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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Centre Cívic     93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    678 42 86 32
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 73
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Taxis Premià     93 752 57 57
Taxi adaptat     617 088 363
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95

Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
                 Avaries aigua:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70 
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:         Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 540 78 28

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Les obres del Torrent Malet estan a punt de finalitzar, i això és una bona 
notícia. D’una banda, perquè finalment la zona industrial i la resta del 
poble quedaran connectats i per tant l’accés per als actuals usuaris serà 
molt més senzill i còmode. I d’una altra, perquè propietaris i Ajuntament 
hem  fet un pas important i imprescindible per activar l’economia de 
la nostra vila. Ara cal que els inversors s’animin i vegin que Premià de 
Mar reuneix els requisits perquè noves empreses s’hi puguin instal·lar 
o perquè empreses ja existents a altres indrets puguin ampliar el seu 
negoci a casa nostra. No amaguem que som molt conscients que 
la crisi que estem vivint no facilita les coses en aquest sentit. Però 
també estem convençuts que sense aquesta remodelació tot això era 
impensable. Si més no, ara ho deixem tot a punt perquè, a poc a poc, 
Premià de Mar pugui gaudir d’una zona industrial amb cara i ulls, que 
sens dubte pot ajudar a reactivar l’economia de la vila.  

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

abril 2012

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

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

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

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 zona nord-oest del municipi, s’ha renovat i s’ha dotat 
de serveis, asfalt, zones d’aparcament i zona verda 
Les obres per millorar els 
accessos i els serveis a la 
zona industrial s’acosten a la 
seva finalització, prevista du-
rant aquesta primavera. Els 
treballs van començar l’estiu 

passat amb l’objectiu de con-
nectar la zona industrial amb 
la resta del poble i, d’aquesta 
manera, facilitar-ne l’accés 
als actuals usuaris i, alhora, 
potenciar-ne el seu ús i fer-la 

Passa a la pàgina següent

atractiva de cara a possibles 
nous inversors. 
 L’actuació s’ha portat a 
terme a través del sistema 
de cooperació, ja que s’han 
pagat entre les diferents 

propietaris, tot i que la coor-
dinació ha anat a càrrec de 
l’Ajuntament –a través de 
l’empresa municipal Primilia 
Serveis- que, alhora, ha ac-
tuat com a copropietari, amb 

un coeficient del 7,37%. 
 L’anomenat Pla parcial 
del Torrent Malet (PP2) es va 
començar a desenvolupar ar-
ran de la dificultat per part de 
petites i mitjanes indústries 

Última fase dels treballs per 
urbanitzar i millorar els 
accessos a la zona industrial

Gran Via, cantonada Torrent Malet
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Joaquín Briones (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisès Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“Per fi, des que el PSC va 
començar fa 29 anys el planejament 

de la zona industrial a Premià de Mar, 
ja és una realitat: ens calia 

un espai d’activitat econòmica 
com aquest”.

“Des del Partit Popular creiem que és un 
gran projecte per connectar-se 

amb Premià de Dalt i una 
magnífica oportunitat per 

 millorar el comerç i la indústria 
del nostre poble”.

“Les obres del Torrent Malet han de 
servir per millorar la qualitat de la 

zona. Malgrat tot, cal dissenyar un pla 
específic per a dinamitzar 

econòmicament el nostre polígon, 
fent-lo sostenible i de qualitat”.

“Per fi disposarem d’una part de la 
urbanització del Torrent Malet, eix 

fonamental per a l’accés de vehicles 
pesats als polígons de Premià i Teià. 

Esperem que les diferents administracions  
posin fil a l’agulla per acabar-la”.

“L’aposta que propietaris i Ajuntament han 
fet conjuntament al Torrent Malet era molt 

necessària. Tot i que la conjuntura actual és 
complicada, després d’aquesta remodelació, 

la zona industrial ja reuneix les condicions 
per atraure inversors”.

Antoni Subirà (CiU)

i tallers situats al centre del 
municipi de conviure amb la 
població a causa del trànsit 
que generaven. Així doncs, 
l’ordenació i reparcel·lació 
de les prop de 3 hectàrees 
de la zona situada al nord-
oest de la vila es va tirar 
endavant pensant a poder 
donar cabuda a aquestes 
indústries, alhora que es 
facilitava l’accés als actuals 
usuaris i es dignificava una 
zona que podia esdevenir 
un pol d’atracció per a nous 
inversors. 
 Per poder donar una em-

penta al desenvolupament 
industrial de la zona es feia 
imprescindible crear les in-
fraestructures necessàries. 
Les obres, que estan a punt 
de finalitzar, han consistit en 
l’obertura dels trams dels 
carrers Narcís Monturiol, 
Gran Via de Lluís Companys 
i Metal·logènia, alhora que 
s’han modificat les alineaci-
ons i amplades del Torrent 
Malet. A tots aquests carrers 
s’hi han fet les instal·lacions 
dels serveis corresponents, 
s’ha fet l’asfaltat, s’han creat 
zones d’aparcament i s’ha 

destinat un espai per a zona 
verda, que es complementa-
rà més endavant.
 Amb anterioritat a aquests 
treballs, es va construir la 
rotonda que connecta l’N-II 
amb el Torrent Malet i es va 
ampliar el Camí del Mig en 
el tram que enllaça el Torrent 
Malet amb el sector de La 
Suïssa. Tot plegat formava 
part del compromís adquirit 
conjuntament pels  ajunta-
ments de Premià de Mar i 
Premià de Dalt de facilitar 
l’accés a la zona industrial i 
millorar-la.

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

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

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

Per a més informació: 
600 931 988

APARCAMENT DE LA 
PLAÇA DELS 

PAÏSOS CATALANS

Gran Via, direcció El Masnou

Gran Via, cantonada Torrent Malet

Torrent Malet, direcció mar
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Abans del 15 de març es van pagar totes 
les factures anteriors a l’1 de gener

L’Ajuntament de 
Premià de Mar està al 
dia en els pagaments 
als proveïdors

A data de 31 de desem-
bre, el deute de la Gene-
ralitat envers l’Ajuntament 
ascendia a 1.272.440,01€. 
Paral·lelament, el deute re-
conegut de l’Ajuntament en-
vers els proveïdors era de 
2.753.885,95€, dels quals 
1.485.832,63€ es van pagar 
pel sistema del confirming. 
Per tant, la xifra real del 
deute de l’Ajuntament amb 
els proveïdors en finalitzar el 
2011 va ser d’1.295.053,32€.
El 15 de març de 2012, però, 
el deute de l’Ajuntament en-
vers els proveïdors va quedar 
a 0€, ja que es van pagar 
totes les factures pendents a 
data de 31 de desembre de 
2011.  En aquest sentit, cal 
destacar que l’Ajuntament, 
amb la voluntat de reduir els 
deutes als proveïdors externs,  

ha fet un esforç considerable 
per poder posar-se al dia.  
Un esforç que va començar 
el 2009, quan l’Ajuntament 

va impulsar un seguit de 
mesures i millores dels proce-
diments referents al sistema 
de tramitació de factures,  

amb l’objectiu d’accelerar els 
pagaments als proveïdors 
i afavorir especialment les 
petites i mitjanes empreses.
D’altra banda, cal recordar 
que el deute de la Generalitat 
envers l’Ajuntament segueix 
essent d’1.272.440,01€. Tot 
i així, arran del compromís 
anunciat de pagar el deute 
reconegut amb els ajunta-
ments en els propers me-
sos, es preveu que abans 
del 20 d’abril, a través del 
pla de xoc anunciat per la 
Diputació de Barcelona, el 
Govern de Catalunya i les 
entitats municipalistes (ACM 
i FMC),  s’abonarà a l’Ajun-
tament de Premià de Mar la 
quantitat de 809.955,18€, 
i aleshores el deute pen-
dent Generalitat-Ajuntament 
quedarà en 462.484,83€.

Millores a la plaça Batista i Roca, 
amb nou mobiliari i més superfície 
per als jocs infantils
El mes de febrer van comen-
çar les obres de condicio-
nament de la plaça Batista i 
Roca, situada a la cantonada 
dels carrers Enric Granados 
i Dr. Batista i Roca. Els tre-
balls consisteixen en una 
ordenació de la zona verda 
i una integració de part del 
carrer Batista i Roca amb la 

plaça, de manera que aquest 
tram de carrer passarà a 
tenir prioritat invertida (els 
vianants tindran prioritat 
envers els vehicles). Alhora, 
s’incrementarà la superfície 
destinada al joc infantil, que 
comptarà amb un nou mobi-
liari i es complementarà amb 
un paviment de cautxú. 

El mes maig es reempren-
drà la campanya Identifica’l, 
pensada per informar els 
ciutadans sobre l’obligato-
rietat d’identificar i censar 
els animals de companyia 
(gats, gossos i fures). L’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa, 
que coordina la Regidoria de 
Salut Pública, és sensibilitzar 
la població de la necessitat 
d’identificar correctament els 
animals amb xip i una placa 
per evitar les pèrdues i aban-
donaments a la via pública.
 Per portar a terme la cam-
panya, agents cívics, con-
tractats a través dels Plans 
d’Ocupació de la Generalitat, 
repartiran díptics informatius 
als  espais de la via pública 
per on habitualment pas-
segen els gossos, així com 
a  centres públics, centres 
veterinaris  i establiments que 
es dediquen a la venda de 
menjar per a animals, acces-
soris i perruqueries canines. 

Sancions fins a 400€
El díptic que es lliura informa 
de l’obligació d’identificar 
correctament els animals de 
companyia, ja que el fet de 
no identificar-lo ni censar-lo 
és motiu de sanció (fins a 
400€). El díptic explica de 
com s’ha d’identificar un ani-
mal (amb xip i placa); què és 
el xip, per què es posa i qui 
el posa i també difon telèfons 
d’interès. 
  Durant la campanya que 
es va fer al mes de febrer, 
es va detectar un increment 
en la xifra d’animals censats 
respecte el mateix període de 
l’any anterior. 
 Properament, l’Ajuntament 
farà també una nova a cam-
panya de civisme per tornar a 
recordar que els excrements 
dels gossos s’han de recollir. 

La campanya 
“Identifica’l”,
continua
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Premià de Mar celebra 
el Dia Internacional 
de les Dones 2012 

La Regidoria d’Igualtat, amb 
motiu de la commemoració 
del Dia Internacional de les 
Dones, que se celebra el 8 
de març, ha organitzat amb 
la col·laboració de diverses 
entitats un extens programa 
d’activitats al llarg dels me-
sos de març i abril. Durant 
el mes de març, s’ha fet una 
visita guiada al Museu, una 
exposició de llibres i guia de 
lectura a la Biblioteca, tertú-
lies de dones, conferències, 
lectures en veu alta, i una tro-
bada de dones que es va or-
ganitzar amb la col·laboració 
de totes les assistents. 

De cara al mes d’abril hi 
ha prevista, per al dia 28, 
una lectura de fragments 
d’escriptores, que es farà 
a les 19 h al Centre Cívic, 
acompanyada de l’exposició 

“Una literatura pròpia” que es 
podrà visitar al mateix Centre 
Cívic del 16 al 30 d’abril. 

Les entitats que han par-
ticipat en l’organització dels 
actes són les següents: 
Associació d’Estudis Cien-

tífics i Culturals; Associació 
Creixent; Associació de Fi-
bromiàlgia; Aveca; Pit de 
Mar; Dimecresalesnou; Grup 
dones GAM; Grup Mar de 
Dones; Sanunding Premià; 
i Segle XXI.

Millores a les 
línies elèctriques 
del carrer Lleida, 
entre Torrent 
Fontsana i Girona
Durant el mes de març 
s’han fet els treballs 
de millora de les línies 
elèctriques del tram del 
carrer Lleida comprès 
entre el Torrent Fontsa-
na i el carrer Girona. 
L’actuació tenia com 
a objectiu la millora de 
la seguretat elèctrica 
d’aquest tram de carrer, 
amb la conseqüent eli-
minació de “palometes” 
i cablejat aeri, alhora 
que també s’ha reforçat 
la capacitat elèctrica del 
sector, fet que reper-
cutirà en la millora del 
subministrament de la 
zona. 

D’altra banda, també hi 
han col·laborat l’Escola de 
Formació d’Adults; l’Oficina 
de Català; el Museu de l’Es-
tampació; la Biblioteca Muni-
cipal Martí Rosselló i Lloveras 
i Ràdio Premià de Mar. 

Un total de 273 persones es 
van acostar el 24 de març a 
l´Escola Sant Cristòfol per 
donar sang durant la Marató 
de Sang “Una gota, un ba-
tec” organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits de Catalunya 
amb la col·laboració de la 
Regidoria de Sanitat i Salut 
Pública i diverses entitats. 
Era la primera vegada que 
se celebrava aquesta marató 
a Premià de Mar i de les 273 
donacions, 251 es van fer 
efectives el mateix dissab-
te i les 22 restants van ser 
oferiments de persones que 
en aquell moment no van 
poder fer-ho. D´altra banda, 
39 persones que no havien 
donat mai sang es van iniciar 
en aquesta marató.
 Paral·lelament, durant 
tot el dia, el pati de l’Escola 
Sant Cristòfol i la plaça dels 
Països Catalans van acollir 
diverses activitats lúdiques 
que van atraure un nombrós 
públic.

273 persones 
donants a la 
Primera Marató 
de Sang a 
Premià de Mar 

Ajuntament i entitats programen activitats 
per als mesos de març i abril

ABANS 

DESPRÉS
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L’Ajuntament 
té nou web

El 14 de febrer va entrar en 
funcionament el nou web 
municipal www.premiade-
mar.cat. El nou disseny, molt 
més intuïtiu que l’anterior, 
està pensat perquè els ciu-
tadans puguin accedir des 
de la pàgina principal als 
diversos continguts amb 
una major facilitat i rapidesa, 
alhora que es dóna també 
prioritat a l’Oficina Virtual 
d’Atenció al Ciutadà, que 
permet fer diversos tràmits 
i gestions online.

Navegació fàcil i directa
Una de les principals no-
vetats de la nova pàgina 
web és la creació de les 
anomenades“àrees ciuta-
danes”, que agrupen les 
informacions i serveis en 
diverses categories, de ma-
nera que el visitant pot tenir 
accés als diversos temes 
a través d’una navegació 
més fàcil i directa. Les “àre-
es ciutadanes” incorporen 
també els “formularis de 
contacte” que faciliten que 

el ciutadà es pugui adreçar 
a una àrea determinada per 
a qualsevol consulta.

Al t res  mi l lo res  són 
l’agenda d’actes, que gua-
nya protagonisme i és molt 
més visual; el tauler d’anun-
cis, també més visible, i la 
secció “El més nou”, que 
destaca les principals nove-
tats. El nou web incorpora 
un gran apartat destacat 
que es reserva per a infor-
macions de major interès.

Aquesta nova pàgina 

Carlos A. 
Mieres, 
regidor del PSC
Carlos A. Mieres  és 
el nou regidor del 
PSC, després de  
prendre possessió 
del seu càrrec en el 
ple de març. Mieres 
entra a formar part 
del consistori des-
prés de la renúncia 
de Lluïsa Rabassa  
(vegeu Vila Primilia 
de febrer) per decisió 
personal. 

Concurs per dissenyar el cartell de la Festa Major 
La Regidoria de Festes 
convoca un concurs sobre 
el disseny del  cartell de 
la Festa Major 2012. La 
convocatòria està oberta a 
artistes visuals i dissenya-
dors gràfics, professionals 
o estudiants, majors de 16 
anys. El premi per al guan-
yador serà de 500€. Els 
originals es podran presen-
tar al Centre Cívic (c. Espe-
rança, 19) fins al dia 3 de 
maig a les 21 h. Bases del 
Concurs al web municipal: 
www.premiademar.cat

Un disseny més intuïtiu i 
modern pensat per apropar 
l’administració al ciutadà

web ha estat finançada en 
la seva totalitat per la Di-
putació de Barcelona i és 
un pas més en el camí de 
modernitzar l’Ajuntament 

i apropar-lo als ciutadans, 
que poden accedir d’una 
manera més ràpida i eficaç 
a tota la informació muni-
cipal.
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Sessions gratuïtes de 
coaching encarades 
a trobar feina

Les persones en situació 
d’atur usuàries del Servei 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament poden gaudir 
d’un procés de coaching, to-
talment gratuït, per explorar el 
seu objectiu laboral i  millorar 
el procés de recerca de feina. 
El procés consta d’un total de 
7 sessions d’una durada entre 
45 i 60 minuts cada una.
 La primera fase d’aquesta 
iniciativa es va posar en mar-
xa a primers de febrer, gràcies 
a un conveni de col·laboració 
signat el 2010 entre l’Ajunta-
ment i Coaching Corporation, 

estructurada que permet al 
client aprofundir en el seu 
coneixement, augmentar el 
seu rendiment i millorar la 
seva qualitat de vida.
 El procés de coaching 
s’estructura en diferents fa-
ses:
 • Clarificació i definició de 
l’objectiu professional
 • Exploració i descripció de 
l’estat actual
 • Exploració d’alternatives, 
possibles solucions o opci-
ons
 • Reforç del compromís 
(desenvolupament d’un pla 

una empresa de formació 
especialitzada en serveis de 
coaching personal, executiu 
i empresarial. Fins ara, 13 
usuaris ja estan participant en 
aquesta acció, i durant el mes 
d’abril es començaran nous 
processos. 
 
Augment del rendiment
El coaching és una disciplina 
en la qual el coach, entrena-
dor personal, ajuda el seu 
client a obtenir bons resultats 
en la seva vida i professió. 
El coach realitza la seva tas-
ca a través d’una conversa 

d’acció concret)
 • Definició de criteris d’ava-
luació en relació a la consecu-
ció de l’objectiu
 • Exploració i definició 
sobre com prosseguir en la 
consecució de l’objectiu plan-
tejat
 • Feedback de l’aprenen-
tatge
 Per a més informació o 
inscripcions al programa: 
ocupacio@premiademar.
cat o al Servei de Promoció 
Econòmica: Antiga Fàbrica 
del Gas, Carrer Joan XXII 2-8. 
Telèfon: 93 752 91 90.

Des del febrer, 13 persones ja han gaudit 
d’aquest servei que impulsa l’Ajuntament

Si sou majors d’edat i teniu 
una hora a la setmana durant 
un mínim de 10 setmanes, 
podeu participar al Voluntariat 
per la llengua. Popularment, 
es coneix com a parelles 
lingüístiques: una persona 
aprenenta queda un cop a 
la setmana amb un voluntari 
catalanoparlant per parlar en 
català. D’aquesta manera, 
l’aprenent (que ha de saber 
parlar ja una mica el català) 
millora la pronúncia i agafa 
més confiança i fluïdesa a 
l’hora de fer servir una llengua 
que no parla sovint o que 
encara no domina.
 El voluntari li corregeix els 
errors que fa, li diu aquella 
paraula que no li surt i l’acom-
panya en el seu aprenentatge 
de català parlat. També aprèn 
a mantenir el català amb una 
persona que encara no el do-
mina, i a compartir la llengua 
de manera solidària. 
 Si voleu fer de voluntaris o 
d’aprenents lingüístics, adre-
ceu-vos a l’Oficina de Català 
de Premià de Mar (carrer de 
Torras i Bages, 16), envieu un 
correu electrònic  a l’adreça 
vxl.maresme@cpnl.cat amb 
el vostre nom i telèfon, o bé 
truqueu al 93 796 34 00 i de-
maneu per la Maite Bonora.

Voleu fer de 
voluntari o 
d’aprenent 
lingüístic a 
Premià de Mar?

La plaça Martí i Pol, 
gairebé finalitzada 
La nova plaça Martí i Pol, a tocar de la Biblioteca Martí 
Rosselló, ja està gairebé a punt. Les obres que s’hi 
han fet estan incloses dins el projecte del Pla de Ba-
rris i han consistit en la pavimentació, la reducció de 
la pendent preexistent i l’arranjament de les  voreres 
per tal de fer-les accessibles. Alhora, s’hi ha incorporat 
arbrat i s’ha dotat l’espai amb mobiliari urbà, colum-
nes d’enllumenat i una font. Amb aquesta nova plaça 
s’intensifica el lligam amb la biblioteca, mitjançant 
l’eliminació de barreres visuals i la comunicació directa 
entre els dos espais a través d’una grada. Per reforçar 
la vinculació entre la plaça i el món de la lectura, i més 
concretament amb l’autor que hi dóna nom, s’hi han 
col·locat unes peces de paviment amb lletres formant 
versos del poema “El poble”, de Miquel Martí i Pol. 

L’Ajuntament signa un conveni amb 
l’empresa Activa Work, que ofereix 
descomptes als emprenedors 
Els emprenedors usuaris del Servei de Promoció Econò-
mica poden gaudir de descomptes en els serveis 
d´Activa Work, gràcies al conveni que el passat mes 
de febrer van signar aquesta empresa i l´Ajuntament. 
Activa Work té com a activitat empresarial l´anomenat 
“coworquing”, que consisteix  a compartir unes ofici-
nes amb serveis comuns amb la finalitat d’abaratir les 
despeses d’implementació i funcionament de negocis i 
alhora facilitar el contacte entre empresaris i professio-
nals. L’acte de signatura del conveni entre l’Ajuntament 
i Activa Work va comptar amb l’assistència de l’alcalde, 
Miquel Buch, el regidor de Promoció Econòmica, Ibán 
Díaz, i la responsable d’Activa Work, Núria Pallarés. 
L´empresa Activa Work ofereix als emprenedors usuaris 
del Servei de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de 
Premià de Mar les condicions següents:
 • Descompte del 20% en la contractació dels mòduls 
de treball durant tres mesos.
 • Descompte del 15% en la inscripció a cursos o 
activitats a les persones que es registrin a través del 
Servei de Promoció Econòmica. 
Més informació al Servei de Promoció Econòmica: Antiga 
Fàbrica del Gas. c/Joan XXIII, 2-8. Telèfon: 93 752 91 90 i a 
Activa Work: plaça Dr. Ferran, 12. Telèfon: 93.754.75.96

Els propers 21 i 22 d’abril es 
podrà veure al Patronat l’es-
trena de ‘Nines de Paper’. Es 
tracta d’un migmetratge de 
Produccions Teen, una pro-
ductora de cinema formada 
per Aina Tro, Laura Mateo i 
Belén Bandera, tres pre-
mianenques estudiants de 
segon Batxillerat. ‘Nines de 
Paper’ és el 7è projecte de 
Produccions Tenn i és una 
crítica des del punt de vista 
adolescent al consumisme 
lligat al món de la moda i els 
cossos perfectes.

El patronat 
estrena el film 
‘Nines de paper’, 
de tres joves 
premianenques 



Fotos d’Esther de Prades i Màrius Torner
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Fe d’errades: A la secció Premià en Imatges del Vila Primilia del mes de febrer, on deia Fotos d’Esther de Prades i Pau Morillas, havia de dir Fotos d’Esther de Prades i Màrius Torner. 
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Presentació de la nova pedra 
mil·liar trobada a Premià

El proppassat 9 de març va 
tenir lloc al Museu de l’Estam-
pació l’acte de presentació del 
mil·liari de la Via Augusta que 
es va trobar durant les exca-
vacions de la vil·la romana de 
Can Ferrerons. Els mil·liaris 
són unes pedres amb forma 
de columna que contenen la 
xifra de les milles recorregu-
des. Els emperadors romans 
aprofitaven aquestes colum-
nes per promocionar la seva 
munificència i quan havien 
pagat la construcció o la repa-
ració d’una carretera, hi feien 
inscriure el seu nom.

Troballa sorprenent
Durant les excavacions de la 
vil·la romana de Can Ferre-
rons, va tenir lloc la sorpre-
nent troballa d’un mil·liari de 
la Via Augusta, que s’havia 
reutilitzat en època tardana 
com a pilar de la casa.  Cal 

amunt de l’establiment romà. 
Quan aquesta via ja no era 
controlada pels emperadors 

recordar que l’anomenada 
Via Augusta –actual Camí del 
Mig- passa uns 300 m més 

de Roma, les pedres mil·liars 
que anunciaven les obres a 
les carreteres van deixar de 
tenir sentit. En el cas de la 
pedra trobada a Premià de 
Mar es va acabar convertint 
en una pilastra per aguantar 
un sostre.
 Els mil·liaris de les vies 
romanes són un important 
testimoni de l’extensa xarxa 
de carreteres que els romans 
varen construir arreu del seu 
imperi. El mil·liari de Premià 
de Mar ve a sumar-se a les 
dues altres pedres mil·liars 
que es coneixen al tram de 
Via Augusta al seu pas pel 
Maresme. Les altres pedres 
van ser trobades a Arenys 
de Munt (però tot i que se’n 
té la descripció, es va perdre) 
i a Vilassar de Mar. En el cas 
del mil·liari premianenc, el seu 
estudi ha demostrat que es 
va erigir a l’inici del segle IV, i 

La pedra és especialment rellevant 
com a testimoni de la importància i evolució 
de la Via Agusta entre els segles IV i VI

El Museu exposa “La moneda dels 
ibers. Ilturo i els tallers laietans”

Des del 22 d’abril i fins al 
30 de juny, es podrà visitar 
al Museu de l’Estampació 
l’exposició temporal “La mo-
neda dels ibers. Ilturo i els 
tallers laietans”. La mostra 
permetrà conèixer com eren 
les primeres monedes que 
es van fabricar i utilitzar a la 
zona del Maresme, el Vallès i 
el Barcelonès. Alhora, s’ense-
nyaran els diferents alfabets 
de les monedes de la vall de 
Cabrera de Mar, les seques 

d’Ilturo (cases o tallers on 
s’encunyen les monedes), i 
els valors, les emissions, la 
cronologia i les llegendes de 
les 40 peces seleccionades. 

Canvi lent i profund
La societat ibèrica (segles VI 
a I aC) va començar a usar 
la moneda prop de la data 
d’arribada dels romans al 
país, el 218 aC. La moneda 
servia per fer pagaments, des 
de grans transaccions fins a 

petits intercanvis, i també era 
un element de prestigi de l’es-
tat emissor o un suport per a 
la propaganda política. En els 
seus inicis, al segle III aC, la 
moneda ibèrica va servir es-
sencialment per al pagament 
de les tropes. Amb el pas del 
temps, però, va penetrar a la 
vida econòmica de la societat, 
i va produir un canvi lent i pro-
fund, un dels fets històrics de 
major transcendència.  
 La mostra reuneix les 

La mostra se centra en el valor i usos de les primeres 
monedes del Maresme, Vallès i Barcelonès

el seu interès és que dóna fe 
que en aquell moment la via 
encara era objecte de treballs 
de manteniment i estava en 
ple funcionament. La seva 
reutilització durant el segle 
VI indica un període de de-
sestructuració i demostra que 
en aquell moment la via ja no 
estava protegida per l’estat.
 L’acte de presentació va 
comptar amb la participació 
del primer tinent d’alcalde, 
Miquel Àngel Méndez; la 
directora de l’Institut Cata-
là d’Arqueologia Clàssica, 
Isabel Rodà; la directora 
del Museu de l’Estampació, 
Marta Prevosti; l’investigador 
de l’ICAC especialista en la 
matèria, Josep M. Palet; el 
representant de l’empresa de 
gestió del patrimoni històric 
i arqueològic Actium, Josep 
Font; i el tècnic de l’Ajunta-
ment, Ramon Coll.

claus principals per entendre 
la moneda ibèrica a la Laie-
tània, i neix d’una exposició 
que es va fer l’any passat a 
Cabrera de Mar amb motiu de 
la Fira Iberoromana  de 2011. 
L’entrada és lliure, i es fan 
visites guiades per a grups 
amb reserva prèvia.  
 Horari de visita: dimarts a 
diumenge, d’11h a 14h. Dijous 
tarda, de 16h a 19h. Visites 
guiades per a grups prèvia 
reserva al tel. 937529197. 
 

El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar ha rebut 
el distintiu SICTED (Sistema 
Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destinació), 
un sistema promogut pel Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme i 
Comerç que té per objectiu 
impulsar la qualitat de les 
destinacions turístiques i al-
hora reconeix les empreses 
i institucions relacionades 
amb el turisme de qualitat. 
La promoció del SICTED a 
la comarca del Maresme es 
fa a través del Consorci de 
Promoció Turística  Costa de 
Barcelona- Maresme. 

El Museu rep 
el distintiu 
SICTED a la 
qualitat turística



Publicitat
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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 

Comprar a Premià té premi: 
de febrer a abril de 2012 
Dins la campanya “Comprar a Premià té pre-
mi”, Comerços Associats de Premià continua 
oferint a tots els seus clients un al·licient per 
seguir comprant a Premià de Mar.
 Des de les botigues associades, es repar-
tiran entre els clients les 50.000 butlletes que 
donen accés al premi que se sortejarà el dia 
13 d’abril. Aquest cop el premi són 500€ per 
gastar als establiments adherits.
 Aquesta acció està contemplada dins del 
actes de Dinamització Comercial que el CAP 
duu a terme amb el suport de l’Ajuntament de 
Premià de Mar i el suport del Departament 
de Comerç de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona.

Un any més, els establiments adherits al Comerços Associats de Premià celebraran la Diada 
de Sant Jordi amb els seus clients. Durant tot el dilluns 23 d’abril tots els qui comprin a algun 
establiment adherit rebran com a obsequi una rosa molt dolça. Aquest és un acte organitzat 
dins del Pla de Dinamització Comercial i rep el suport de l’Ajuntament, del Departament de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

El Sant Jordi més dolç, a Premià de Mar

Organitza:

Més informació a www.premiacomerc.cat

GAUDEIX DE LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

DEMANA LA TEVA

BUTLLETA!

COMPRAR A PREMIÀ 
TÉ PREMI!

De febrer a abril de 2012

500€
ESTABLIMENTS ADHERITS
PER GASTAR ALS

Amb la col·laboració de:

El Sant Jordi més dolç… 
a Premià
I per celebrar-ho, el dilluns 23 d'abril, comprant a les botigues 
del CAP et regalarem una rosa de caramel.

Més informació a www.premiacomerc.cat

GAUDEIX DE LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

Organitza: Amb la col·laboració de:

Fins al 15 d’abril es pot visitar al 
Museu de l’Estampació l’exposició 
temporal 40 anys de La Coral 
l’Amistat, que es va inaugurar 
el proppassat 25 de març. La  
mostra ofereix, a través de diver-
sos objectes com ara partitures, 
instruments, cartells i documents 
un recorregut per la història de la 
coral fins a l’actualitat.  La volun-
tat de la Coral l’Amistat ha estat 
sempre afavorir la cultura musical 
a Premià de Mar, i així ho demos-
tren fets com la participació de 
l’entitat en la  creació de l’Escola 
de Música i la posada en marxa de  la Coral infantil Xirois (1978) i de la I temporada de 
Música Clàssica al nou espai de l’Amistat (2012). D’altra banda, des dels seus inicis, la 
Coral ha organitzat els concerts de Primavera, de Nadal i de Festa Major a l’església de 
Sant Cristòfol. Ha col·laborat també amb d’altres entitats musicals de la vila, i té un paper 
actiu en l’animació d’esdeveniments al carrer i en actes institucionals de dins i de fora del 
municipi, a través de viatges d’intercanvi per l’estat i l’estranger. 

40 anys de la Coral l’Amistat, al Museu de l’Estampació

Organitza:

Més informació a www.premiacomerc.cat

GAUDEIX DE LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

DEMANA LA TEVA

BUTLLETA!

COMPRAR A PREMIÀ 
TÉ PREMI!

De febrer a abril de 2012

500€
ESTABLIMENTS ADHERITS
PER GASTAR ALS

Amb la col·laboració de:
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Lo que necesita Premià

El PP de Premià de Mar, en-
cara este mes de abril como 
la etapa más importante 
del primer año del mandato 
municipal. Por una parte, 
perfilar nuestra posición 
del control del déficit frente 
a los presupuestos de este 
año 2012, que otra vez lle-
gan con retraso, y por otra, 
asegurar todos los servicios 
básicos de los ciudadanos 

premianenses. Combinar 
la responsabilidad de ve-
lar por evitar el despilfar-
ro, controlar las cuentas, 
los gastos innecesarios, 
conseguir el máximo de 
ingresos de las entidades 
supramunicipales y por otro 
lado, no dejar en la esta-
cada a nadie, evitar la ex-
clusión social y no ahogar 
a impuestos a las familias 
del pueblo, es una prioridad 
absoluta del PP de Premià. 
Somos el partido que debe 
garantizar la estabilidad 
administrativa y municipal, 
así lo han querido los vo-
tantes estas pasadas elec-
ciones. Premià necesita ya 
de una vez, una política 

coherente de gastos con 
ingresos. Premià necesita 
una política encaminada a 
crear empleo, una política 
basada en poner las bases 
del desarrollo del comercio 
y la pequeña empresa, 
que deben ser los únicos 
que creen empleo y no el 
ayuntamiento. Premià debe 
regular el gasto en perso-
nal del consistorio. Debe 
apostar por la austeridad en 
gastos de representación, 
en gastos de cultura super-
flua, en fiestas populares, 
en gastos de teléfonos, 
publicidad institucional y 
demás cosas no básicas. 
Debe pensar en el futuro, 
en sus infraestructuras. Por 

eso el PP de Premià, está 
preparando una batería 
de acciones en Madrid, a 
nivel del “Baixador”, “Port”, 
“Passeig Marítim” y un 
proyecto de Espigones 
Subacuáticos, para mejo-
rar la regeneración de las 
playas. Premià debe pensar 
tambien, en el presente, y 
debe garantizar que nadie 
quede en riesgo de exclusi-
ón social. Debe pensar en 
su escuela “Bressol”, debe 
pensar en los más grandes, 
debe pensar en todos aque-
llos, que están afectados de 
forma especial por la crisis. 
Por ello, el PP, priorizará las 
ayudas sociales en estos 
presupuestos. Priorizará 

la lucha contra el paro, 
ayudando y dinamizando 
la creación de nuevos co-
mercios y pequeñas em-
presas, potenciando a los 
ya existentes, revisándoles 
la política fiscal. Y priori-
zará que no se pierda más 
tiempo en cosas ajenas a 
los problemas reales de las 
familias de Premià, como 
todas aquellas mociones 
que mensualmente presen-
ta la izquierda en el pleno, 
para “arreglar problemas” 
siempre fuera del pueblo. 
Tenemos que ponernos 
ya, a trabajar, es la única 
forma de sacar a Premià, 
a Catalunya y a España de 
la crisis.

Les reformes 
i les estratègies

Ara el PP només té una 
paraula en el seu discurs: 
reformes (van aprendre de 
CiU que no s’ha de dir pel 
seu nom real: retallades).
 Davant la greu cr is i 

econòmica, dos part i ts 
de dretes, CiU i PP, estan 
aprofitant l’avinentesa per 
treure drets socials a la 
ciutadania sota l’excusa 
de prendre “mesures eco-
nòmiques equilibrades”. 
Drets socials molt impor-
tants per a una àmplia ma-
joria, que estan relacionats 
amb l’educació, la sanitat i 
el treball. 
 A Catalunya, CiU va 
guanyar les eleccions al 
mes de novembre de 2010, 
va començar dient que el 
deute que havia heretat 
del govern anterior era 
superior a l’anunciat. No 
va aprovar el pressupost  
fins al mes de juny, curi-

osament després de les 
eleccions municipals del 
mes maig. Va aplicar les 
tan necessàries retallades 
(segons ells), això sí, des-
prés de les eleccions i en 
ple mes d’agost comença 
el ball: canvis en el PIR-
MI, retallades en sanitat, 
tancament de quiròfans 
i plantes d’hospitals, re-
tallades en els sous dels 
funcionaris, etc.
 A Espanya, el PP va 
guanyar les eleccions al 
mes de novembre de 2011, 
va començar dient que el 
deute que havia heretat 
del govern anterior era 
superior a l’anunciat. No 
va dir que les comunitats 

autònomes que governen 
ells van deixar de pagar als 
proveïdors i ves per on, el 
dèficit públic ha pasat del 
5.5 % al 8% per tant, han 
d’aplicar més retallades. 
No anuncia el pressupost  
fins al 30 de març, curiosa-
ment just després d’altres 
eleccions com les auto-
nòmiques a Andalusia i 
Astúries. I com és evident, 
anuncia mes retallades.
 Com que no va anunciar 
cap mesura concreta si 
guanyava, el PP va pujar 
entre d’altres, l’IRPF, l’IBI, 
i més impostos directes. 
Per la seva banda CiU no 
va recuperar l’impost de 
successions, un regal de 

400 milions d’euros a les 
famílies amb més patrimo-
ni de Catalunya. 
 En ambdós casos, les 
reformes eren imprescin-
dibles i urgents, això sí, 
quan els va bé, després de 
les eleccions. En ambdós 
casos, les retallades, les 
pateixen els mateixos: la 
classe treballadora i els 
autònoms, els únics que 
ens poden treure d’aques-
ta situació.
 Però la “jefa” diu: auste-
ritat!! i ajuts als culpables: 
els bancs. I el crèdit no 
apareix i per tant els petits 
empresaris, els autònoms 
i les famílies segueixen 
collats.

Els polítics, al marge 
de les entitats 
i associacions 

Sortosament, a Premià de 
Mar gaudim d’un teixit asso-
ciatiu en constant moviment, 
format per un elevat i alhora 
variat nombre d’entitats i as-

sociacions. Estan formades 
per persones amb inquie-
tuds i ganes de participar en 
el dia a dia del nostre poble 
o d’ajudar a aquells que més 
ho necessiten. Totes elles, 
sigui quin sigui el motiu de 
la seva creació, juguen un 
paper molt important i són el 
veritable motor de la nostra 
societat. 
 Des de Convergència 
i Unió de Premià de Mar 
sempre hem valorat molt 
positivament el paper de to-
tes aquestes persones que, 
de manera totalment volun-
tària, altruista i molt sovint 
anònima, dediquen temps i 
esforç a col·laborar en qual-
sevol acte lúdic o festiu; a 

vetllar pels veïns del mateix 
barri; a fomentar l’esport; a 
organitzar accions per a la 
gent gran o els joves o a do-
nar suport a les persones o 
famílies que passen per un 
mal moment. Totes elles es 
mereixen el màxim respecte 
i reconeixement per la tasca 
que fan. Una tasca que és 
alhora molt necessària per 
al desenvolupament social 
de tota comunitat, en aquest 
cas del nostre poble i que 
sense la dedicació, voluntat 
i ganes de totes aquestes 
persones no seria possi-
ble. 
 Però al mateix temps, 
també tenim molt clar que 
els partits polítics les hem 

d’aplaudir des de la distàn-
cia, des de la simple obser-
vació, sense voler formar 
part del seu engranatge. 
En definitiva, s’ha d’evitar 
qualsevol intent de polititzar 
o intervenir en el seu dia a 
dia. Perquè entenem que 
les entitats del poble han 
de poder fer la seva feina  
totalment al marge de la 
que fan els partits polítics, 
i han de tenir i conservar 
una identitat pròpia que vagi 
més enllà de qualsevol color 
o tendència política. 
 Recentment, però, s’han 
vist casos a la nostra vila en 
els quals això que nosaltres 
considerem un principi que 
tothom hauria de complir, no 

s’ha respectat. I sap greu, 
perquè la voluntat de servei 
de tot grup polític s’ha de fo-
calitzar en una altra direcció 
i amb uns altres objectius. 
 Esperem que hagin estat 
casos aïllats i que no es tor-
nin a repetir situacions simi-
lars. Les entitats del Premià 
de Mar sempre han rebut, i 
això no canviarà, el suport i 
reconeixement de Conver-
gència i Unió. Però en cap 
cas no intentarem fer-nos 
veure a través d’elles ni ens 
penjarem medalles gràcies 
a la seva feina, perquè com 
a representants de la socie-
tat civil i veritable motor de la 
societat, hem de deixar que 
facin el seu paper. 
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Reforma antilaboral:
menys ocupació, menys 
salari, menys drets

La reforma laboral que ha 
aprovat el PP és una reforma 
inútil, injusta, i en molts del 
casos no només negativa 
per als treballadors i treba-
lladores, sinó pel conjunt del 
país. 
 És una reforma antilabo-
ral, que no crearà ocupació, 
sinó que augmentarà la des-
trucció de llocs de treball, 
perquè la reforma incentiva 
els acomiadaments, que 
seran més fàcils (per decisió 

unilateral de l’empresari, per 
ampliació dels supòsits) i més 
barats (33 dies/any i en molts 
casos 20, enlloc de 45 com 
fins ara). 
 És una reforma antisocial, 
que abaixarà els salaris. La 
reforma busca una rebaixa 
general dels salaris, dels tre-
balladors o dels que busquen 
feina. Els empresaris podran 
fer-ho de forma unilateral i 
discrecional.
 És una reforma feta amb 
mentides, manipulació i en-
gany. Des del primer segon 
hi hagut mentides sobre el 
contingut, ocultació de dades 
i clara voluntat de manipula-
ció de la informació. A banda, 
és exactament el contrari del 

que el PP va prometre, abans 
i durant campanya electoral 
(S. Saénz de Santamaría, 
23 juny 2010 “lo que nece-
sita España no es facilitar 
el despido, no es fomentar 
la salida, sino fomentar la 
contratación”).
 És una reforma on no se 
salva ningú: afecta pares, 
mares, fills i filles. Precaritza 
encara més la contractació 
dels joves, per la via del nou 
contracte “indefinit” amb perí-
ode de prova d’un any, en què 
es podrà acomiadar sense 
causa ni indemnització. I té 
efectes retroactius, i afecta 
els que tenen un contracte 
vigent amb menys indemnit-
zació per acomiadament

 És una reforma que per-
judica les dones. Incentiva 
que les dones tinguin princi-
palment contractes a temps 
parcial. Augmentarà les di-
ficultats per conciliar vida 
personal i laboral de tothom, 
però especialment per a les 
dones, per la facilitat que la 
reforma ofereix als canvis 
de les condicions de treball 
decidits unilateralment per les 
empreses.
 És una reforma contra 
l’autogovern de Catalunya. 
Hi ha una pèrdua de com-
petències del Govern de la 
Generalitat, que ja no decidirà 
si autoritza els ERE o no. La 
desaparició del control previ 
i l’autorització administrativa 

Constitució de la 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de Premià

El passat 17 de febrer, una 
trentena de persones vam 
reunir-nos al Centre Cívic 
per constituir la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
de Premià. Després que 
l’Assemblea de Joves tin-
gués constància del primer 

cas públic de desnonament 
a Premià de Mar, es va 
convocar la societat civil a 
través de les xarxes socials. 
La trobada va esdevenir la 
constitució d’aquesta plata-
forma a la nostra vila.
 La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca es va cons-
tituir l’any 2009 a Barcelona 
amb ànim de denunciar la 
situació dramàtica en què 
viuen les famílies en procés 
d’execució hipotecària. Des 
de llavors, han estat molts 
els casos d’èxit en aturar 
desnonaments, tot i que 
també se n’han arribat a 
realitzar molts d’altres.
 El primer cas treballat a 
la nostra vila és al carrer Ra-

mon Llull, on una veïna nos-
tra des de fa 30 anys va de-
cidir comprar-se un pis fa 9. 
Des del 2009, té problemes 
per fer front a la hipoteca, i 
Bankia va decidir recórrer 
a l’execució hipotecària el 
passat 9 de març. Després 
de treballar des de la PAH i 
amb ajuda de l’Ajuntament, 
es va aconseguir aplaçar-la 
dos mesos, amb propera 
data per al maig.
 Des de la PAH s’han dut 
a terme diverses accions, 
entre d’altres l’assemblea de 
constitució de la PAH Pre-
mià, on ens vam reunir per 
informar sobre les accions 
de la plataforma i on vam 
rebre la visita de les com-

panyes de la PAH Mataró, 
que ens van posar al dia de 
les seves accions i de com 
afrontar els casos a nivell in-
dividual. Després d’aquella 
primera assemblea, s’han 
dut a terme visites tant al 
banc, com a serveis socials, 
l’Ajuntament i els jutjats, a 
més de recórrer a advocats 
que ens han ajudat a nivell 
judicial. També s’ha creat 
material de difusió per a la 
plataforma, que ens hem 
encarregat de repartir des 
de les nostres assemblees 
al Centre Cívic.
 Ens agradaria animar 
els premianencs i les pre-
mianenques a participar 
d’aquesta iniciativa. Us con-

videm a participar de les 
assemblees que es realitzen 
el segon i quart divendres 
de cada mes a les 19 hores 
al Centre Cívic. A més, les 
famílies que es trobin en 
possibles situacions similars 
han de saber que poden 
comptar amb la platafor-
ma.
 Per a més informació, po-
deu trobar-nos a les xarxes 
socials a través del compte 
de Twitter (@PAH_Premia) 
o del perfil de Facebook 
amb el nom de PAH Pre-
mià. Per a qualsevol dubte 
o aclariment, també podeu 
escriure’ns a pahpremia@
gmail.com.

PAH PREMIÀ

La COAV (Coordinadora 
d’Associacions de Veïns)

Fins a  l’estiu  dedicarem 
aquest espai a donar veu  
a les associacions de veïns 
en actiu del nostre poble a fi 
que, lliurement, s’adrecin als 
lectors i, especialment, als 
residents de  la seva  demar-
cació  en cada cas. Ho faran 
per ordre alfabètic i inicia la 

ronda  la Coordinadora de 
totes elles: COAV. 
 D’entrada, hem de dir 
que la COAV no té entitat 
jurídica, ja que no es troba 
registrada,  amb una seu i 
estatuts propis,  al Registre 
d’Associacions Cíviques. 
Això dificulta que totes les 
associacions puguin actuar 
unitàriament  en temes d’in-
terès general  per a tota la 
població. La idea seria, per 
a un futur proper i si així ho 
decideixen els interessats,  
que la seva presidència fos 
ocupada, rotatòriament, 
pels diferents presidents 
de les associacions  de 
veïns  que  formen part de 
la Coordinadora amb una 

funció més aviat honorífica, 
ja que el seu objectiu central 
no és cap altre que facilitar 
la comunicació i actuació 
conjunta de les distintes as-
sociacions; en una paraula, 
la seva veu és la de totes 
i cadascuna d’elles sense 
tenir veu pròpia. La tasca de 
convocar a les reunions bi-
mensuals amb l’Ajuntament 
i fer-hi arribar  l’ordre del dia, 
confeccionat a partir de les 
propostes de les diferents 
juntes de les associacions 
de veïns, pertocaria a un 
secretari escollit entre els 
vocals de les juntes esmen-
tades. Això ja funciona de fet 
i facilita un millor coneixe-
ment de les persones i dels 

problemes que formen part 
de la vida d’una associació. 
A la reunió hi són presents 
els regidors implicats en 
els temes a tractar a fi que, 
coneixent amb antelació la 
qüestió  plantejada pels ve-
ïns, puguin donar-hi respos-
ta. Fins no fa gaire aquest 
espai servia per a  transcriu-
re abreujadament les actes 
aprovades d’aquestes reuni-
ons  on consten els acords 
i que faciliten  el control del 
seu compliment.
 Les diferents administra-
cions de l’Estat i, en especi-
al, la local (ajuntament) són 
els possibles interlocutors 
de les associacions de ve-
ïns i la Coordinadora.  Els 

problemes que es tracten 
són els que afecten la vida 
diària dels veïns i la solució 
haurà de venir de l’adminis-
tració implicada. Si parlem 
de l’Ambulatori, cal adre-
çar-se a la Generalitat; si 
parlem del clavegueram, és 
a l’ajuntament a qui haurem 
de plantejar la qüestió, etc.
 La Coordinadora és es-
pecialment útil quan es 
tracta d’interessos contra-
posats de les associacions 
a fi d’harmonitzar-los i evitar 
divisions. És especialment 
útil quan els interessos són 
comuns com ara la NII, 
la ronda del Maresme, el 
baixador/estació, el port/
platges o qualsevol altre.

comportarà un incentiu a les 
estratègies de deslocalitza-
ció del centres de treball de 
grans multinacionals que, 
sense intervenció sindical ni 
dels poders públics, tindran 
més fàcil la deslocalització de 
les empreses a altres països. 
Una pèrdua de competències 
en favor del mercat i dels 
empresaris que ha estat 
valorada positivament  pel 
president Mas i per CIU.  
 Els impactes de la reforma 
provocaran més dificultats 
per a la recuperació econò-
mica  La creació d’ocupació 
de qualitat i la reactivació eco-
nòmica només vindrà d’un 
canvi de model productiu i 
una reforma fiscal justa.
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EXPOSICIONS
40 anys de la Coral l’Amistat
Una mostra de cartells, 
instruments musicals, 
partitures, vídeos, fotografies 
i altres records de la coral 
premianenca. 
Del 25 de març al 15 d’abril, 
al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Ho organitza: Coral l’Amistat
Hi col·labora: 
Museu de l’Estampació

Blanc-negre fotografies
Exposició de fotografies de 
l’artista Dani Domínguez
Del 30 de març al 9 d’abril, 
a la sala Premiart
Ho organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Treballs i transformacions 
reciclades i fira de Sant Jordi
Del 13 al 16 d’abril, a la sala 
Premiart
Ho organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Una literatura pròpia
Reconeixement a les 
aportacions que algunes 
escriptores han fet a la literatura 
catalana i universal.
Del 16 al 30 d’abril, 
al Centre Cívic
Ho organitza: 
Dimecresalesnou i AECC

La moneda ibèrica 
a La Laietània
Del 22 d’abril al 30 de juny, 
al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Ho organitza: 
Museu de l’Estampació

Exposició permanent del 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar 
Un recorregut per la història, 
ciència, tècnica, art i disseny 
per l’estampació tèxtil del segle 
XVIII fins a l’actualitat.
Ho organitza: 
Museu de l’Estampació

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

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

Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat i 

de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

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

Diumenge 8
Cantada de Caramelles
A càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat Cor d’Homes
10.00 h, a la Residència Ca n’Amell
11.45 h, a la plaça de la Sardana
12.15 h, a la plaça Nova
12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament
13.15 h, a la Rectoria
Ho organitza: Agrupació Coral l’Amistat Cor d’Homes

Dilluns 9
Cantada de Caramelles
A càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat Cor d’Homes
11.00 h, al carrer Joan Vilanó
11.30 h, a la plaça de la Palmera
12.00 h, a la plaça Santa Rosa
13.00 h, a la plaçá dels Països Catalans
Ho organitza: Agrupació Coral l’Amistat Cor d’Homes

Dijous 12
Xerrada sobre Martí Rosselló i Lloveras
Sessió oberta del Club de Lectura a càrrec d’Albert Calls i 
Raquel Picolo (coordinadora)
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organtiza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Lliga fotogràfica 
Tema “Tres”. Tècnica: B/N. Interessats consulteu les bases 
al bloc d’Argent www.grupargent.blogspot.com 
20.00 h, al Centre Cívic. Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 13
Amics dels clàssics,  acte  literari  de  presentació
i  de  lectura. El  poeta  i director  de  la  Fundació  Lluís  
Carulla  senyor  Carles  Duarte, dissertarà sobre  la  literatura  
medieval  catalana  i  la  iniciativa  de  la fundació que  dirigeix  
a difondre  el  coneixement  dels  clàssics  catalans. En  una  
segona part,  es  llegiran textos  breus  de  clàssics  catalans  
per alumnes  d’ESO  de l’Institut  Premià  de  Mar, l’Escola  La  
Salle,  L’Escola Assís,  l’Escola  El  Pilar  de Premià  de  Mar 
i  de  l’Institut Valerià  Pujol  de Premià  de  Dalt.  Acompanya-
ment musical  amb  flauta  de  Laura Luna i Anna  Giménez.
20.00 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural (premia@
omnium.cat), amb el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar

Concert de Willy Fuego
Concerts a la sala petita 
de l’Espai l’Amistat
22.30 h, a la sala petita 
de l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Associació 
Cultural Centre l’Amistat
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

Dilluns 16
Concert del Grup de Flautes de Bec del Conservatori del Bruc
20.00 h, a l’Auditori de l’escola 
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 17
Auditori Viu, especialment dirigit a les famílies que volen co-
nèixer els instruments que es poden estudiar a l’escola. Mostra 
instrumental per professors i alumnes amb la finalitat d’orientar 
als pares i alumnes que han d’escollir l’instrument
18.00 h, a l’Auditori de l’escola 
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 18
Hora del conte, a càrrec de Santi Rovira
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Auditori Viu
Especialment dirigit a les famílies que volen conèixer els ins-
truments que es poden estudiar a l’escola. 
18.00 h, a l’Auditori de l’escola 
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 21
Cinema: Nines de paper, pel·lícula de Producciones Teen 
(www.produccionesteen.blogspot.com)
22.30 h, al Patronat Teatre
Ho organitza: Patronat Teatre

Diumenge 22
Parada de llibres del Museu
D’11.00 h a 14.00 h, al Museu de l’Estampació de Premià de 
Mar. Ho organitza: Museu de l’Estampació

Cantada de Cors de Clavé
Amb la participació de la Coral Girasol del Raval, la Coral 
Juneda de Lleida, Coral Tidelem de Gràcia, l’Agrupació Coral 
l’Amistat Cor d’Homes de Premià de Mar i Barca de Mitjana
Al matí (hora a confirmar), a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Agrupació Coral l’Amistat Cor d’Homes
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

Inauguració de l’exposició temporal “La moneda ibèrica a 
La Laietània” L’exposició romandrà oberta fins el 30 de juny. 
12.00 h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Ho organitza: Museu de l’Estampació

Concert del Cor de Noies de l’Escola de Música
i del Cor de Noies de Girona
17.00 h, a l’Auditori de l’escola
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Cinema: Nines de paper
Pel·lícula de Producciones Teen 
(www.produccionesteen.blogspot.com) 
19.00 h, al Patronat Teatre. Ho organitza: Patronat Teatre

Del 23 al 29 d’abril
“Paraules al vent: vivim la poesia de Martí i Pol” 
en tots els actes d’aquests dies de Sant Jordi

Dilluns 23
Parades de llibres i roses, tot el dia a la plaça de 
l’Ajuntament. Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica

Actuació dels bastoners infantils de De Bòlit!
A les 18h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Regidoria de Cultura
Hi col·labora: De Bòlit!

Concert de Sant Jordi
A càrrec dels alumnes de l’escola
19.00 h, a l’Auditori de l’escola
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 25
Teatre: Cartes d’amor
A càrrec de la companyia Agitats Teatre
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dissabte, 28 
Concert Banda de Música de Premià
Concert representatiu del seu variat repertori que va des del 
pasdoble, la jota i les sardanes, fins al swing, el txa-txa-txa i 
els boleros, des de Frank Sinatra, Glenn Miller i Elvis Presley 
fins a grups com Beatles o Queen.
18.00 h, a l’Espai l’Amistat. Ho organitza: Banda de Música de 
Premià. Hi col·labora: Regidoria de Cultura 
 
Lectura de fragments d’escriptores 
acompanyada de l’exposició “Una literatura pròpia”
19.00 h, al Centre Cívic, c/De l’Esperança, 19 
Tel. 93 752 99 90. 
Exposició: Del 16 al 30 d’abril de dilluns a divendres de 9.30 a 
13 h i 18 a 22 h. Dissabtes de 17 a 21 h

Diumenge 29 
Fira de Sant Ponç
Fira d’alimentació artesanal i 
herbes remeieres. Tot el dia a la plaça de la Sardana
Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica

39è Aplec de la Sardana
Amb les cobles Ciutat de Girona, Premià i Mediterrània 
Tot el dia a la Plaça de la Sardana 
Ho organitza: Amics de la Sardana

Lliurament de premis del concurs literari 
de Sant Jordi 2012
12.00 h, a la plaça Miquel Martí i Pol (al costat de la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras). Ho organitza: Servei de Cultura
Hi col·labora: AECC

La Xarxa presenta: Mago Manu Show 
Espectacle de la companyia Manu Mago
18.00 h, al Patronat Teatre. 
Ho organitza: Patronat Teatre

Lliurament de premis del concurs de curtmetratges 
“Pot Petit” del Premià Jove 
19.00 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Regidoria de Joventut i Premià Jove


