudir d’aquesta festa i de la 

seva programació, a deixar-vos anar una mica i, amb alegria, il·lusió i civisme, gaudir de 
la disbauxa i de la diversió que ens ofereix el Carnaval i la Festa Major d’Hivern.  

Bona Festa Major d’Hivern!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

març 2011

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

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

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

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo La Riera, 16
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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La Festa Major Petita, cada vegada més consolidada

Arriba la  Festa 
Major d’Hivern
Molts pobles de Catalunya 
compten amb dues festes 
majors, la gran –normalment 
a l’estiu i lligada al patró o 
patrona del municipi- i la 
petita o d’hivern, que sol 
caure entre els mesos de 
més fred. 
 A Premià de Mar la Fes-

ta Major Petita, ja existia 
abans de la Guerra Civil, 
tot i que es va deixar de fer 
durant l’època franquista. El 
Ple Municipal del gener de 
1981 va acordar recuperar 
la Festa Major Petita, que 
tradicionalment es feia coin-
cidir amb el cap de setmana 

Passa a la pàgina següent

de Carnaval. Però, no va 
ser fins a l’any 2005 quan la 
comissió Festa Major d’Hi-
vern “Fem gran la petita” va 
proposar a la Regidoria de 
Festes la seva recuperació, 
que esdevingué durant el 
Carnaval 2006. En l’actuali-
tat les dues festes (Carnaval 

i Festa Major Petita) són una 
de sola, i aquest  2011 se 
celebrarà entre els dies 3 i 
9 de març. 

En Primilià IXè
A Premià de Mar, el Rei 
Carnestoltes es diu Primilià. 
I aquest any toca el regnat 

d’en Primilià IXè.
 Apareixerà el Dijous Gras, 
acompanyat del seu sèquit, 
per llegir el seu pregó des 
de la plaça de la Sardana i 
donar via lliure a tothom per 
fer gresca i desordre, festa 
i mofa, durant tots els dies 
del seu regnat. I donar per 

Tota la informació a 
www.festamajordhivern.cat
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Roger Montañola (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Us encoratgem a tots i totes a gaudir 
d’aquesta festa, preparada per gent 

implicada en la ciutat 
i que amb la nostra participació activa 

veuran reconegut el seu esforç”.

“Arriba el rei Carnestoltes, i amb 
ell, llicència per abatre la rutina, la 

quotidianitat, fer valer el sentit crític  i 
instar  els governants a encaminar-nos 
cap a un procés de recuperació social 

sense embuts”..
 

“Malgrat que estem passant una greu 
crisi, el Partit Popular de 

Premià de Mar, desitja de tot cor, un 
bon carnaval a tots els premianencs i 

premianenques”.

“Arriba una altra vegada 
la nostra recuperada 

“Festa Major d’Hivern”, disfresses i 
disbauxa. Sortim al carrer 

i gaudim-la cívicament”.

“Tot i ser la petita, els premianencs hem 
de fer la festa ben grossa. Són dies per 

gaudir del poble, dels veïns i de les activitats 
programades. Ara, més que mai, ens ho 

mereixem”.

ve de la pàgina anterior

començada la Festa Major 
d’Hivern – Carnaval 2011.
 El dissabte té com a 
missió despertar  tots els 
penjaculpes. Ho farà des 
de la plaça de la Sardana, 
envoltat d’un  espectacle de 
foc, vídeos i música amb el 
qual rebrà els penjaculpes i 
els donarà pas perquè facin 
el seu ballparlat i critiquin  
tothom. 
 A la nit es farà el ball de 
Carnaval al Pavelló Munici-
pal d’Esports. Però abans 
caldrà seguir sa majestat 
Primilià IX i els tabalers. 
 Diumenge, en Primilià 
IXè serà a la plaça de la 
Sardana amb tots els nens 
disfressats per fer el carna-
val infantil del matí, i donarà 
els premis a les comparses 
més simpàtiques i ben dis-
fressades de la rua d’adults 
de la tarda.  
 Dimecres de Cendra, 
com el seu nom indica, 
en Primilià serà cremat a 
la plaça de la Sardana. 
Abans, però, els penjacul-
pes llegiran el testament 
que haurà deixat el rei, i 
les ploraneres en ploraran 
l’absència, mentre els nens 
i els grans que ho vulguin, 
podran llençar la sardina a 
la foguera.
 La Vella Quaresma apa-

reixerà, aleshores, per pren-
dre foc a la foguera i recor-
dar que durant set setmanes 
estarà penjada al balcó de 
l’Ajuntament.

Els penjaculpes
És el moment de fer inven-
tari de les coses que no 
han anat bé durant l’any, 
aquelles que han destacat 
per tristes, per ridícules o 
per divertides.
 També és el moment de 
criticar des dels polítics fins 
a les associacions o els 
personatges peculiars del 
poble. Això sí, amb sorneria 
i ironia, de forma dura, però 
educada i divertida.
 Els penjaculpes són els 
esperits de les antigues fà-
briques de Premià de Mar, 
es desperten per Carnaval 
i surten al carrer per fer-se 
veure i per criticar a tort i a 
dret el poble de Premià, dei-
xant tothom “retratat”.  
 Són uns personatges 
fantàstics, però alhora molt 
lligats a la vida premianen-
ca, a les feines arrelades 
al poble, que recorden què 
havia estat Premià. 
 Surten a la plaça de la 
Sardana, i acompanyats 
d’una música pròpia, reciten 
uns versots crítics, que fan 
pensar, però sobretot, fan 

riure  tothom. 
 Dissabte tindrà lloc l’es-
pectacular despertar, un 
acte renovat i diferent, jun-
tament amb la seva crítica 
mordaç a base de rimes. 
 I, ja per cloure, dimecres 
de Cendra els Penjaculpes 
llegiran el Testament d’en 
Primilià IXè, el rei Carnestol-
tes, just abans de cremar-lo 
a la foguera. 

El ball de la disfressada
Antigament, i avui encara, 
en molts pobles del Mares-
me i el Vallès, per Carnaval 
es ballaven els balls de 
gitanes. Uns balls populars 
on participava tothom que 
volia, i que es ballaven el 
diumenge a la plaça del 
poble. 
 Cada poble tenia i té les 
seves característiques que 
el fan diferent de la resta: 
música, coreografia, vestu-
ari, ... I a Premià de Mar es 
ballava el que s’anomenava 
ball de la disfressada, on els 
seus balladors i balladores 
ho feien disfressats.
 La gent de De Bòlit! ha 
recuperat tant la música 
com la coreografia, i l’any 
2008 es va estrenar la ba-
llada a la plaça, amb la pre-
tensió de quedar instaurada 
per als anys propers.

Places del nou aparcament municipal 
de Can Farrerons a partir de 10.950€
 Concessions administratives a 75, 40, 30 o 20 anys 
Termini anys      Imports concessió 
  (segons tamany de la plaça):   

     75     21.000€ / 21.500€ /26.000€*
     40     18.050€/18.479€/22.347€*
     30              15.500€/15.869€/19.190€*
     20         10.950€/11.210€/13.557€*
 
*A aquests preus cal afegir-hi l’IVA.
Opció de lloguer: 103,45€ mensuals, IVA inclòs.

Més informació al telèfon 667.115.116

Tota la informació a 
www.festamajordhivern.cat
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Programa d’actes
Dijous ,3 de març 
Rebuda a SM el rei 
Carnestoltes
17.30 h, a la plaça de la 
Sardana
Sa majestat Primilià IXè és 
a punt d’arribar a Premià de 
Mar. I cal preparar-se per re-
bre’l amb tots els honors que 
es mereix. Anem tots cap a 
la plaça de la Sardana!
Organitza: Regidoria de 
Festes i Comissió Fem Gran 
la Petita

A continuació
Pregó d’en Carnestoltes, 
berenar amb botifarra d’o  
u i espectacle d’animació 
infantil. Sa Majestat Primilià 
IXè és entre nosaltres per 
portar-nos la gresca. Veniu 
a escoltar el seu pregó, que 
aquest no se’n calla ni una!
Després podrem berenar la 
típica botifarra d’ou i ballar 
amb la música escaient d’un 
grup d’animació 
Organitza: Regidoria de 
Festes, AVECA i Agrupa-
ció Coral l’Amistat-Cors de 
Clavé i Comissió Fem Gran 
la Petita
Col·labora: Can Jordi, Forn 
Lloveras, CAP

Dissabte ,5 de març
Despertar dels penjacul-
pes i “posem a caldo” (els 
Versots 2011)
19.00 h, a la 
plaça de la Sar-
dana (si plou, al 
Centre Cívic)
Aquest any els 
penjaculpes es 
d e s p e r t a r a n 
també d ’una 
manera diferent, i una mica 
més d’hora. Serà un Des-
pertar ple de sorpreses! En-
lloc d’anar-los a buscar per 
les respectives fàbriques, 

aniran sortint tots ells en un 
espectacle que es farà ínte-
grament a la plaça de la Sar-
dana, on podreu veure com 
van apareixent i van llegint 
els Versots, entre actuacions, 
vídeos i música. En Primilià 
IXè rebrà els 
penjaculpes i 
aquests faran 
el seu ballpar-
lat, amb ver-
sots encara més corrosius 
que els de l’any passat! Que 
per a ells no hi ha crisi a 
l’hora de fer crítiques! No us 
ho perdeu i sigueu puntuals, 
perquè serà espectacular! I 
en acabar, abans d’anar a 
sopar i per refer-nos de la 
temperatura, se servirà, com 
cada any, un got de brou 
calentet per a tothom que 
ho vulgui.
Organitza: Regidoria de 
Festes, Comissió Fem Gran 
la Petita
Col·labora: AVECA i Mercat 
Municipal de Sant Joan 

Tabalada cap el ball
23.00, des de la plaça de la 
Sardana
Si ho voleu, anirem fins al 
ball de Carnaval amb el ritme 
frenètic dels tabalers que 
ens hi acompanyaran.
Farem el següent recorre-
gut: plaça de la Sardana-
>ptge. Manent->Gran Via de 

Lluís Companys->c. 
Dr. Fleming->c. del 
Pilar->Riera de Pre-
mià->Camí del Mig-
>Pavelló d’Esports.
Organitza: Regidoria 
de Festes, Comissió 
Fem Gran la Petita

Ball de Carnaval
23.30 h, al pavelló 
d’Esports
Vine al ball que ja és tot un 

clàssic: el ball de Carnaval, 
d’esperit jove i desenfadat. 
Vesteix-te com cal per a l’oca-
sió i vine al pavelló! 
Hi haurà un espectacular con-
curs de disfresses, amb els 
personatges de còmic com 

a tema principal 
amb regals com 
a premi. La ins-
cripció es podrà 
fer el mateix dia 

al pavelló.Preu de l’entrada: 
amb disfressa,3 €; sense 
disfressa, 5€ Organitza: Re-
gidoria de Festes. Col·labora: 
Comissió Premià Jove

Diumenge ,6 de març
Carnaval infantil
12.00 h, a la plaça de la 
Sardana (en cas de pluja, al 
pavelló d’Esports)
Nens i nenes, pares i mares, 
avis i àvies, tietes i tiets es 
trobaran a la plaça de la Sar-
dana i lluiran les seves mi-
llors disfresses en un indret 
preparat per a l’ocasió. Us hi 
voleu apuntar? Hi haurà un 
grup d’animació. Al final de 
l ’especta-
cle hi haurà 
vermut per a 
tothom i ob-
sequis per 
als infants.
Organitza: Regidoria de Fes-
tes i AVECA
Col·labora: Centre l’Amistat, 
CAP

Ball de la disfressada
13.15 h, a la plaça de la 
Sardana (en cas de pluja, al 
pavelló d’Esports)
L’any 2008 la gent de l’entitat 
De Bòlit! va recuperar un an-
tic ball de Carnaval, perdut a 
Premià de Mar, que s’havia 
ballat per aquestes dates 
abans de la guerra civil. És 
un ball de gitanes, com el 

d’altres pobles del Maresme, 
i ara el podem tornar a veure 
ballar cada any a la plaça.
Hi haurà la música en directe 
del grup La Coixinera.
Organitza: Regidoria de Fes-
tes i De Bòlit!

XXVa. Rua de Carnaval
17.00 h, des de la plaça Joan 
Corominas
És l’hora de lluir la feina feta, 
per part de les comparses!
I els que feu de públic, veniu 
a veure la desfilada, que es 
farà al llarg de la Gran Via 
de Lluís Companys, entre les 
places de Joan Corominas i 
de la Sardana. Podeu con-
sultar les bases del Concurs 
de Comparses 
al Centre Cívic 
(c.de l’Espe-
rança, 19), al 
web municipal 
(www.premia-
demar.cat), o 
al web de la 
festa (www.festamajordhi-
vern.cat).
Organitza: Regidoria de Fes-
tes. Col·labora: CAP

Dimecres, 
9 de març
Testament del Rei 
Carnestoltes i en-
terrament de la 
sardina
17.30 h, a la plaça 

de la Sardana
En Primilià IXè és mort i a 
punt per cremar a la fogue-
ra.
Però diuen que ens ha deixat 
una herència.
Veniu a escoltar el seu tes-
tament, potser us ha tocat 
alguna cosa...
Ens el llegiran els penjacul-
pes, i tot seguit, tothom que 
hagi portat la seva sardina 
podrà llençar-la a la fogue-
ra.
Animeu-vos a fer una sardi-

na ben grossa i porteu-la!
Organitza: Regidoria de 
Festes i Comissió Fem Gran 
la Petita

Crema de la foguera i sar-
dinada popular
18.00 h, a la plaça de la 
Sardana
Silenci a la plaça! És el mo-
ment de la Vella Quaresma. 
Aquesta senyora, severa i 
seriota, caminant amb les 
seves 7 cames, vindrà per 
encendre la foguera i acabar 
amb el regnat d’en Primilià 
IXè.
Després, per tirar avall el mal 
tràngol, teniu un berenar ben 
bo a base de sardines.

Organitza: Regi-
doria de Festes, 
Comissió Fem 
Gran la Petita i 
AVECA
Col·labora: Forn 
Lloveras

Cada divendres 
de Quaresma
Arrencada de la cama 
de la Vella Quaresma
Cada divendres de Quares-
ma, a les 15.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament. Durant les 
7 setmanes que dura la 
Quaresma, tal com mana 
la tradició, se li arrencarà 
una cama a la Vella, cada 
setmana. Una vella de fusta 
estarà penjada al balcó de 
l’Ajuntament durant tots els 
dies, i aquest any, una classe 
de cada escola de Premià 
de Mar ajudarà els penjacul-
pes a treure-
li la cama, el 
divendres a la 
tarda, en hora-
ri escolar.
Organitza: Re-
gidoria de Fes-
tes i Comissió 
Fem Gran la 
Petita.

Tota la informació a 
www.festamajordhivern.cat
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L’Ajuntament desencalla 
l’Amistat davant la manca de 
solvència de la constructora

L’empresa Imaga SA, adjudi-
catària  de la 2a fase de les 
obres de  l’Amistat, centrada 
en els espais interiors, instal-
lacions i serveis de l’equipa-
ment, va presentar aquest 
mes de febrer un concurs 
de creditors per problemes 
econòmics.
 Arran d’aquesta inespe-
rada situació, i amb l’objectiu 
que aquest contratemps 
afectés el mínim possible el 
ritme de les obres de reha-
bilitació de l’Amistat, l’Ajun-
tament ha optat, després 
d’uns dies d’intenses nego-
ciacions,  per traspassar la 
continuïtat de les obres a 
l’empresa Arumí SA, que fins 
ara estava subcontratada 
per part d’Imaga per dur a 
terme bona part dels treballs. 
Arumí, a més de conèixer 
l’obra, doncs ja hi treballava, 
reuneix els requisits tècnics i 
de solvència econòmica per 
assumir-la, i ha acceptat la 
liquidació de l’obra que, per 

la seva part, ha fet Imaga.

Inauguració a l’estiu
La inauguració del nou equi-
pament està prevista entre 
els mesos de juny/ juliol 
d’aquest any. En el cas que 
no s’hagués pogut tirar en-
davant l’opció de passar les 
obres a mans de l’empresa 
subcontratada (Arumí), s’ha-
gués hagut d’entrar en un 
procés judicial que podria 
haver provocat una aturada 
de les obres d’aproximada-
ment un any.
 Els propers dies, l’Ajunta-
ment es posarà en contacte 
amb les entitats que utilitza-
ran l’equipament per expli-
car-los els terminis previstos 
de finalització de les obres 
i, d’aquesta manera, poder 
organitzar el millor possible 
la utilització de l’espai un cop 
es posi en marxa. 
 El nou centre de l’Amis-
tat consistirà en una gran 
sala polivalent destinada a 

la segona planta s’ubicaran 
sales i despatxos per a col-
lectius i entitats que depe-
nen de l’Associació l’Amistat 
Obrera.

L’empresa ha presentat un concurs de creditors, 
però el nou equipament podrà obrir les portes a l’estiu

activitats escèniques, mu-
sicals i associatives amb un  
aforament de 400 localitats 
disposades en un amfiteatre 
fix i una grada retràctil a pla-

tea que permetrà alliberar 
tota la sala per obtenir un 
espai pla i diàfan del qual 
en podran fer ús totes les 
entitats premianenques. A 

Miquel Buch, acompanyat de Marisa Ferreras i Josep Maria Molins, explica la situació de les obres de l’Amistat en roda de premsa
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Des de l’octubre i fins al ge-
ner es van fer uns nous cur-
sos d’informàtica gratuïts al 
Centre Cívic i a la Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló i 
Lloveras  La iniciativa es 
va tirar endavant des de 
la Regidoria de Cultura a 
través dels Plans d’Ocu-
pació del Departament de 
Treball de la Generalitat 
de Catalunya, que va per-
metre la contractació de 
set persones especialistes 
en la matèria, que van ser  
les encarregades d’impartir 

aquesta formació. 
 Els cursos tenien una 
durada de 2 hores cada un 
i en total hi van participar 
1131 persones (752 a la 
bilbioteca i 379 al Centre 
Cívic), de les quals 236 
eren alumnes infantils. 
 Aquest 2011 està previst 
que es tornin a fer els cur-
sos. En el moment en què 
es concretin les dates es 
farà arribar la informació 
als ciutadans a través 
dels canals d’informació 
habituals. 

Més de 1.000  persones 
participen als cursos 
d’informàtica gratuïts

Exposició sobre la 
rehabilitació integral 
del barri de Santa 
Maria-Santa Anna-Tió

Tal i com es va explicar al 
Vila Primilia de setembre 
de 2010, el barri de Santa 
Maria-Santa Anna-Tió rebrà 
un finançament del 50% per 
a la seva rehabilitació inte-
gral. Concretament, per a la 
zona del barri que pertany a 
Premià de Mar, la Generali-
tat ha concedit una subven-
ció de 2,3 milions d’euros, la 
mateixa quantitat que haurà 
de posar l’Ajuntament. En 
total seran 4,6 milions d’eu-
ros, que permetran, durant 
els propers 8 anys, dur a 
terme una transformació del 
barri en àmbits tan diversos 
com ara urbanisme, infraes-
tructures, equipaments, po-
lítiques socials o formació, 
entre d’altres.
 Per tal que els veïns 

i veïnes del barri puguin 
conèixer de primera mà en 
què consistirà aquesta re-
habilitació, els ajuntaments 
de Premià de Mar i Premià 

que fossin les actuacions 
principals. La mostra es 
podrà veure a la Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló de 
l’11 al 27 de març.

de Dalt han organitzat una 
exposició conjunta on, a 
més, de conèixer el projec-
te, els veïns podran opinar 
sobre com els agradaria 

Orientació 
acadèmica 
i professional
La Regidoria d’Ensenya-
ment ha organitzat per al 
curs escolar vigent una 
nova edició del Programa 
d’orientació acadèmica i 
professional, en el marc 
del Programa de prevenció 
a les escoles.
 L’object iu d’aquesta 
proposta formativa és aju-
dar els alumnes de quart 
d’ESO i de 2n de batxillerat 
a resoldre dubtes respecte 
a les diferents possibilitats 
que els ofereix l’entorn 
educatiu i el món del tre-
ball, contribuint així a la 
planificació de l’itinerari 
formatiu dels alumnes.
 La iniciativa contempla 
un seguit d’activitats en-
focades a millorar l’orien-
tació acadèmica i profes-
sional dels nois i noies en 
finalitzar l’ESO i el Batxi-
llerat: Xerrades, col·loquis 
d’informació acadèmica i 
professional als centres i 
sessions personalitzades 
destinades a joves i les 
seves famílies.
 També s’ha portat a ter-
me un seminari de suport 
a l’acció tutorial, adreçat 
a tutors i tutores dels cen-
tres de secundària del 
municipi, amb la finalitat 
de facilitar elements de 
reflexió i recursos per a 
l’orientació. 

La  mostra es podrà visitar 
a la Biblioteca de l’11 al 27 de març
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Campanya de la Policia 
Local sobre el perill de 
les desatencions al volant

Durant el mes de febrer 
la Policia Local va fer una 
campanya centrada en 
intensificar els controls i 
la vigilància per detectar 
d is t racc ions durant  la 
conducció. La campan-
ya, que portava per nom 
“Quan condueixis, evita 
les distraccions”, estava 
impulsada des del Servei 
Català de Trànsit, amb 

l ’objectiu d’alertar dels 
perills que suposen les 
desatencions a l’hora de 
conduir. Principalment, 
es va centrar en aquelles 
distraccions provocades 
per un ús inadequat dels 
telèfons mòbils, manipu-
lar els navegadors GPS, 
buscar i posar un CD o 
sintonitzar una emissora 
de ràdio. 

 Durant els dies que va 
durar aquesta campanya 
in format iva,  la  Pol ic ia 
Local va informar als con-
ductors sobre els perills 
de les distraccions en la 
conducció, alhora que es 
van fer cursos d’educació 
viària a les escoles on 
es van tractar les conse-
qüències dels accidents 
de trànsit. 

Es realitzen diverses accions per informar sobre els 
riscos provocats per les distraccions en la conducció
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Ràdio Premià de Mar 
activa el Projecte22m

El pròxim 22 de maig se ce-
lebren eleccions municipals. 
En virtut de la vocació de 
servei i informació que de-
fensa Ràdio Premià de Mar i 
amb la voluntat de continuar 
exercint un paper central en 
la dinàmica social del muni-
cipi ara l’emissora posa en 
marxa un projecte inèdit de 
participació ciutadana: des 
d’ara i fins que se celebrin 
els comicis tots els premia-
nencs poden fer aportacions 
al debat a través de diferents 
canals, a més d’obtenir in-
formació específica sobre 
la cursa electoral en espais 
habilitats a tal efecte. 
 Entre altres coses, el ciu-
tadà té l’opció d’interpel·lar 
directament els partits polí-
tics, que al seu torn poden 
oferir respostes a través 
dels mateixos canals: el web 
de l’emissora (radiopremi-
ademar.org), el facebook 
(facebook.com/radiopremi-
ademar), el Twitter (twitter.

com/radiopremiamar) i el 
nou bloc projecte22m.wor-
dpress.com. La mecànica 
per intervenir en cada cas 
canvia en funció de les parti-
cularitats tècniques de cada 
canal. Així, en alguns casos 
el ciutadà pot fer pública 
la seva aportació a través 
d’un correu electrònic, en 
d’altres publicant al mur 
del Facebook o bé respo-
nent a les preguntes que 
es plantejaran a través del 
Twitter. Al bloc Projecte22m 
s’hi publicaran informaci-
ons però hi haurà l’opció 
de deixar-hi comentaris.  
 
Reforçar acció 2.0
Naturalment, l’antena de 
Ràdio Premià de Mar, a 
través dels seus programes 
informatius, dedicarà una 
atenció constant a l’evolució 
del Projecte22m. A ningú no 
se li escapa que d’un temps 
ençà la popularitat de les 
noves tecnologies i la impor-

polítics aquests nous espais 
d’informació i diàleg abocats 
a la contesa electoral del 
mes de maig.

L’emissora obre un espai de participació ciutadana 
i debat polític abocat a les municipals 
de maig i vertebrat per les noves tecnologies

tància de les xarxes socials 
ha crescut a un ritme verti-
ginós. És per això que ja fa 
temps que Ràdio Premià de 

Mar ha apostat per reforçar 
la seva acció en l’àmbit 2.0, 
posant ara a disposició de 
la societat civil i dels partits 

Quatre vies de participació

www.radiopremiademar.org  
a través de correus electrònics a projecte22m@radiopremiademar.org 
que es publicaran al web

www.facebook.com/radiopremiademar 
a través de publicacions al mur de l’emissora o bé responent a les enquestes que 
s’hi publiquin

www.twitter.com/radiopremiamar  
a través de tweets amb els #tags #22Mpremiademar i #22Mmaresme,
o bé responent a les enquestes que s’hi publiquin

www.projecte22m.wordpress.com 
aportant opinions a les informacions publicades. En aquest bloc s’hi abocaran també 
les respostes a les enquestes formulades via Twitter
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Enguany el Museu ha en-
degat un cicle de tallers 
especialitzats en colorants 
naturals i tèxtils, que es 
faran 2 cops al mes, els  
divendres a la tarda.
 Les primeres sessions, 
que s’ha dedicat a la tècnica 
de tenyir i estampar amb 
colorants naturals - sobretot 
amb l’anyil o indi- han tingut 
un gran èxit de participació, 
i en algunes sessions s’ha 
superat la demanda ha 

superat les places disponi-
bles. 
 Els tallers han reunit 
participants de les provín-
cies de Barcelona, Lleida i 
Girona. Amb aquesta oferta 
lúdica i formativa continua-
da, el Museu vol ser un 
referent en la recuperació 
i difusió de la tradició i his-
tòria tèxtil. 

Sessions de març  
11 de març: El contrast del 

Éxit de participació 
als tallers del Museu

blau i el blanc que relacio-
nem amb el mar
Batik sobre cotó amb tècni-
ca Ladao, de cera calenta, 
procedent de la Xina. Colo-
rant blau indi natural, de tina 
orgànica
25 de març:  Tot està previst 
en el medi natural: només 
cal mirar
Estampat fent servir reser-
ves físiques, amb colorants 
extrets de fustes i bolets
 Consulteu preus de pro-

Taller de gestió de la 
convivència a les
comunitats de veïns 
La regidoria de Serveis 
Socials ofereix un taller 
pensat perquè les perso-
nes que formen part d’una 
comunitat de veïns puguin 
disposar de les eines i 
recursos necessaris per 
poder gestionar de manera 
eficient les situacions que 
es donen en els espais 
privats d’ús comunitari. El 
taller, que farà especial 
èmfasi en el reglament de 
règim intern com a instru-
ment per a la prevenció 

dels conflictes, donarà a 
conèixer el marc legal sota 
el qual es desenvolupen 
les comunitats de veïns/
es.  D’aquesta manera, 
els participants del taller 
podran reflexionar sobre 
els reptes que planteja la 
vida en comunitat, de cara 
a millorar les relacions de 
veïnatge i evitar malente-
sos i conflictes majors. 

Places limitades
El taller va adreçat als 

presidents d’escala, pre-
sidents d’associacions de 
veïns,entitats i ciutadania 
interessada en general. 
Es faran tres tallers de 
tres hores de durada ca-
dascun. Les  places són 
limitades i es tindrà en 
compte l’ordre d’inscripció. 
Les dates a escollir són les 
següents:
24 de març de 18h.a 21h.
7 d’abril de 18h.a 21h.
10 de novembre de 18h 
a 21h.

 Els tallers s’impartiran 
en el Servei de Mediació 
Ciutadana de l’Ajuntament 
de Premià de Mar, al carrer 
de la Mercè, 75
Inscripcions
Fins al 23 de març de 2011 
a les oficines de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar al 
C/Unió, 40. Horari d’aten-
ció: De dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. Tel. 93 
741 74 04. Més informació 
als telèfons 93.741.74.04 i 
628.12.52.14.

Grups 
d’autoajuda 
adreçats 
a adolescents
Des de l’Àrea de Serveis 
Personals, dins el marc del 
Programa de prevenció, s’ha 
programat un grup d’autoa-
juda adreçat a nois i noies 
de 12 a 14 anys. Aquest pro-
jecte possibilita la intervenció 
grupal amb adolescents en 
situació de risc, mitjançant la 
participació en un grup d’aju-
da mútua, conduït per una 
psicòloga. Mitjançant aquesta 
iniciativa, s’ofereix un espai o 
punt de trobada per a aquells 
adolescents que presentin 
alguna problemàtica que 
interfereixi en el seu creixe-
ment  emocional i psicològic, 
dificultant  la integració en el 
seu entorn més immediat, 
(família, centre d’educació, 
grup d’iguals).
 El treball s’estructura en 
tres àrees: Habilitats soci-
als, intel·ligència Emocional 
i Relacions Interpersonals 
La teràpia va dirigida a nois i 
noies que presentin baixa au-
toestima, dificultat alhora de 
relacionar-se, dificultats en el 
procés de comunicació, símp-
tomes d’assetjament escolar, 
poc autocontrol emocional o 
trets depressius
 La derivació de les perso-
nes que participen en el grup 
es realitza per orientació dels 
centres educatius, encara 
que les famílies poden sol-
licitar el servei a l’Àrea de 
Serveis Personals d’Atenció 
al Ciutadà (C/Unió, 40).  

moció. Més informació al te-
lèfon 937529197 o museu@
premiademar.cat.
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Nou programa a 
Ràdio Premià sobre 
mediació de conflictes

Des de l’1 de febrer, el 
Servei de Mediació Ciuta-
dana de l’Ajuntament, en 
col·laboració amb Ràdio 
Premià de Mar, ofereix 
e l  p rograma  Par lem-
ne.  Com reso ld re  po -
s i t ivament e ls  nostres 
conf l ic tes,  que s ’emet 
a l ’emissora municipal 
els dimarts a les 10 del 
matí, amb una periodici-
tat quinzenal.

 L’ espai té una durada 
de 20 minuts i pretén fer 
difusió del servei de me-
diació, i alhora oferir als 
oients les eines i les habi-
litats per tal d’afrontar els 
conflictes del dia a dia.

Seguiment particular
L’Of ic ina de Mediac ió 
Ciutadana és un servei 
impulsat des de la Regi-
doria de Serveis Sopcials 

i que té per objectiu aju-
dar a resoldre conflictes 
comunitaris mitjançant la 
intervenció d’un expert en 
mediació i un seguiment 
particular de cada cas. El 
servei, pensat per afavorir 
la convivència ciutadana i 
la cohesió social, va diri-
git a tota la població del 
municipi i és gratuït. Els 
conflictes que s’hi atenen 
són, bàsicament, veïnals 

Un espai dedicat a com es poden 
afrontar els conflictes del dia a dia 

(relatius a la util ització 
dels espais i el mobiliari 
públics), de convivència 
en comunitats de veïns, 
de la comunitat escolar, 
familiars (intergeneracio-
nals), conflictes detectats 
des de Serveis Socials i 
altres de similiars. En cap 
cas no s’atenen conflic-
tes de separació i divorci 
ni conflictes on una de 
les parts sigui el mateix 

Ajuntament.    
 L’Oficina de Mediació 
Ciutadana es t roba a l 
carrer de la Mercè nú-
mero 75.  Per sol·licitar 
el servei cal adreçar-se 
al Centre de Benestar 
Social de l ’Ajuntament 
de Premià de Mar, situat 
al carrer de la Unió, 40. 
Per a més informació, 
es pot trucar al telèfon 
93 741 74 04 en horari 
d’atenció al públic de 9 a 
13 hores.

El dinar de Sant Esteve, 
al qual es feia menció al 
Vila Primilia de febrer, 
va ser organitzat per la  
Regidoria de Gent Gran, 
el Ministeri de Sanitat i 
Política Social, Creu Roja 
Premià de Mar, amb la 
col·laboració de la Regi-
doria de Serveis Socials, 
el Casal Benèfic Pre-
mianenc, la pastisseria 
Mayka, l’empresa SECE 
i les entitats de gent gran 
del municipi.

Fe d’errades

@ajpremiademar

Troba tota la informació
de Premià de Mar
a les xarxes socials
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Amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dona, el Museu 
Municipal de l’Estampació 
té prevista la inauguració de 
l’exposició “Dones de cièn-
cia”. La mostra, que neix de 
la necessitat de posar en 
relleu el paper de la dona 
en el camp de la ciència, ret 
homenatge a dotze dones 
catalanes que van haver de 
lluitar per obrir-se camí en 
el món científic.  
 Les c ient í f iques de 
l ’exposició són Juliana 
Morell, física; Maria Elena 
Maseras Ribera, metges-
sa; Dolors Aleu i Riera, 
metgessa; Manuela So-
lis i Claràs, ginecòloga; 
Montserrat Garriga Ca-
brero, botànica; Margarita 
Comas Camps, naturalista; 

Àngels Ferrer i Sensat, 
naturalista; Maria Capde-
vila d’Oriola, matemàtica; 
Adela Simó Pera, directora 
d’escola d’infermeres; Mar-
garita Brender Rubira, ar-
quitecta; Maria Lluïsa Canut 
Ruiz, ciències físiques; Ma-
ria Àngels Cardona i Florit, 
biòloga.

El Museu se 
suma als 
actes del 
Dia de la Dona 

Fitxa

Dones de Ciencia
Museu Municipal 
de l’Estampació 
(Joan XXIII, 2-8)
Del 6 de març 
al 3 d’abril
Inauguració: diumenge 
6 de març a les 12h
Entrada gratuïta

El Museu Municipal de 
l’Estampació va presentar 
l’any 2010 l’exposició “Una 
vida en batik. Del palau dels 
sultans als pobles de Java”, 
centrada en un recull de teixits 
propietat del museu i estam-
pats a Indonèsia amb tècni-
ques tradicionals. La mostra 
estava organitzada pel Circuit 
de Museus Tèxtils i de Moda 
de Catalunya, i posteriorment 
va ser exposada al Centre 
de Documentació i al Museu 
Tèxtil de Terrassa i al Museu 
Marès de la Punta d’Arenys 
de Mar. Actualment, aquesta 
exposició premianenca es pot 
visitar a la seu de l’empresa 
tèxtil de Madrid “Tapicerías 
Gancedo.”

Una mostra 
del Museu de 
l’Estampació 
viatja a Madrid

PREMIS SANT JORDI 2011
BASES DEL CONCURS LITERARI
L’Associació d’Estudis Científics i Culturals i l’Ajuntament de Premià de 
Mar convoquen els Premis Sant Jordi 2011, concurs literari obert a totes les 
persones físiques residents a Premià de Mar.

1. BASES GENERALS
1.1. Participants
S’estableixen set grups de participants:
Grup A: 1r i 2n de Primària. Grup B: 3r i 4t de Primària. Grup C: 5è i 6è de 
Primària. Grup D: 1r i 2n d’ESO. Grup E: 3r i 4t d’ESO. Grup F: de 15 a 18 
anys. Grup G: més de 19 anys

1.2. Inscripció
Tothom que hi vulgui participar haurà de presentar un sobre gran que contingui 
el següent:
- Text original i 5 còpies (total 6 exemplars) signats amb pseudònim. El text 
també s’haurà de lliurar en còpia digital, preferentment en CD/DVD 
- Sobre petit tancat amb el nom, cognoms, adreça de l’autor/a, telèfon i 
fotocòpia del DNI (majors de 15 anys).
- A la part de fora del sobre petit s’hi consignaran, sempre escrits a màquina, 
el pseudònim amb què s’hagi signat el treball, l’edat de l’autor/a, el grup en 
què participa i, si s’escau, el nom del centre escolar.

1.3. Termini i lloc de presentació dels treballs
• Biblioteca Martí Rosselló (carretera de Vilassar de Dalt, 100). Horari: dimarts, 
dimecres, dijous i dissabtes de 10.00h a 13.30h; de dilluns a divendres, de 
16.00h a 20.30h
• Centre Cívic de Premià de Mar (Esperança, 19). Horari: de dilluns a 
divendres de 9.30 h a 13.00 h, i de 18.00 h a 22.00 h; dissabtes de 17.00 
h a 21.00 h. 
• Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Ajuntament, 1). Horari: de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h; dimarts i dijous de 16.00h a 20.00 h, i dissabtes 
de 9.00 h a 13.00 h.
El termini de presentació és el dimarts 22 de març fins a les 20.00 h.
Podeu obtenir més informació trucant al 93 751 01 45, o enviant un correu 
electrònic a: concursliterari@premiademar.cat o aecc_cultura@yahoo.es

1.4. Data i lloc del lliurament de premis
El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic diumenge 17 
d’abril a la Biblioteca Martí Rosselló.

2. GRUPS A , B, C, D, E i F
2.1. Participants: Grup A: 1r i 2n de Primària. Grup B: 3r i 4t de Primària. 
Grup C: 5è i 6è de Primària. Grup D: 1r i 2n d’ESO. Grup E: 3r i 4rt d’ESO. 
Grup F: de 15 a 18 anys

2.2. Característiques
S’estableixen dues modalitats de treballs: MODALITAT A: prosa. MODALITAT 
B: poesia. Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. Cada concursant 
pot presentar com a màxim un treball en cada modalitat. No és obligatori 
participar en el concurs a través del centre escolar. Cada centre escolar 
podrà presentar un màxim de sis treballs per modalitat i grup, excepte les 
escoles de doble línia que podran presentar-ne un màxim de vuit. Els treballs 
s’hauran de presentar en llengua catalana. Els treballs han d’estar escrits a 
màquina per una sola cara i a espai entre línies de 1,5. També s’acceptaran 
els treballs dels grups A, B i C escrits a mà i amb lletra entenedora. En els 
grups A, B, C, D i E  l’extensió no ha de ser superior a 5 fulls DinA4. En el 
cas del grup F, l’extensió mínima del treball serà de 5 DinA4 i màxima de 15. 
En el cas del grup A el jurat valorarà també la presentació dels treballs, els 
quals no quedaran subjectes només a les limitacions d’extensió. En el grup 
A s’acceptaran els reculls de narracions i contes que conformin una unitat 
narrativa.  Els treballs s’hauran de lliurar igualment en suport informàtic

2.3. Premis
Per a cada grup i per a cadascuna de les modalitats hi haurà un primer i 
un segon premi, dotats amb un lot de llibres cadascun. Totes les escoles 
participants rebran un obsequi.

3. GRUP G
3.1. Participants del grup G: més de 19 anys

3.2. Característiques
Es convoquen els premis en tres modalitats diferents:
A. PROSA: Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. Els treballs 
han de ser d’una extensió mínima de 5 fulls DinA4 i màxima de 15, escrits a 
màquina per una sola cara i a espai entre línies 1,5. La tipografia utilitzada 
haurà de ser Verdana  12 o similar. Caldrà deixar uns marges de 3 cm a dalt 
i abaix, i de 2 cm als costats.
B. POESIA: Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. Extensió màxima 
de 150 versos i mínima de 10 versos.
C. RECERCA LOCAL: Ha de ser un treball o estudi d’investigació, en el qual 
es facin constar les fonts emprades. El treball d’investigació ha de ser inèdit i 
pot ser sobre qualsevol tema o matèria de la vila de Premià de Mar.

Cada concursant pot presentar un treball de cada modalitat com a màxim.
Els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana.

3.3. Premis
MODALITAT A.  PROSA: 1r premi: 295,00 €. 2n premi: 170,00 € 
MODALITAT B.  POESIA: 1r premi: 295,00 €. 2n premi: 170,00 € 
MODALITAT C.  RECERCA LOCAL: Premi únic: 400,00 € 
Els treballs s’hauran de lliurar igualment en suport informàtic

4. JURAT 
4.1. Composició: El jurat estarà format per professors de les escoles i instituts 
de Premià de Mar, tècnics de comunicació i tècnics de cultura de l’Ajuntament, 
i s’organitzarà en funció dels grups diversos. El jurat serà presidit pel regidor-
delegat de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar, i estarà constituït per 
un nombre no inferior a 5 persones. Actuarà com a Secretari/a un tècnic/a 
de la Regidoria de Cultura. 

4.2. Veredicte: El jurat deliberarà i procedirà en votació secreta i per eliminació.
El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts si així ho considera 
convenient. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui 
sorgir. El seu veredicte serà inapel·lable.

5. ALTRES DISPOSICIONS
Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors 
així com la titularitat dels drets d’autor, els de publicació i els de reproducció. 
La resta podran ésser retirats en el termini d’un mes. Passat aquest període, 
l’Ajuntament declina tota responsabilitat respecte als treballs presentats. Sobre 
l’import dels premis es practicarà la retenció fiscal oportuna. L’Ajuntament 
es reserva el dret de presentar a la Mostra Literària del Maresme (certamen 
d’àmbit comarcal) els treballs guanyadors de tots els grups. Els noms dels 
participants poden sortir publicats a la premsa i altres mitjans de comunicació. 
El fet de concursar suposa l’acceptació implícita d’aquestes bases.
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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 

Premi especial dels Comerços 
Associats de Premià 
a la Rua de Carnaval
El premi especial dels Comerços Associats per a 
la comparsa guanyadora determinada pel jurat del 
CAP a la rua de Carnaval del 6 de març de 2011, 
consta d’un total de 57 vals de compra amb un valor 
global de 1.366€.
Els establiments col·laboradors son: Accés Tècnic 
– Acción electrodomèstics – Aitor Arroyabe – Alu-
minis Lacats Premià – Àngels Vila - Anna & Faure 
– Antònia Chacón – Autoescola Cecam – Bar Res-
taurant Miramar - C de Còmic – Calçats Vélez – Can 
Formatger – Can Jordi – Carlos Román – Coses de 
Casa – Cotilleria Esther – Chocolat – Dagi centre 
d’estètica professional – Deulofeu – El món dels 
animals – El taller de ioga – Escola de ball Loli - -Es-
ports Manent – Exclusives Catalunya – Foto vídeo 
Albert – Gafic – Gallery – Illa Fantasia/Restaurant 
el Cheff – Innovació calçats – L’acadèmia escola de 
ball – Mans – Marinada – Merceria Ziris – Milar – Mo-
des Biel – Ofimàtica Soldevila – Òptica Cottet – Or 
imprès – Ortofarm – Papereria Verge de la Mercè 
– Paseo del angel – Paubisa – Pellbelladepil·lat – 
Photon – Pinso expréss – Premià Motor’s – Sardà 
perruquers – Suma superpercats – Tres 9 – United 
Colors of Benetton  i  Viatges Èlite.

Comprar a Premià

Demana la teva

butlleta!

Febrer i març de 2011

té premi! un mar de botigues

500€
per gastar als

establiments adherits

Guanya

Ho organitza: Hi col·laboren:

Et regalem una ampolla de cava per la primera compra amb la TARGETA PREMIÀ COMERÇ.
Promoció vàlida fins a exhaurir existències. Més informació a www.premiacomerc.cat

DESCOBREIX LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!
Demana-la gratuïtament!

Un nou portal destinat 
a les entitats de Premià

L’Àrea de Participació Ciu-
tadana està ultimant la po-
sada en marxa d’un portal 
web on totes les entitats del 
municipi hi podran abocar 
la informació referent a les 
seves activitats, alhora que 
hi podran consultar tota la 
informació referent a sub-

vencions i  tràmits diversos. 
El funcionament serà ben 
senzill:cada entitat podrà 
crear i disposar d’un web 
propi totalment gratuït que 
es podrà consultar des del 
portal d’entitats. L’Ajun-
tament oferirà a totes les 
entitats que ho vulguin la 

formació pertinent perquè 
puguin crear-se aquest web 
propi. 

Difusió del teixit associatiu
El portal web entrarà en 
funcionament aquesta ma-
teixa primavera i ha es-
tat subvencionat per la 

El nou espai web està pensat per 
ajudar a dinamitzar les entitats de la vila

Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer el teixit associatiu 
a la població; difondre les 
activitats i experiències de 
les entitats; potenciar l’as-
sociacionisme; crear xarxa 
entre les entitats; i fomen-
tar lligams entre el teixit 

associatiu i l’Ajuntament. 
Les entitats interessades 
en formar part del portal es 
poden posar en contacte 
amb l’Àrea de Participació 
Ciutadana, situada al Cen-
tre Cívic (Esperança, 19) o 
bé trucant al telèfon 93 752 
99 90. 
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Quina façana 
marítima volem? 

El passat dia 28 de gener 
es va fer una xerrada a la 
Biblioteca Martí Roselló 

sota el titol “Quina façana 
marítima tenim ?, quina 
façana marítima volem?“ 
a càrrec de Salvador Milà, 
diputat al Parlament de 
Catalunya per ICV-EUiA, 
en la qual es va tractar la 
problemàtica del Maresme 
i en especial de Premià de 
Mar.
 El Maresme és una peti-
ta franja de territori limitada 
per la serra de Marina i el 
mar, que ha estat i encara 
està sotmesa a una forta 
pressió especulativa, que 
ha condicionat la fisonomia 
del nostre litoral, tenim tot el 
front marítim ocupat, el que 
abans eren terres de con-
reu  de vinyes i garrofers, 

ara són urbanitzacions, 
hivernacles o rieres pavi-
mentades que han anul·lat 
les aportacions de sorra al 
mar. La construcció dels 
cada vegada més nombro-
sos ports i espigons, han 
trencat la dinàmica pròpia 
de les platges, arribant a la 
total eliminació d’aquestes  
com és el cas de la platja 
de Cabrera a l’ombra del 
port de Mataró, o la mateixa 
platja del centre de Premià 
a l’ombra del nostre.
 Per arreglar-ho any rere 
any es fan extraccions de 
sorra del fons marí, cosa 
que a més de no ser cap so-
lució – a la primera llevanta-
da el mar se l’emporta- està 

destrossant tot tipus de vida 
marina. No s’ha de treure 
més sorra amb la draga, 
s’han de buscar solucions 
globals. 
 D’altra banda també 
es va debatre el tema de 
la mobilitat a la nostra co-
marca, deixant constància, 
per contra del que sembla, 
que el major nombre de 
desplaçaments són inter-
comarcals, i que la major 
part de la mobilitat és amb 
cotxe.
 Per tant  cal potenciar, 
un millor servei de trans-
port col·lectiu - bus o tren 
i no en sentit radial,  cal 
crear línees de transport 
públic entre les poblacions 

de la comarca, la línea de 
tren   Mataró – Granollers, 
ampliar la freqüència de 
pas, desdoblant la línea 
ferroviària, i, s’ha de crear, 
utilitzant les carreteres exis-
tents, una bona xarxa de 
comunicació interna entre 
el pobles, transformant a 
més la actual NII en una 
via pacífica integrada en 
els municipis, amb passeig, 
zones d’esbarjo, que a la 
vegada faci menys visible 
l’actual via del tren. No ens 
cal ni volem una altra au-
topista, que torni a trinxar 
el territori, facilitem la mo-
bilitat fent la C32 lliure de 
peatges, ja fa massa anys 
que paguem. 

Manca de projecte 
de ciutat

Torna el govern convergent 
a tancar la legislatura amb 
deute i encara és el mo-
ment de saber què han fet 
amb els més de 8 milions 
d’euros que van rebre de 

Madrid i de la Generalitat. 
Sí, s’han asfaltat alguns 
carrers i s’ha cobert una 
pista de bàsquet... Això 
costa més de 8 milions 
d’euros? Certament, el ba-
lanç de final de legislatura 
és minso.
 L’actual govern con-
vergent va trobar-se l’any 
2003, una ciutat neta, orde-
nada, amb unes actuacions 
que havien canviat una ciu-
tat en decadència per una 
altra dinàmica i moderna. 
Es va renovar la Gran Via, 
Fleming, el nucli antic, c. de 
la Mercè i el barri Maresme, 
es va cobrir la Riera del bar-
ri Santa Maria, es va urba-
nitzar el barri Banyeres, es 

var rehabilitar la Fabrica del 
Gas, es van construir dos 
centres cívics, es va fer una 
nova escola bressol i places 
d’aparcament a la plaça de 
la Sardana, als Frigorífics, 
a Can Boter. Es va fer el 
pas de vianants de Can 
Manent. Hi havia policia de 
barri i vigilant de platges a 
l’estiu. S’havien asfaltat el 
50 % dels carrers i es van 
instal·lar nous punts de llum 
i fanals. Es va construir un 
segon col·lector que ha 
evitat moltes inundacions 
al nucli antic. Es netejava 
més i amb més freqüència, 
es varen endegar i deixar 
enllestits els projectes de la 
nova piscina, la nova bibli-

oteca, la nova Amistat i un 
Pla general que protegia les 
terres agrícoles de Ponent. 
Disposàvem de mitjans de 
comunicació públics plurals 
i oberts a la participació de 
les moltes noves entitats 
ciutadanes que es van 
crear i que participaven 
activament: opinant, apor-
tant i exigint. Era el millor 
potencial d’aquella ciutat.
 Abans hi havia una ciutat 
amb projecte enfront de la 
ciutat improvisada que ara 
tenim. 
 Què s’ha fet de nou en 
aquest darrers 8 anys que 
sigui un projecte propi con-
vergent? el cobriment de 
la pista del Voramar, i  un 

Pla urbanístic que deixa 
Premià amb més habitatges 
i sense terres agrícoles. 
Això sí, s’han hagut de fer 
dos plans de sanejament 
financer perquè no podien 
amb els deutes i l’últim l’han 
de modificar  perquè aquest 
any han tornat a tancar 
amb deute. Si l’any 2004 
varen ser 60.000 €, l’any 
2011, tanquen amb més 
de 480.000 € en negatiu. 
Curiosament, estem davant 
la legislatura que més di-
ners s’han rebut i és la que 
tanca amb menys inversió 
i més deute.  En fi, una re-
flexió que aportem des del 
respecte i la més absoluta i 
democràtica discrepància.

Imagina Premià

El passat 17 de febrer va 
tenir lloc, en un Centre 
Cívic ple de gom a gom,  
la presentació de Miquel 
Buch com a candidat de 
Convergència i Unió per a 
les properes eleccions mu-
nicipals. L’acte va comptar 

amb l’assistència del Se-
cretari General Adjunt de 
CDC, Oriol Pujol. 
 Oriol Pujol va centrar les 
seves paraules en destacar 
que Miquel Buch repre-
senta la il·lusió, l’empenta 
i les ganes de treballar 
en positiu cosa que ha fet 
possible que Convergència 
i Unió  torni a governar el 
país. I va afegir que “Buch 
és un bon alcalde i un bon 
candidat perquè té projecte 
i actitud”. 
 Per la seva banda, l’al-
calde Buch, que es torna 
a presentar com a cap de 
llista per segona vegada, 
va subratllar que vol conti-
nuar essent alcalde “perquè 

crec en aquesta vila i en la 
seva gent. (...) en la força 
del treball i de la feina ben 
feta i en l’empenta per 
emprendre nous reptes 
i noves responsabilitats. 
Crec que si aprofitem la 
força dels nostres actius i 
la sumem a l’esforç decidit 
per afrontar i superar els 
reptes, no solament supe-
rarem les dificultats, sinó 
que en sortirem més forts 
i més ben preparats.”
 Durant l’acte, Buch va 
anunciar que la seva volun-
tat és confeccionar un pro-
grama electoral en el qual  
pugui participar tothom, i 
per això va voler aprofitar 
l’acte per presentar la cam-

panya que porta per nom 
Imagina Premià que perme-
trà a través d’un formulari 
electrònic (www.imagina-
premia.info) o simplement 
omplint a mà una butlleta, 
que els premianencs pu-
guin dir la seva a l’hora de 
pensar en el Premià de Mar 
dels propers anys. 
 Tal i com va explicar l’al-
calde Buch, durant aquests 
quatre anys hem treballat 
junts per millorar la ciutat, 
per construir un Premià 
obert, participatiu, per a les 
persones. Una vila amable, 
per gaudir-la, amb més 
equipaments -la biblioteca, 
el Voramar, la nova piscina, 
el teatre de l’Amistat-, amb 

carrers renovats, més en-
llumenat i més serveis.
 Per això us proposem 
que Imagineu amb nosal-
tres. Volem dialogar, volem 
compartir i volem deliberar, 
perquè entre tots, volem 
millorar.
 Entre tots hem de ser 
capaços de treballar un 
programa amb visió de fu-
tur, agosarat, que reculli les 
necessitats de la nostra vila 
per als propers anys. 
 Feu-nos arribar les vos-
tres aportacions, els vostres 
suggeriments, allò que us 
neguiteja, allò que heu so-
miat... mitjançant la pàgina 
web www.imaginapremia.
info.
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Amb Esquerra, fes-ho

No cal que somiïs. Fem-ho 
realitat. 
 El perill d’imaginar és 
que es quedi en això, pura 
imaginació, res més. Cal 
comprometre’s, cal esforç 
i treball. Cal fer-ho realitat. 
Cal escoltar tot l’any i pren-
dre nota de les crítiques i les 
aportacions interessants. 
Hem endegat i liderat grans 
projectes de ciutat. Sense fo-
tos i sovint sense protagonis-

me. L’Amistat, la Biblioteca, 
el SOC, el Servei d’Atenció 
a les Dones, un nou CEIP, i 
molt més. Hem de fer encara 
moltíssimes més coses.
 Premià de Mar necessita 
il·lusió per avançar. Neces-
sita seguir apostant per les 
persones, consolidar la seva 
identitat,  fomentar el crei-
xement sostenible. Premià 
necessita redescobrir-se 
com a ciutat, retornar al mar, 
plantejar-se un repte de futur. 
Creiem en el futur i et plante-
gem un projecte il·lusionant. 
Un projecte per fer, sense 
quimeres.
 Fem-ho en el mar. Re-
definim l’espai del passeig 
marítim i treballem per elimi-

nar les barreres d’accés a la 
platja. Plantegem un model 
de mobilitat amb prioritat del 
transport públic i utilitzant les 
infraestructures ja existents. 
No obrim noves vies si no 
tenim estudis que ens ho 
justifiquin. Fem gratuïta la 
C-32. Fem-ho.
 Fem-ho en les polítiques 
socials. Som transparents i 
treballem per acostar l’Ajun-
tament al ciutadà. Volem 
una atenció eficient, amable 
i àgil. Posem èmfasi en les 
polítiques socials i el suport 
als col·lectius més desval-
guts. Volem més beques de 
menjador, més ajudes a les 
famílies, més suport als atu-
rats i, per descomptat, menys 

festes, menys càterings de 
luxe, menys inauguracions 
mediàtiques. Volem cohesió 
social per mirar el nostre futur 
amb il·lusió. Ho fem.
 Fem-ho pel nostre be-
nestar. Millorem la neteja de 
les places infantils i els seus 
equipaments . Volem uns 
carrers i espais públics nets 
i polits. Innovem en espais 
públics. Treballem per una 
educació pública de qualitat, 
dotant de recursos l’escola 
de tothom i no només la 
d’uns privilegiats.  Apostem 
per una programació cultural 
diversa i de primera, fomen-
tant les aportacions premi-
anenques. Descentralitzem 
els actes culturals i apropem 

Vienen épocas de 
cambios: Uníos 
al proyecto del PP

Vecinos de Premià, esta-
mos ya, viviendo un tiempo 
de cambio, un fin de etapa, 
un final de legislatura y por 
ende, una nueva época. 
Por toda España, vayas por 
donde vayas, desde Bilbao 
a Cádiz, desde Oviedo a 
Cáceres, todas las pobla-
ciones , todas las personas 
quieren cambiar, quieren 

apostar por aquéllos que 
ya una vez nos sacaron de 
la crisis, y es por esto que 
os lo decimos a vosotros 
también, uníos a nuestro 
proyecto, uníos a aque-
llas personas del Partido 
Popular, que sin revan-
cha, sin acritud, y sólo con 
pensamiento de ponerse 
manos a la obra, es decir, 
de ponerse a trabajar de 
una vez, sólo con la idea 
de seriedad y rigor en el 
esfuerzo, sentido común en 
la optimización de los recur-
sos que aún nos quedan, y 
apoyándose en las miles 
de empresas y autónomos 
que han sobrevivido a los 

8 años de zapaterismo, 
pueden ser el motor inicial 
de la recuperación. Uníos 
a aquellos, que son res-
petados por los mercados 
internacionales ( y no viles 
especuladores como se 
dice por el gobierno) que 
buscan confianza en sus 
inversiones, y así puedan 
volver y abrir de una vez el 
grifo de los créditos, base 
real del consumo, a su vez, 
de las producciones, que a 
su vez, crean los puestos de 
trabajos. Uníos a aquellos 
que no rebajarán vuestra 
calidad de vida, que no re-
cortarán vuestros derechos 
sociales, que os devolverán 

el derecho a trabajar. Pero 
sabed, que nos tocarán 
tiempos de ajustes, tiempos 
duros y de esfuerzo colec-
tivo. Tiempos de recompo-
sición industrial, social y 
laboral. No empezaremos 
de cero, pero si con más 
de 5.000.000 millones de 
parados, la tasa más alta de 
Europa, un déficit del 75%, ( 
unos 4.000 euros de deuda 
por persona o habitante de 
España) y una crisis social 
y moral descomunal. Pero 
somos un pueblo fuerte, 
que ya superamos un crisis, 
(no tan fuerte pero dura), 
en el año 1.996. Tenemos 
un tejido industrial aún 

muy poderoso, capaz de 
sobrevivir, y unos vecinos 
europeos y asiáticos en ex-
pansión (Alemania al 4% o 
Singapur al 8%), podremos 
y sabremos aprovecharlo. 
Estas elecciones munici-
pales y autonómicas deben 
ser como unas primarias 
de las generales. Gobernar 
los municipios y las autono-
mías con rigor, austeridad, 
sin demagogia y eficacia, 
nos debe ayudar a tener un 
estado de derecho mejor. 
Por eso os convoco a que 
os unáis a nosotros. Sabe-
mos como hacerlo mejor. 
Sólo es cuestión de con-
fianza y sentido común.

La Riera de Premià 
de Mar en perill

A diferència de la resta de 
pobles del Maresme-Sud, 
Premià de Mar gaudeix, per 
ara, d’un passeig de via-
nants i arbrat que connecta 
amb l’actual NII ,amb la vista 
del mar de rerefons.
 El 12/12/2009 el B.O.E. 
publicà l’anunci d’un pro-
jecte constructiu de pro-
longació, recreixement i 
remodelació de l’edifici de 

l’estació de tren de Premià 
de Mar. L’Ajuntament,en un 
escrit de data 10/6/2010 fa 
constar al gerente territo-
rial nordeste d’Adif: “...que 
aquest projecte  és discon-
forme amb el planejament 
urbanístic vigent al municipi. 
En concret, contradiu el pla 
especial del sector estació 
ferrocarril aprovat defini-
tivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona 
en data 16/7/1996. Pla es-
pecial que va establir nor-
mativament la necessitat 
que l’emplaçament de l’edi-
fici no interrompés la visual 
des de la Riera de Premià 
fins al mar.” Cal recordar 
que el Pla especial sector 

estació ferrocarril recollí les 
al·legacions presentades 
amb el suport de dues mil 
signatures. 
 E n  e s c r i t  d e  d a t a 
30/5/2007 adreçat a la ge-
rència de rodalies-RENFE 
de Barcelona, l’actual al-
calde de Premià de Mar ho 
recorda: “No podem oblidar 
que aquest pla (“Text refòs 
del pla especial sector es-
tació ferrocarril”) va patir 
una modificació dins de la 
seva tramitació, quan els 
projectes ja estaven molt 
avançats, per tal de canviar 
l’emplaçament de l’edifici de 
l’estació i així no interrompre 
la visual des de la Riera fins 
al mar, ja que un dels objec-

tius principals era que totes 
les actuacions previstes 
en el seu àmbit tinguessin 
el mínim impacte visual i 
ambiental, garantint en tot 
moment aquesta visuali-
tat. Aquesta característica 
constitueix un patrimoni del 
municipi que cal preservar 
i així es va fer amb el pla 
especial de referència.”
 El projecte de RENFE-
ADIF contravé el planeja-
ment urbanístic vigent i a la 
Junta d’Aigües (avui ACA) 
que emeté un  informe des-
favorable el setembre de 
1997 en no presentar REN-
FE un nou estudi estructural 
de l’edifici que deixés lliure 
d’ocupació els terrenys de 

domini públic de la llera de 
la riera de Premià. Fou al 
mes d’octubre que RENFE 
rectificà deixant lliure la Rie-
ra rebent autorització per les 
obres de la nova estació. 
 De fet, l’actual estació 
fou el “premi” que RENFE 
concedí a l’Ajuntament a 
canvi d’ obtenir d’aquest 
el permís per construir la 
subestació elèctrica ubicada 
davant el Palmar, després 
de passar els cables d’alta 
tensió soterrats pel municipi 
(per exemple, pel pati de la 
Salle a metre i mig de pro-
funditat). Del que dic n’hi ha 
constància documental. 
 Ara les obres han comen-
çat i l’Ajuntament calla.

la cultura als barris. Volem 
polítiques pel jovent, un casal 
de joves.  Ho fem.
 Fem-ho per un creixement 
sostingut. Apostem per ser 
la capital del Baix Maresme. 
Fomentem el turisme cultu-
ral, el comerç de proximitat 
i la promoció efectiva de la 
ciutat. Creem esdeveniments 
de referència que situïn Pre-
mià de Mar en el mapa català 
i europeu de la cultura. Tenim 
cura del nostre entorn. Fem 
carrils bici i aparcaments per 
agafar el tren. Ho fem.
 No ara. Portem quatre 
anys escoltant-te. Encara 
ens pots dir molt més. 
 No cal que somiïs. No 
imaginis: fes Premià.



M a r ç
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EXPOSICIONS

Dia Internacional 
de les Dones
Exposició temporal 
“Dones de ciència”
L’exposició neix de la ne-
cessitat de posar en relleu 
el paper de la dona en el 
camp de la ciència i pretén 
reconèixer les aportacions 
que han fet les primeres 
dones científiques i tècni-
ques, dones que, des de 
les seves posicions, van 
transformar i transformen 
les fronteres dels espais 
tradicionalment assignats 
a dones i homes. 
Del 6 de març al 3 d’abril, 
al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar. Orga-
nitza: Museu 
de l’Estampació
Horaris: De dimarts a 
diumenge, de les 11.00h 
a les 14.00h. Dijous tarda, 
de 16.00h a 19.00h 
Entrada lliure 

Exposició de Mercè 
Colomer Arbolí
Pintures de l’artista 
premianenca
Del 4 al 13 de març, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Exposició Elemental
Pintures de Pol Peiró
Fins el 7 de març, 
al Centre Cívic

Violència masclista en 
la parella: desmuntem 
mites?
Exposició a càrrec de 
l’Institut Català de les 
Dones
Del 7 al 21 de març, al 
Centre Cívic

Pintures a l’oli de 
l’artista Joan Sala
Del 18 al 27 de març, a la 
sala 1 de Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Exposició de Valentina 
Castellarnau
Pintures i escultures de 
l’artista barcelonina.
Del 18 al 27 de març, a la 
sala 2 de Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Sèrie infantil
Pintures de Celia Álvarez
Del 22 de febrer al 7 de 
març, al Centre Cívic.

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Dimecres 16
Hora del conte a càrrec de Carles Alcoy
18.00h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblitoeca Martí Rosselló

Dissabte 19
Les bruixes a Salem
Teatre a càrrec del Quadre Escènic del Patronat. 
Direcció: Ferran Corbalán
22.30h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 20
Això no és màgia, o sí! 
12.00h, a la plaça Nova. Organitza: Regidoria de Cultura
Això no és màgia, o sí!!! És un espectacle d’animació “d-Structi-
va” adreçat a tots els públics on un mag excèntric ens condueix 
a tot un món d’imaginació on, per exemple, una senzilla tova-
llola es converteix en un pollastre a l’ast. Efectes visuals i jocs 
de paraules amb la participació del públic. És un espectacle on 
passareu una bona estona pensant que veieu una cosa realment 
màgica. Actor, manipulador: Gilbert Trilles 

Les bruixes a Salem
Teatre a càrrec del Quadre Escènic del Patronat. 
Direcció: Ferran Corbalán
19.00h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Divendres 25 
Cicle de tallers: Els colorants naturals i tèxtils. Tot està previst 
en el medi natural: només cal mirar. Estampat fent servir reser-
ves físiques, amb colorants extrets de fustes i bolets. De 16.00h 
a 19.30h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar. Informa-
ció i inscripcions: tel. 937529197 / museu@premiademar.cat. 
Organitza: Museu de l’Estampació

Població i immigració a Catalunya. Consideracions sobre el 
nostre futur nacional, a càrrec d’Andreu Domingo i Valls, sots-di-
rector del Centre d’Estudis Demogràfics i Doctor en sociologia. 20.00 
h, al Centre Cívic. Organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural

Diumenge 27
Sortida fotogràfica “Masies de Premià de Dalt”
Vine amb nosaltres a passar una estona agradable gaudint del 
que ens agrada, la fotografia, mentre fem un recorregut per algu-
nes de les masies de Premià de Dalt. Sortida apta per a tots els 
nivells. Recomanem reservar plaça amb antelació. Trobada a les 
9.00h, al pàrquing del Sorli Discau. Interessats podeu informar-
vos i/o reservar plaça enviant un correu a grupargent@yahoo.es 
o trucant al telèfon 937 522 213. Organitza: GF Argent

Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
12.00h a 14.00h, a la plaça de la Sardana. Organtiza: AVECA

La Xarxa presenta: 
El camí de Wasahali 
Espectacle de la companyia 
Fanàtik Virtual.18.00h, al Patronat Teatre. 
Organitza: Patronat Teatre
Wasahali és una nena africana. Un dia, 
tot passejant per la sabana, es troba amb 
un lleó que la comença a perseguir per 
cruspir-se-la. Quan és a punt d’atrapar-la, 
la nena s’enfila per una corda caiguda del 
cel misteriosament. Encuriosida, Wasa-
hali puja per la corda fins més enllà dels núvols, on es troba amb 
en Mootambo, un nen que estranyament també puja per la corda 
però en sentit contrari. Els dos decideixen deixar-se anar de la 
corda i, agafant-se de les mans, s’endinsen en una estranya 
sabana on tot és simètric. El seu objectiu serà saber on són. 

Dilluns 28 
Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música  
amb una mostra de tots els instruments que es poden aprendre 
a l’escola i dedicat a aquells alumnes que el curs vinent han 
d’escollir instrument. 18.00h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de 
Música. Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 31
Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música  
amb una mostra dels instruments que es poden aprendre a l’es-
cola i dedicat a aquells alumnes que el curs vinent han d’escollir 
instrument. 18.00h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 4
Curs bàsic de fotografia
Curs d’iniciació a la fotografia dirigit a tothom amb interès pel tema. 
No calen coneixements previs però s’aconsella disposar de càmera 
(sigui compacta o reflex). Teoria els dies 4, 11 i 18 de març 19 a 
21h. al Centre Cívic. Pràctica el dia 20 març de 10 a 12h
Interessats podeu informar-vos i/o reservar plaça enviant un correu 
a grupargent@yahoo.es o trucant al telèfon 937 522 213. Organit-
za: Grup Fotogràfic Argent

Diumenge 6
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Premià
12.00h, plaça Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

Conferència “Imatges de dones en els teixits”
A càrrec d’Assumpta Dangla. Entrada lliure
12.30h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar. Organitza: 
Museu de l’Estampació. Dia Internacional de les Dones

Dimarts 7
Mostra de llibres, Dia Internacional de les Dones
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10.00h a 13.30h
De dilluns a divendres de 16.00h a 20.30h
A la Biblioteca Municipal Marti Roselló Lloveras

Dimecres 8
Lectures en veu alta
Els dimarts 8, 15, 22 i 29 de març es llegirà Negre de merda. El 
racisme explicat als blancs de Mattheu Tree, dirigit per Mar de 
Dones. 18.30h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: 
Mar de Dones

Emissió del programa “Tot d’una”, 
de Ràdio Premià de Mar, 
en directe des de la Biblioteca Municipal, amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones. D’11 a 12h.

Dimecres 9
El estrés, ese desconocido
Conferència a càrrec de Leonor de Eusebio
19.00h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Dijous 10
Auditori Viu
Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de 
Premià de Mar. 19.00h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

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

Divendres 11
Cicle de tallers: Els colorants naturals i tèxtils. El contrast del blau 
i el blanc que relacionem amb el mar. Batik sobre cotó amb tècnica 
Ladao, de cera calenta, procedent de la Xina.  Colorant blau indi na-
tural, de tina orgànica. De 16.00h a 19.30h, al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar.Informació i inscripcions: tel. 937529197 / museu@
premiademar.cat. Organitza: Museu de l’Estampació

Dissabte 12
Les bruixes a Salem
Teatre a càrrec del Quadre Escènic del Patronat. 
Direcció: Ferran Corbalán. 22.30h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Guitarres a la catalana
Concert del duo Entredos
22.30h, al Centre Cívic. 
Organitza: Regidoria de Cultura
Guitarres, veu i percussió: 
Elisabeth Roma i Víctor Valls
Entrades anticipades una setmana 
abans al Centre Cívic. Tel: 93 752 99 
90 o per correu electrònic a cultura@
premiademar.cat. El mateix dia 1 hora 
abans al Centre Cívic. Preu entrada: 5 
€. Preu amb descompte: 3 €. Aquesta 
tarifa s’aplicarà a entitats conveniades, persones amb la targeta 
comerç i joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin 
el seu 18è aniversari durant l’any 2011.

Diumenge 13
Les bruixes a Salem
Teatre a càrrec del Quadre Escènic del Patronat. 
Direcció: Ferran Corbalán
19.00h, al Patronat Teatre. 
Organitza: Patronat Teatre

Tota la informació a les pàgines 3 a 5 
i a www.festamajordhivern.cat


