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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

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

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

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Quan escric aquestes ratlles fa poques hores que hem deixat enrere el 
cap de setmana intens durant el qual el nou Espai l’Amistat s’ha donat 
per inaugurat. I he de confessar que les sensacions viscudes i les im-
pressions que m’han arribat per part de molts de vosaltres m’omplen 
de satisfacció i, per què no dir-ho, també d’emoció. Com deia el dia de 
l’acte institucional, el camí per arribar fins aquí no ha estat gens fàcil, 
però finalment l’Espai l’Amistat ja és una realitat i això és el que ara 
compta. Ha arribat l’hora que tots puguem gaudir d’aquest gran nou 
equipament cultural i dels espectacles i activitats que s’hi aniran fent, 
que de ben segur seran ben diversos i variats. Com també ho serà, 
n’estic segur, la nostra Festa Major d’Hivern, que ben aviat celebrarem,  
i aquesta és també una gran notícia. Us convido a tots, grans, joves i 
petits, a participar-hi. Bona Festa Major d’Hivern!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

febrer 2012

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

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

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

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 rehabilitació integral de l’equipament que s’hi 
ha dut a terme ha permès transformar-lo en un nou 
espai cultural polivalent
El nou Espai l’Amistat ha 
entrat en funcionament un 
cop han finalitzat els treballs 
de rehabilitació que l’han 
convertit en un nou espai 
cultural polivalent. 

 El penúltim cap de set-
mana de gener van tenir lloc 
els actes d’inauguració del 
nou equipament. Divendres 
es va fer l’acte institucional, 
que va comptar amb les 

Passa a la pàgina següent

intervencions de l’alcalde, 
Miquel Buch, el president 
de la Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve, i el 
conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell. Durant tot el dis-

sabte al matí es va fer una 
jornada de portes obertes i 
els premianencs van poder 
visitar i conèixer el nou espai. 
Aquell mateix cap de setma-
na es van fer  els espectacles  

30/40Livingstone, amb Sergi 
López i Jorge Picó, i The 
New Gospel X-perience. 
 L’edifici que hi havia in-
icialment es va enderrocar 
el març del 2009, amb ex-

L’Espai Amistat 
enceta temporada
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfons Barreras (ICV-EUIA-E) 

“Felicitar els ciutadans 
i ciutadanes de Premià per 

haver aconseguit fer realitat 
el somni de tenir un gran equipament 

cultural, fruit de la força i la tenacitat 
de la Junta de l’Amistat”.

“A favor del Teatre l’Amistat... 
pero nos ha disgustado el uso partidista 

por parte del equipo de gobierno, 
por el discurso inagural y por 

no conseguir que viniera algún 
miembro representativo del Ministerio”.

“L’Amistat ha de ser la llavor 
per a definir una xarxa d’equipaments 

culturals a l’altura d’una ciutat de gairebé 
30.000 habitants. Convé fer-ne 

una bona gestió i difusió per 
assegurar-li un futur pròsper”.

“Amb la inauguració d’aquest espai, 
Premià de Mar disposa d’un equipament 

cultural molt necessari per a la nostra 
Vila. Des d’ ICV-EUiA volem agrair als 

socis de l’Amistat la seva disposició per 
fer possible aquest esdeveniment”.

“Amb l’Espai l’Amistat, 
el poble ha guanyat un equipament pensat 

per poder oferir teatre, cine, ball i actes 
diversos. Esperem que 

les entitats facin moltes propostes 
i es facin seu aquest nou espai”.

Eloi Maristany (CiU)

cepció de la façana, que 
s’ha mantingut pel seu valor 
històric, cultural i patrimonial. 
En aquest sentit, destaca 
el contrast entre la façana 
modernista i l’estètica geo-
mètrica del segle XXI de la 
resta de l’edifici. El nou espai 
està dotat d’una sala poliva-
lent amb un aforament per a 
un màxim de 350 persones, 
amb una grada retràctil i par-
quet resistent, pensada per 
poder acollir teatre, cinema, 
música, ball, o actes i espec-
tacles diversos; una sala pe-
tita amb un aforament per a 
un màxim de 100 persones, 
destinada a conferències, 
lectures dramatitzades o es-
pectacles de petit format; un 
bar-restaurant; un espai per 
a ús de l’entitat de l’Amistat; 
i un hotel d’entitats.

Una reforma necessària
La història del centre arran-
ca el 1892, amb la creació, 
per part d’una seixantena 
de premianencs, del Centre 
l’Amistat Obrera Mutualitat 
de Previsió Social. La refor-
ma integral de l’Amistat ha 
estat impulsada i dirigida des 
de l’Ajuntament i era un tema 
pendent des de feia temps, 
perquè l’edifici ja no reunia 
les condicions necessàries 
ni de seguretat com a espai 
escènic.  
 El nou espai ara inaugurat 
ha estat possible després 
que l’Ajuntament valorés 
molt positivament la possi-
bilitat de recuperar aquest 
patrimoni arquitectònic de 
la societat civil premianenca 
per les grans possibilitats 
que oferia de construir, en 
un enclavament estratègic, 
un equipament destinat a 
la promoció cultural i la par-
ticipació ciutadana, sense 
oblidar la importància del 
seu valor sentimental per a 
moltes generacions de pre-
mianencs.
 El cost total de l’obra ha 
estat de més de 5 milions d’€ 
que s’han finançat gràcies 
als ajuts estatals del FEIL 
(un 50%); el Ministerio de 
Cultura (30%); Fundació La 
Caixa (15%); i la Diputació 
de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament 

de Premià de Mar (5% res-
tant). Amb aquest nou espai, 
Premià de Mar recupera un 
equipament cultural i social 
que gràcies a la reforma que 
s’hi ha fet permetrà oferir una 
programació cultural estable 
i de qualitat per a tots els 

públics. La direcció artística 
de l’Espai l’Amistat anirà a 
càrrec del premianenc Toni 
Martín. 
 Més informació sobre la 
programació, preus i abona-
ments del nou espai a www.
espailamistat.cat.
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La Festa Major Petita, cada vegada més 
consolidada, arriba el 16 de febrer

Festa Major d’hivern - 
Carnaval 2012

El proper 16 de febrer, Dijous 
Gras, apareixerà en Primilià 
X, el Rei Carnestoltes, acom-
panyat del seu seguici, per 
llegir el seu pregó des de la 
plaça dels Països Catalans, 
i donar per començada la 
Festa Major d’Hivern – Car-
naval 2012.

El dissabte en Primilià X 
deixarà el protagonisme als 
Penjaculpes, que aquest 
any es despertaran a l’Es-
pai l’Amistat per criticar a 
tothom. A la nit es farà el ball 
de Carnaval al mateix Espai 
l’Amistat, que recupera així 
aquesta antiga tradició de 
Premià de Mar. 

Diumenge, en Primilià X 
serà a l’Espai l’Amistat amb 
tots els infants disfressats, 
i els acompanyarà en cer-
cavila fins a la plaça dels 
Països Catalans per fer el 
carnaval infantil del matí. A la 
tarda donarà els premis a les 
comparses més simpàtiques 
i ben disfressades de la rua 
d’adults de la tarda.

Dimecres de Cendra, com 
el seu nom indica, en Primilià 
serà cremat a la plaça dels 
Països Catalans. Abans, 

però, els Penjaculpes llegi-
ran el testament que haurà 
deixat el rei, i les ploraneres 
en ploraran l’absència, men-
tre la canalla i els grans que 
ho vulguin, podran llençar 
la sardina a la foguera. La 
Vella Quaresma apareixerà, 
aleshores, per encendre  la 
foguera i recordar a tothom 
que durant set setmanes 
estarà penjada al balcó de 
l’Ajuntament.

Els Penjaculpes
És el moment de fer inventari 
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 per-
sonatges peculiars del poble. 
Això sí, amb sornegueria 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 a fer-se veu-
re i per criticar a tort i a dret 
el poble de Premià, i deixen 

tothom “retratat”.
Són uns personatges 

fantàstics, però alhora molt 
lligats a la vida premianenca, 
a les feines arrelades al po-
ble, que recorden què havia 
estat Premià. Acompanyats 

d’una música pròpia ens re-
citen uns versots crítics, que 
fan pensar, però sobretot, 
fan riure a tothom. 

Dissabte tindrà lloc el 
Despertar, enguany dins el 
nou teatre l’Amistat, un acte 

renovat i diferent, juntament 
amb la seva crítica mordaç 
a base de rimes. Males 
veus diuen que aquest any 
tampoc no es pensen tallar 
ni un pèl.

I, ja per cloure, Dimecres 
de Cendra els Penjaculpes 
llegiran el Testament d’en 
Primilià X, el rei Carnestol-
tes, just abans de cremar-lo 
a la foguera. 

El ball de la Disfressada
Antigament, i encara avui, a 
molts pobles del Maresme 
i el Vallès, per Carnaval es 
ballaven els Balls de Gita-
nes. Uns balls populars que 
es ballaven el diumenge a la 
plaça del poble i hi participa-
va tothom que volia.

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: 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 ballada a 
la plaça, amb la pretensió 
de quedar instaurada per 
als anys propers. Aquest 
any se celebren els  5 anys 
de la seva recuperació, i per 
això s’ha convidat el Ball de 
Gitanes de Mataró a ballar 
amb els balladors de Pre-
mià algunes de les peces 
musicals.

Tota la informació sobre 
la Festa Major d’Hivern a: 
www.festamajordhivern.cat
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Servei de localització 
per a persones amb 
deteriorament cognitiu
La Regidoria de Serveis 
Socials ha signat un con-
veni de col·laboració amb 
la Creu Roja per a la im-
plantació del servei  SI-
MAP (Sistema Intel·ligent 
de Monitorització d’Alertes 
Personals), adreçat a per-
sones que pateixen d’Alz-
heimer i altres tipus de 
malalties que ocasionen 

un deteriorament cognitiu 
lleu-moderat.

El SIMAP funciona a 
través de la xarxa de te-
lefonia mòbil Vodafone i 
d’un dispositiu específic de 
localització que incorpora 
GPS i permet de manera 
permanent la localització 
de la persona. 

Aquest servei permet 

Els premianencs que tinguin 
el rebut de l’IBI domiciliat 
el podran pagar en quatre vegades

fomentar l’autonomia de 
les persones que pateixen 
un deteriorament cognitiu, 
alhora que permet poten-
ciar les seves capacitats 
individuals i col·lectives 
i  la seva part icipació i 
integració social, i contri-
bueix d’aquesta manera 
a millorar la seva qualitat 
de vida i a facilitar la seva 

Nou semàfor a la cruïlla de la 
carretera de Vilassar de Dalt amb 
Capitans de Mar/Pompeu Fabra 
El mes de desembre van començar els treballs per 
instal·lar uns nous semàfors a la cruïlla de la carretera 
de Vilassar de Dalt amb els carrers de Capitans de 
Mar/Pompeu Fabra. Els treballs, que també inclouen 
l’adaptació de les voreres, van a càrrec de la Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Ja estan en marxa els tallers 
d’alfabetització digital i recer-
ca de feina per internet, que 
començaran de nou cada 
setmana (grups de 8 per-
sones) i s’aniran fent fins a 
finals de maig. Els tallers que 
es fan són els següents:
- Iniciació a la navegació 
per internet.
- Correu electrònic.
- Currículum vitae 
electrònic.
- Webs de recerca de feina.
Aquests tallers s’han impul-
sat des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i els 
condueixen persones con-
tractades a través dels Plans 
d’Ocupació subvencionats 
pel SOC. Ho he modificat, 
imagino que no n’he canviat 
el significat. Inscripcions al 
web municipal: www.premi-
ademar.cat Més informació 
al telèfon 93 752 91 90.

Tallers 
d’alfabetització 
digital i 
recerca de feina 
per internet

permanència en l’entorn 
habitual. 

Les persones interes-
sades a conèixer més 
detalls sobre aquest servei 
poden adreçar-se a l’Àrea 
de Serveis Socials: Carrer 
Unió, 40. Telèfon 93 741 
74 04. Adreça electrònica: 
serveissocials@premiade-
mar.cat. 

L’Oficina de Català de Premià 
de Mar anuncia els Cursos 
de Català per a Adults. Les 
inscripcions ja són obertes:
Nivell D: dimarts i dijous, de 
15.30 h a 18 h.
Inici: 9 de febrer.
Nivell B2: dimarts i dijous, de 
930 h a 11.15 h.
Inici: 14 de febrer.
Nivell B2: dilluns i dimecres, 
de 19 h a 20.45 h.
Inici: 6 de febrer. Aquest curs 
es fa al Centre Cívic.
Informació i inscripció a l’Ofi-
cina de Català: c. de Torras i 
Bages, 16. Matins, de 10 h a 
13 h. Tel. 93 754 86 91 

Inscripcions 
obertes per als 
cursos de català 
per a adults de 
nivells D i B2

Els  p remianencs  que 
abans del 20 de febrer 
tinguin domiciliat el rebut 
de l’IBI (Impost sobre béns 
immobles) podran repartir 
el seu pagament en quatre 
vegades, dividint el seu 
import en quatre parts 
iguals.

Com domiciliar el rebut
- Per telèfon, trucant al 902 
123 623 (de dilluns a diven-
dres).
- Per internet, al web orgt.
diba.cat
- Personalment, a qualsevol 
oficina de l’ORGT. Oficines 
de l’ORGT a Premià de 

Mar:a les dependències de 
l’OAC (plaça de l’Ajunta-
ment s/n) o al carrer Torras 
i Bages, 27-29.

Totes aquelles persones 
que ja tinguin el rebut do-
miciliat no han de fer res, 
el fraccionament s’aplicarà 
automàticament. 

Dates del pagament 
de l’IBI d’aquest 2012
Les persones que tinguin el 
rebut domiciliat: 1 de març, 1 
de juny, 3 de setembre i 3 de 
desembre. Les persones que 
no tinguin el rebut domiciliat: 
un pagament únic entre el 4 
d’abril i el 5 de juny.

L’alcalde de Sanunding agraeix que 
Premià hagi col·laborat per aconseguir 
aigua potable i un centre de salut 
L’alcalde del Sanunding (Gàmbia), Mohamed Dram-
meh, va voler agrair que Premià de Mar, a través dels 
projectes de cooperació per al desenvolupament que 
impulsa l’Associació San-Prem, hagi contribuït que el 
poble gambià gaudeixi d’aigua potable i un centre de 
salut. Drammeh, aprofitant que es trobava a Premià 
de Mar de visita, va voler traslladar personalment la 
seva gratitud a l’alcalde, Miquel Buch.
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Els alumnes de les 
escoles de Premià 
van al teatre
Diverses escoles de Premià 
de Mar (El Pilar, La Lió, Mar 
Nova, Sant Cristòfol, Assís 
i Montserrat) participen al 
programa Anem al Teatre. 
Es tracta d’una iniciativa im-
pulsada des de la Diputació 
de Barcelona que té per ob-
jectiu que els nenes i nenes 
es familiaritzin i sensibilitzin 
amb el món de les arts 
escèniques i la música. La 
programació artística oferta-
da dins d’aquest programa 
destaca per la qualitat, la 
idoneïtat pedagògica de les 
obres i la professionalitat de 
les companyies.

Les escoles de Premià 

de Mar ja hi van participar 
l’any passat i els alumnes 
van anar a veure els espec-
tacles al teatre La Massa de 
Vilassar de Dalt. Aquest any, 
amb la recent obertura de 
l’Espai l’Amistat, el progra-
ma s’està duent a terme al 
nou equipament. 

El 23 de gener va tenir 
lloc el primer espectacle 

Merci Bien de la Compa-
nyia Mumusic Circus (foto), 
al qual van assistir nens i 
nenes d’entre 8 i 10 anys 
de les escoles participants 
al projecte. Les properes ac-
tuacion seran: Guyi Guyi,i el 
10 de febrer per als alumnes 
de cicle inicial, i Riu de lluna, 
el 21 de febrer per als alum-
nes d’educació infantil.

Lluïsa 
Rabassa plega 
de regidora 
El ple el mes de ge-
ner va formalitzar la 
renúncia de Lluïsa 
Rabassa,  regidora 
del PSC  des  del 
setembre de 2006. 
Rabassa deixa el 
consistori per deci-
sió personal. Car-
los Alberto Mieres 
s’incorporarà com a 
nou regidor del  grup 
municipal. 

L’Ajuntament de Premià de Mar, guardonat 
als premis EMAS Catalunya de 2011

El 15 de desembre va tenir lloc a Barcelona 
l’acte de lliurament dels premis EMAS de 2011, 
que va presidir el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Lluís Recoder. La regidora de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marisa Ferreras, hi va 
assistir en nom de l’Ajuntament de Premià de 
Mar, un dels ajuntaments guardonats amb el 
premi. El certificat EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme), és un sistema voluntari de 
gestió i auditoria ambiental europeu. L’EMAS 
promou la millora contínua del comportament 

ambiental de les organitzacions mitjançant la implantació d’un 
sistema de gestió ambiental, l’avaluació sistemàtica i la formació 
i implicació activa dels treballadors.
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Automedicació responsable
Hi ha medicaments que es poden adquirir sense recepta i poden ser útils 
per alleugerar petites molèsties, com és el mal de cap ocasional, dolor 
de menstruació, refredat, restrenyiment…

S’han de recordar uns conceptes bàsics:

• Pregunteu al farmacèutic si la molèstia pot requerir visita mèdica.
• Si esteu fent algun tractament, pregunteu si pot interferir en els seus 
efectes.
• Si teniu alguna al·lèrgia medicamentosa, comenteu al farmacèutic si pot 
haver-hi algun component que pugui ser-vos perjudicial.
• Llegiu el prospecte atentament abans de prendre’l i consulteu qualsevol 
dubte el farmacèutic.
• Tingueu especial cura de no sobrepassar les dosis recomanades, es-
pecialment els infants o la gent gran.
• Si les molèsties s’agreugen o persisteixen després d’uns dies, demaneu 
cita amb el metge.

Tingueu en compte el següent:

• Les dones embarassades, o que estiguin alletant, no han de prendre 
cap medicament que no  hagi prescrit un metge.
• Hi ha símptomes que queden emmascarats amb  l’ús de medica-
ments.
• No s’ha de recomanar cap medicament a ningú que tingui símptomes 
semblants.
• Els medicaments s’han de prendre quan sigui imprescindible.
• Cal conservar els medicaments lluny de l’abast d’infants i animals, en 
un lloc fresc, sense fums, humitat, ni calor.
• S’ha de revisar periòdicament la farmaciola, que hauria de contenir un 
termòmetre, antitèrmics per a ús puntual (per baixar la febre i atenuar el 
dolor), gases, esparadrap i algun desinfectant.
• Cal conservar el prospecte o instruccions d’ús en l’envàs original.

Informació facilitada pel CAP de Premià de Mar

Millores a l’enjardinament de l’Escola de Música
Arran de la tala de les palmeres que s’ha hagut de portar a terme a 
l’Escola de Música a causa de la seva afectació per l’escarabat mo-
rrut, la Brigada de Jardineria ha arranjat el jardí de les instal·lacions. 
Les tasques que s’hi han dut a terme han consistit en el buidat de 
les soques per poder utilitzar el peu de palmera com a pedestal per 
plantar nous exemplars, com ara els metrosideros excelsa (conegut 
popularment com a arbre del ferro).  D’altra banda, l’escala s’ha utilitzat 
com a balconada de flors, i s’hi han plantat callistemons, eugenies i  
araucaria, com a arbustos dominants, i rosmarinums  i teucriums com 
a herbàcies. 

“Really Hot Country”, 
millor programa de l’any
El programa de Ràdio Premià de 
Mar “Really Hot Country”, que 
presenta i dirigeix el premianenc 
Miquel Batlle, ha estat designat 
Millor Programa Radiofònic de 
Country 2011 a nivell estatal. “Really Hot Country” s’emet en directe 
cada dimecres, de 8 a 9 del vespre, al 95.2 de la FM i el programa es 
pot descarregar en format podcast gràcies al servei Ivoox de l’emissora 
(www.radiopremiademar.org). 



Fotos d’Esther de Prades i Pau Morillasa Premià de Mar
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Exposició “L’arqueologia
de Premià” al Museu 

Des del 22 de gener, el mu-
seu de l’Estampació ofereix 
una exposició que mostra mil 
anys de la història més antiga 
de Premià, des de l’època 
ibèrica fins a l’antiguitat tar-
dana. La mostra és un recull 
d’objectes procedents de les 
excavacions que s’han anat 
realitzant durant els darrers 
quaranta anys des del Museu. 
A través d’aquestes peces, 
s’explica com vivien aquells 
antics pobladors de la vall de 
Premià. 

Vil·la de Can Farrerons
El jaciment estrella de la 
mostra és Can Farrerons, les 

més importants: un mil·liari 
de la Via Augusta. Es tracta 
d’una columna on s’anotaven 
les milles recorregudes al 
costat de la carretera. Prope-
rament es farà la presentació 
d’aquesta peça, que passarà 
a enriquir l’exposició.

Tot i que la vila de Can 
Farrerons és el jaciment ar-
queològic més important de 
Premià i un dels més impor-
tants de tot el país, s’han loca-
litzat moltes altres restes dels 
antics pobladors de la vall. El 
seu coneixement permet anar 
reconstruint, tal com es pot 
veure a l’exposició L’Arque-
ologia de Premià, com vivi-

restes del qual són unes de 
les mes valuoses de tot l’Es-
tat. El jaciment està ubicat al 
barri de Can Ferrerons, entre 
la Via Augusta (actual Camí 
del Mig) i el mar, i les seves 
restes permeten reconstruir la 
vida de la zona entre els se-
gles I aC i VI dC, gairebé tota 
l’època d’ocupació romana 
del país. En destaca, per la 
seva singularitat arquitectòni-
ca, l’edifici octogonal que s’hi 
va descobrir l’any 2000, i que 
avui es troba dins d’un edifici 
subterrani, propietat de l’Ajun-
tament. Justament dins del 
jaciment de Can Farrerons 
es va fer una de les troballes 

en els pobladors d’aquelles 
èpoques, com eren les seves 
cases, com es distribuïen pel 
paisatge, com treballaven, 
què menjaven, en quins déus 
creien o quines activitats de 
lleure practicaven. 

Exposició 
«L’arqueologia de Premià»
Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar 
(c/ Joan XXIII, 2-8).
Horari: Obert diàriament d’11 
a 14 h, i dijous també de 16 a 
19 h. Dilluns tancat.
Contacte: Telèfon 937529197 
o al correu electrònic
museu@premiademar.cat

Properament, dins la mostra s’exposarà 
el mil·liari, una de les troballes més 
importants al jaciment romà premianenc 

L’Ajuntament incorpora 
temporalment vint 
persones que estaven 
en situació d’atur 

Durant el primer semes-
tre d’aquest any 2012, 20 
persones que es trobaven 
en situació d’atur i sense 
prestació, treballaran a 
l’Ajuntament, gràcies als 
Plans d’Ocupació Local 
que impulsa la Genera-
litat. Aquestes persones 
tenen una jornada laboral 
del 70% i porten a terme 
diversos projectes en be-
nefici del municipi. Les 
seves tasques se centren 

bàsicament en la millora 
de la gestió i processos 
de digitalització, l ’alfa-
betització digital, suport 
a l’Escola Bressol, man-
teniment de mobil iari  i 
instal·lacions municipals, 
campanyes de sensibilit-
zació i vigilància d’espais 
i serveis públics.

Diversos plans d’ocupació
Des de l’any passat, s’han 
portat a terme diversos 

Plans d’Ocupació, que 
han permès donar feina 
temporal a un total de 132 
persones desocupades, la 
majoria d’elles veïnes de 
Premià de Mar. Aquests 
treballadors han permès 
desenvolupar activitats 
que sense la seva parti-
cipació no haurien estat 
possibles, i l’Ajuntament 
valora molt positivament el 
compliment dels objectius 
establerts.

Els treballadors han estat contractats a través 
dels Plans d’Ocupació de la Generalitat i 
desenvoluparan les seves tasques durant 6 mesos

El proper 21 de febrer se 
celebraran les eleccions per 
renovar el Consell escolar 
Municipal de Premià de Mar, 
l’òrgan de consulta i partici-
pació de tots els membres 
de la comunitat educativa 
del municipi. 

La composició del CEM 
garanteix la participació de la 
corporació municipal, mes-
tres i professors/es, pares/
mares d’alumnes, alumnes, 
personal d’administració i 
serveis de centres, direcció 
de centres públics i titularitat 
de centres privats en tots els 
seus nivells no universitaris 
(infantil, primària, secundà-
ria obligatòria i secundària 
postobligatòria). L’objectiu 
principal d’aquest òrgan és 
crear canals de col·laboració 
i diàleg entre tots els sectors 
implicats en la comunitat 
educativa. Més informació a 
la Regidoria d’Ensenyament. 
Telèfon 93 741 74 00. 

El proper 21 de 
febrer, eleccions 
al Consell 
Escolar 
Municipal

“Coneix Premià amb un 
conte” ha estat seleccio-
nat com a beneficiari de la 
Campanya de Foment de 
la Lectura “Maria Moliner”, 
que convoca el Ministeri de 
Cultura a nivell estatal. Es 
tracta d’un concurs dirigit 
a municipis de menys de 
50.000 habitants per pre-
miar els millors projectes 
o activitats de dinamitza-
ció lectora que es duen 
a terme en biblioteques. 
Gràcies a aquest reco-
neixement, la biblioteca 
serà premiada amb un lot 
de 200 llibres de temàtica 
infantil i juvenil.

Conèixer la història local
El projecte “Coneix Premià en 
un conte” es va iniciar l’abril 
de 2011 i fins ara hi han par-
ticipat prop de 460 alumnes 
de gairebé totes les escoles 
del municipi. Es tracta de fer 
arribar als alumnes, a través 
dels continguts de la col·lecció 
Primilia Contes, editada per 
l’Ajuntament,  el coneixement 
de la història, les tradicions, 
els indrets característics i les 
llegendes de Premià. La inici-
ativa ha estat impulsada des 
de la Regidoria de Cultura, 
amb la col·laboració de la 
Regidoria d’Ensenyament i 
la Biblioteca Municipal.

El projecte 
“Coneix Premià 
amb un conte”, 
guardonat
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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 
El passat dia 23 de desembre Comerços As-
sociats de Premià va fer l’entrega del premi de 
la campanya “Comprar a premià té premi” sor-
tejada el dia 25 de novembre. L’acte d’entrega 
va tenir lloc a la Farmàcia Gracia del carrer 
Joan Prim núm. 84, que és l’establiment que 
va repartir la butlleta guanyadora. El guanyador 
va rebre de mans del president del CAP, Isidre 
Pijuan, 1000€ en xecs per gastar a qualsevol 
de les botigues associades al CAP. A l’acte 
de lliurament del premi també hi va assistir el 
regidor de Promoció Econòmica Iban Díaz.
Aquesta acció està contemplada dins del actes 
de Dinamització Comercial que el CAP duu a 
terme amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Premià de Mar i suport de del Departament 
de Comerç de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona.

Un total de 16 establiments van participar al Concurs d’aparadors organitzat per Comerços As-
sociats de Premià. Els establiments van ser: Anna & Faure, Can Formatger, Cotilleria Esther, El 
taller de ioga, Exclusives Catalunya, L’Acadèmia escola de ball, Mans, Merceria Ziris, Modes Biel, 
Naturpharma parafarmàcies, Paseo del Angel, Papereria Verge Mercè, Premià Festa, Ramu, Ro-
nigres Premià i The stock company outlet. El primer premi va ser per a Can Formatger, el segon 
per a The Stock Company Outlet, i tercer premi per a El Taller de ioga. Paral·lelament,  per primer 
cop s’ha fet el concurs de “Busca el cistell”, i han estat molts els participants que han optat al premi 
de 50€ en vals de compra. Finalment, destacar que des de la posada en funcionament del nou 
aparcament soterrat de la plaça dels Països Catalans, s’han regalat, des dels comerços associats, 
més de 600 hores per aparcar-hi gratuïtament.

16 establiments van participar al Concurs d’Aparadors  

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:

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

Dinar de Sant Esteve per a la gent gran
El 26 de desembre, es va celebrar al Casal d’Avis de Can Manent 
el dinar de germanor de Sant Esteve, pensat perquè les persones 
grans que es troben soles puguin passar una bona estona ben 
acompanyades. Enguany hi van participar una cinquantena de 
persones. L’acte va estar organitzat per la Regidories de Serveis 
Socials i Gent Gran, amb la col·laboració de Conex, Consell Sè-
nior, Can Manent Casal d’Avis, Associació de Persones d’Edat, 
la Creu Roja de Premià de Mar, el Casal Benèfic Premianenc i la 
pastisseria Mayka.
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¡Cobardes!

Cobardes son aquellos que 
ha escondidas, con noctur-
nidad y amparándose en el 
anonimato, realizan actos 
vandálicos, se apropian de 
lo ajeno, invaden la propi-
edad privada o rompen las 

normas de la convivencia 
básica.

Cobardes son aquellos 
que agazapados bajo las si-
glas secretas de los “MAU-
LETS” y la “A”, por tercera 
vez, hacen pintadas contra 
la fachada de la sede del 
PP de Premià de Mar. Es 
un acto de cobardía, pintar 
el símbolo de la “Diana 
Telescópica” amenazando 
de muerte a los miembros 
del Partido Popular. Es un 
acto de cobardía hacerlo 
de noche contra la sede 
de un partido democrático, 
que representa parte de 
la soberanía de Premià. 
Cobardes son aquellos 
que no defienden sus ideas 

políticas de forma pacífica 
y con los medios que la 
ley y la costumbre permite. 
El PP ya ha presentado la 
pertinente denuncia ante la 
policía, pero quiere denun-
ciar públicamente ante la 
ciudadanía, el clima de in-
seguridad nocturna frente a 
los grafiteros, o todos aque-
llos intolerantes anónimos 
que atentan impunemente 
por el pueblo. El PP quiere 
denunciar la impotencia de 
la regiduría de Governa-
ciò y la Policía Local para 
impedir y prevenir estos 
actos. El PP denuncia la 
insensibilidad de otras for-
maciones políticas para 
erradicar conjuntamente 

estos actos.
La convivencia demo-

crática empieza por el res-
peto, y el respeto debe 
ser mutuo. La libertad de 
expresión acaba cuando 
se insulta, se amenaza o se 
pinta contra la representaci-
ón de un partido democrá-
tico. Premià de Mar siem-
pre ha sido un ejemplo de 
convivencias, de personas, 
de ideas, de lenguas y de 
costumbres. No se puede 
permitir, ninguna agresión 
venga de donde venga, ni 
por grande o pequeña que 
sea, en nuestro pueblo. Es 
tarea del Alcalde en primer 
lugar y luego de las fuerzas 
de seguridad en segundo, 

en acabar con esta situ-
ación. Se debe erradicar 
de raíz e impedir que esto 
vaya a más. No se debe 
de enfatizar pero tampoco 
minimizar los hechos. Ma-
nifestamos nuestra repulsa 
a los actos intolerantes y 
pedimos públicamente, a 
todos los ciudadanos, a los 
partidos políticos y a las 
asociaciones de vecinos y 
al Alcalde, unidad. Unidad 
para luchar democrática-
mente contra esta lacra. 
Unidad de acción para me-
jorar la libertad de expresi-
ón de todos. Unidad ,en fin, 
para mejorar la convivencia 
humana de Premià de Mar 
como siempre ha sido.

Un altre projecte acabat

Van passant els anys i de 
mica en mica es fan rea-
litat els projectes que es 
van iniciar durant l’etapa 
en què el PSC governava 
a l’Ajuntament de Premià 
de Mar.

El passat dia 20 es va 
inaugurar el nou espai 
cultural l’Amistat. Un equi-
pament que exemplifica 
el propòsit de la política: 
aconseguir allò que la so-
cietat civil demana.

Des dels primers con-
tactes i fins al moment 
de la posada en marxa, 
segur que han estat anys 
de dificultats, de moments 
clau, moments de la veritat 
per a tots els grups politics 

però, especialment, per 
a la Junta de l’Amistat hi 
ha hagut moments durs. 
La convicció però que 
ha transmès ha fet que 
ningú es plantegés en 
cap moment aturar aquest 
projecte. És per això que, 
des d’aquestes línies, vo-
lem felicitar els membres 
de la Junta de l’Amistat 
per la tenacitat i la força 
que han mostrat durant els 
prop de deu anys de vida 
del projecte de renovació 
de l’Amistat.

Hem reiterat que aquest 
equipament públic és de 
la ciutat i dels seus ciu-
tadans. És un bé públic, 
com d’altres que tenim a 

Premià de Mar. Fóra bo, i 
és una proposta que volem 
compartir, que sempre que 
se situï una placa comme-
morativa de la posada en 
marxa d’algun equipament 
desaparegui del seu text el 
nom dels polítics i es lloïn 
els valors i les idees que 
van ser l’essència i el mo-
tiu per construir o reformar 
un equipament, i que hi 
apareguin les institucions 
responsables però també 
les entitats protagonistes. 
Hem de cercar, en aquesta 
mena d’actes d’inaugura-
ció, més generositat, més 
complicitat, en resum, més 
humilitat davant un projec-
te en el qual, ens atrevirí-

em a dir, ha treballat tot 
un poble i no només un 
ajuntament. 

Ara és el moment de la 
complicitat ciutadana. Des 
que fa deu anys es va po-
sar en marxa el projecte de 
renovació de l’Amistat que 
ara ja tenim, hi ha hagut 
molta expectativa entre la 
ciutadania per veure com 
una vella joia del municipi 
buscava una nova llumino-
sitat. Deu anys que han vist 
diversos responsables al 
cap davant de l’Ajuntament 
però una única il·lusió: dis-
posar d’un espai cultural 
de qualitat. Ara hem de ser 
els ciutadans qui l’hem de 
fer més gran.

L’Amistat, 
un espai per a tots

Fa poques setmanes, s’in-
augurava l’esperat Espai 
l ’Amistat. El procés ha 
estat l larg i, en alguns 
moments, complicat, però 
l’esforç dedicat per part 
de tots aquells que d’una 

manera o altra hem format 
part del llarg camí recorre-
gut ha valgut la pena. Des 
de Convergència i Unió vo-
lem aprofitar aquestes rat-
lles per donar les gràcies 
a totes aquelles persones 
que han fet possible que 
el projecte tirés endavant, 
i molt especialment a la 
Junta de l’Amistat, que 
des del primer moment va 
confiar en l’Ajuntament i 
li va fer costat per poder 
tirar endavant  la reforma 
integral de l’espai.

Sortosament, avui ja 
podem dir amb el cap ben 
alt que Premià de Mar gau-
deix d’un nou equipament 
cultural que és molt més 

que un teatre. Ens trobem 
davant un espai polivalent 
que podrà acollir teatre, 
cinema, música, ball, o 
actes i espectacles diver-
sos, a més d’espectacles 
de petit format. Això farà 
possible que sense haver 
de sortir del poble, els pre-
mianencs podran gaudir 
d’una àmplia, periòdica 
i diversa oferta cultural, 
pensada per a tots els 
gustos i totes les edats. Al-
hora, l’equipament compta 
amb un bar-restaurant, un 
espai per a ús de l’entitat 
de l’Amistat, i un hotel 
d’entitats. Tot plegat fa que 
sigui un equipament molt 
complet i que permetrà 

omplir un buit important 
en matèria cultural i social 
que hi havia fins ara a la 
nostra vila.

Amb aquest nou equipa-
ment, tanquem  amb satis-
facció el cicle dels quatre 
grans equiaments cons-
truïts a Premià de Mar els 
darrers anys: la Biblioteca 
Martí Rosselló, el Pavelló 
Voramar, la nova piscina, i 
finalment l’Espai l’Amistat. 
Entre la nova Biblioteca, 
que va entrar en funcio-
nament l’abril del 2010 i el 
nou Espai l’Amistat acabat 
d’inaugurar, ningú no pot 
negar que Premià de Mar 
ha millorat de manera molt 
notable la seva oferta cul-

tural. De moment, l’Amistat 
ja té previstes per a aquest 
2012 unes 140 activitats. 
Tal com deia l’alcalde Mi-
quel Buch fa uns dies, ara 
falta anar veient què és 
el que agrada més o què 
prefereix el públic, però el 
que és clar és que amb la 
programació prevista des 
d’ara i fins a finals d’any, 
la varietat està assegura-
da. D’altra banda, també 
esperem, i estem conven-
çuts que serà així, que hi 
haurà una bona resposta i 
implicació per part de les 
entitats, que ara tindran 
l’ocasió de fer noves pro-
postes i sentir aquest equi-
pament com a “seu”. 
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La Generalitat no paga als 
ajuntaments la seva part 
de les escoles bressol i de 
les escoles de música del 
curs passat (2010-2011)

El Govern de la Generalitat 
ha fet públic que per manca 
de liquidesa no pagarà (ho 
havia de fer a finals d’any) la 
seva part del manteniment 

de les escoles bressols 
municipals ni de les esco-
les de música, sense cap 
previsió de quan realitzarà 
el pagament.
 Un cop més la Generalitat 
ha tirat pel dret i traspassa 
als ajuntaments la carrega 
econòmica d’un servei, el 
de les escoles bressols, 
en el qual té competències 
exclusives i que, per tant, és 
de la seva responsabilitat.

L’anunci del no paga-
ment s’afegeix al que va fer 
el passat mes de setembre 
en què va decidir, un cop 
més unilateralment, la re-
ducció de l’aportació per 
infant de 1.800 a 1.600€, 
també en aquest cas amb 

efectes retroactius al mes 
de setembre de 2010. En el 
cas de les escoles de músi-
ca la reducció va ser de 600 
a 460€. 

Hi ha encara un fet al-
tament preocupant. En el 
moment d’escriure aquest 
article, la Generalitat no ha 
concretat encara quina serà 
l’aportació que farà aquest 
curs a les escoles bressol 
i a les escoles de música. 
Els centres porten més de 
quatre mesos funcionant, i 
la Generalitat no concreta 
què hi aportarà. Una nova 
retallada, i més si és amb 
efectes retroactius com 
l’anterior, significaria una 
greu dificultat per a aquests 

serveis públics tan impor-
tants per a moltes famílies. 
Famílies que ja han hagut 
de suportar un increment de 
les taxes a meitat de curs i 
que segurament es veuran 
afectades un altre cop per 
aquesta nova retallada de 
la Generalitat.

El Govern d’en Mas està 
demostrant un cop més que 
són realment els millors, els 
millors a retallar serveis. 
Mai s’havia retallat tant en 
tan poc temps en educació 
pública. A aquesta retallada 
s’ha de sumar la de la su-
pressió de la sisena hora, el 
transport escolar amb el co-
pagament, les retallades en 
beques de menjadors esco-

Els pares i les mares que 
portem els nostres fills a 
l’Escola Bressol Municipal 
de Premià de Mar ho fem 
amb l’absoluta certesa de 
deixar el que és més im-
portant per a nosaltres en 
les millors mans possibles. 
Això ningú ho pot posar 
en dubte i volem que així 
consti en primer lloc per 
evitar malentesos. Aclarit 
aquest punt, volem mostrar-
nos totalment en desacord 

amb la pujada de preus de 
l’escola imposada des de 
l’Ajuntament i la possibilitat 
que aquests continuïn aug-
mentant, ja que es preveuen 
més retallades en els diners 
destinats a les escoles bres-
sol tal i com ha anunciat la 
consellera Irene Rigau. 

R e p r e s e n t a n t s  d e 
l’Associació de Mares i Pa-
res de l’escola bressol vam 
assistir el passat 21 de des-
embre al ple de l’Ajuntament 
per protestar per una puja-
da de preus que elevava 
l’escolarització de 135,05 a 
150 euros i el menjador de 
123,76 a 150. Vam dema-
nar als altres grups polítics 
que també s’hi oposessin. 

Finalment, tots els partits, 
incloent-hi CiU, van aprovar 
una moció segons la qual a 
partir d’ara s’establirà una 
comissió amb representants 
de totes les forces per deci-
dir les quotes dels serveis 
públics.

Es va aconseguir que la 
pujada de preus fos menor 
que l’anunciada, ja que 
l’escolarització ha passat de 
135,05 a 140 euros al mes, 
però la pujada del menjador 
ha estat la prevista, de més 
de 26 euros. Aquest aug-
ment, davant la greu crisi 
econòmica que afecta a un 
nombre molt important de 
famílies de Catalunya, no 
ha anat acompanyat fins 

al moment d’un sistema 
de beques o ajuts per a les 
famílies que no hi puguin 
fer front.

No podem acceptar una 
pujada de preus així quan 
el curs ja fa mesos que 
ha començat. Les famílies 
decideixen a quina escola 
duen els fills en funció de 
diverses qüestions, i una 
d’elles, molt important, és el 
preu. També hem de tenir en 
compte que algunes de les 
famílies tenen dos i tres fills 
a l’escola.

Se’ns ha imposat una 
pujada de quotes decidida 
unilateralment per la Junta 
de Govern de CiU, malgrat 
el que pugui reflectir la te-

ranyina burocràtica muni-
cipal. Esperem que l’esforç 
econòmic que ja hem co-
mençat a fer serveixi perquè 
les retallades no afectin el 
dret dels infants a rebre una 
educació de qualitat, que 
per llei ha d’estar garantida 
pel Govern, que s’atenguin 
les necessitats de les fa-
mílies i les noves realitats 
socials, i que el dia a dia de 
la comunitat educativa de 
l’Escola Bressol sigui enca-
ra millor. Nosaltres seguim 
confiant i donant suport a la 
seva tasca.

AMPA de l’escola bressol 
(gràcies a la Crida per 

cedir-nos aquest espai)

Las asociaciones 
de vecinos (AA.VV.)

Las AA.VV. tienen por objetivo 
mejorar las condiciones de 
vida de sus vecinos enma-
teria de urbanismo, medio 
ambiente, servicios públi-
cos, cultura, seguridad, etc.
Naturalmente, todo ello ha 
de redundar en la mejora del 
conjunto de la población.
 Para conseguir ese objetivo, 
una asociación vecinal. debe 
basarse en el diálogo, buscar la 

participación ciudadana, aten-
der a los intereses y preocupa-
ciones de los vecinos buscando 
respuesta a sus problemas. 
Para ello es preciso sentirse 
parte de una comunidad que 
se fundamenta en valores 
como la convivencia, la ayu-
da mutua, la solidaridad con 
los que nos rodean, etc.
 El paso de la democracia 
formal a la democracia partici-
pativa o real no es posible sin 
una sociedad civil viva que se 
articula mediante el tejido asoci-
ativo a fin de hacer llegar su voz 
a los representantes del poder 
político,. Las asociaciones 
vecinales son, ciertamente, 
unos actores sociales funda-
mentales en los procesos de 

desarrollo de las ciudades y 
en la implantación de la par-
ticipación ciudadana.
 La participación ciudada-
na tiene mayor sentido en el 
ámbito de la administración 
local dada la cercanía de ésta 
a los ciudadanos. De aquí la 
importancia de que los ayun-
tamientos potencien el asoci-
acionismo de la población. 
 Actualmente, en Premià de 
Mar existen ocho asociaciones 
vecinales: CAN FARRERONS, 
BARRI DEL GAS, CASC AN-
TIC (AVECA), CAN POU-
CAMP DE MAR, BARRI LLE-
VANT, MARESME-TARTER, 
BANYERES-SOLIMAR-NOU 
PREMIÀ y BARRI COTET, 
cuyas características y ám-

bito de actuación vienen 
descritas en la página web 
del Ayuntamiento.
 Todas estas asociaciones 
vecinales están agrupadas 
en la COAV (Coordinadora de 
Asociaciones de Vecinos) que 
cada 2 meses tiene una reunión 
con el Alcalde y los Concejales 
afectados por los temas del 
orden del día de la reunión, que 
previamente se ha fijado con 
las peticiones individualizadas 
de cada asociación vecinal.
 Es importante que los veci-
nos de Premià de Mar hagan 
llegar a su respectiva asocia-
ción de vecinos las peticiones 
que consideren necesarias 
para mejorar el barrio, las cu-
ales formaran parte del orden 

del día de la siguiente reunión.
 También es muy importante 
para la salud democrática de 
las AA.VV. que sus Juntas 
de Gobierno no se perpetú-
en indefinidamente con las 
mismas personas y con una 
manera de hacer las cosas, si 
no que se vayan renovando 
periódicamente con nuevos 
integrantes que ap orten ideas 
renovadas y mantengan fresco 
el movimiento vecinal. En esta 
materia como en tantas otras, 
la historia ha demostrado 
sobradamente que la unión 
hace la fuerza y los vecinos 
defenderemos mejor nuestros 
derechos si estamos unidos a 
través de una asociación, que si 
lo hacemos individualmente.

lars i en els ajuts a l’acollida 
matinal, entre d’altres. 

L’incompliment per part 
de la Generalitat dels con-
venis amb els ajuntaments 
i la reducció unilateral de 
les aportacions del Go-
vern de la Generalitat que 
afecta serveis bàsics del 
nostre Ajuntament, com 
l’escola bressol o l’escola 
de música aguditzen així els 
problemes de tresoreria del 
nostre Ajuntament  i provo-
quen major incertesa sobre 
els compromisos adquirits 
per la Generalitat amb els 
ajuntaments cosa que afec-
ta d’una forma directa als 
pressupostos d’aquest any  
2012.
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EXPOSICIONS
Exposició permanent del 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar, un recorregut 
per la història, ciència, tècnica, 
art i disseny per l’estampació 
tèxtil del segle XVIII fins a 
l’actualitat. 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
Organitza: Museu 
de l’Estampació

“Despulles il·luminades” 
de Mariaelena Roqué
Una mostra retrospectiva dels 
treballs de vestuari i indumen-
tària de l’artista multidisciplinari 
Mariaelena Roqué, que com-
prèn obres inèdites i úniques, 
bona part dissenyades per a 
les arts escèniques. Al Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar. Organitza: Museu de 
l’Estampació

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

Escultures de ferro 
de Joan Magret
Exposició de les escultures 
de l’artista vilassarenc Joan 
Magret. Del 3 al 12 de febrer, 
a la sala Premiart. Organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Exposició de pintures i
 fotografies de Salvador 
Moragas i Botey
Del 3 al 29 de febrer, a la sala 
Salvador Moragas de la Biblio-
teca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Secció Premià 
d’Òmnium Cultural, amb el 
suport de l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar.. Muntatge: Joan 
Gómez i Esther de Prades.

Sex o no sex
Exposició preventiva sobre el 
VIH/sida i les ITS que aporta 
elements informatius i educa-
tius per evitar conductes de risc 
en les relacions sexuals i per 
fomentar actituds que permetin 
una convivència normalitzada 
amb les persones amb VIH. 
Busca augmentar la percepció 
de vulnerabilitat associada a 
les conductes sexuals de risc, 
informar sobre els riscos i les 
conseqüències de les ITS i 
promoure l’ús del preservatiu 
com a mesura preventiva.
Del 6 al 20 de febrer, al Centre 
Cívic. Organitza: Regidoria de 
Joventut

Dibuixos de Joan Soria
Del 17 al 26 de febrer, 
a la sala Premiart
Organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Dimarts 7
Lectures en veu alta
Els dimarts 14, 21 i 28 de febrer es llegirà Bona Crisi de Jordi 
Pigem, dirigit per Mar de Dones. 18.30h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organitza: Mar de Dones

Dijous 9
Lliga fotogràfica 
Tema “ES VEN”. Tècnica: Color. Interessats consultar les ba-
ses al blog d’Argent www.grupargent.blogspot.com 
20.00h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 10
Concert de Jofre Bardagí
Concerts a la sala del vestíbul de l’Espai l’Amistat
22.30h, al vestíbul de l’Espai l’Amistat. Organitza: Associació 
Cultural Centre l’Amistat. Col·labora: Regidoria de Cultura

Dijous 16 de febrer 
Rebuda a SM el rei Carnestoltes
17.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Sa Majestat Primilià X és a punt d’arri-
bar a Premià de Mar. I cal preparar-se 
per rebre’l amb tots els honors que es 
mereix. Anem tots cap a la plaça dels 
Països Catalans!
Organitza: Regidoria de Festes 
i Comissió Fem Gran la Petita

A continuació
Pregó d’en Carnestoltes, berenar 
amb botifarra d’ou i espectacle 
d’animació infantil 
Sa Majestat Primilià X és entre nosaltres per portar-nos la 
gresca. Veniu a escoltar el seu pregó, que serà espectacular!
Després podrem berenar la típica botifarra d’ou i ballar amb la 
música escaient d’un grup d’animació format per gent premia-
nenca amb ganes de gresca! 
Organitza: Regidoria de Festes, AVECA, Danses Populars 
Arco Iris, Agrupació Coral l’Amistat-Cors de Clavé, i Comissió 
Fem Gran la Petita.Col·labora: Can Jordi, Forn Lloveras, CAP

Dissabte 18
Despertar dels Penjaculpes i “Posem a Caldo” 
(els Versots 2012)
19.00 h, a l’Espai l’Amistat. Aquest any els Penjaculpes es 
despertaran en un lloc diferent de l’habitual, i una mica més 
d’hora. Serà un Despertar ple de sorpreses!
Enlloc d’anar-los a buscar per les respectives fàbriques, aniran 
sortint tots ells en un espectacle que es farà íntegrament al 
Centre l’Amistat, on podreu veure còmodament asseguts com 
van apareixent i van llegint els Versots, entre vídeos i música.
Ens esperen versots 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 tempe-
ratura, se servirà fora al carrer, com cada any, un got de brou 
calentet per a tothom que en vulgui.. Organitza: Regidoria de 
Festes, Comissió Fem Gran la Petita
Col·labora: AVECA i Mercat Municipal de Sant Joan 

Tabalada cap al ball!
23.00h, a la plaça dels Països Catalans
En Primilià X té ganes de farra, i com van fer alguns dels seus 
antecessors, us convida que el seguiu pels carrers de Premià, 
juntament amb els tabalers, ben disfressats, cap a l’inici del 
Ball de Carnaval. Organitza: Regidoria de Joventut, Premià 
Jove

Ball de Carnaval
23.30 h, a l’Espai l’Amistat
Vine al ball que ja és tot un clàssic: el ball de Carnaval, d’espe-
rit jove i desenfadat. Vesteix-te com cal per a l’ocasió i vine a 
l’Amistat! Hi haurà un espectacular concurs de disfresses, amb 
regals com a premi. La inscripció es podrà fer el mateix dia.
Preu de l’entrada: amb disfressa,3€; sense disfressa, 5€ 
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Centre l’Amistat i Premià Jove

Diumenge 19
Carnaval infantil
12.00 h, davant de l’Espai l’Amistat (en cas de pluja, a l’Espai 
l’Amistat). Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, tietes i 
tiets es trobaran davant del Centre l’Amistat i aniran en cerca-
vila fins a la plaça dels Països Catalans, on lluiran les seves 
millors disfresses. Els acompanyaran els tabalers petits de De 
Bòlit! Us hi voleu apuntar? Hi haurà animació
Organitza: Regidoria de Festes i AVECA
Col·labora: Centre l’Amistat

Ball de la Disfressada (5 anys!)
13 h, a la plaça dels Països Catalans (en cas de pluja, a 
l’Espai l’Amistat). L’any 2008 l’entitat De Bòlit! va recuperar un 
antic 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 po-
dem tornar a veure ballar cada any a la plaça. Aquest any, per 
celebrar el 5è aniversari de la recuperació, tindrem de convidat 
el Ball de Gitanes de Mataró, que ballaran algunes peces amb 
els balladors premianencs. Hi haurà la música en directe del 
grup La Coixinera. 
Organitza: Regidoria de Festes i De Bòlit!

XXVI 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 dels Països Catalans. Podeu consultar les 
bases del Concurs de Comparses al Centre Cívic (c./Esperan-
ça, 19), al web municipal (www.premiademar.cat), o al web de 
la festa (www.festamajordhivern.cat).
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: CAP

Dimecres 22
Testament del Rei Carnestoltes i enterrament de la sardina
17.30 h, a la plaça dels Països Catalans
En Primilià X és mort i a punt per cremar a la foguera.
Però diuen que ens ha deixat una herència.
Veniu a escoltar el seu testament, potser us ha tocat alguna 
cosa... Ens el llegiran els Penjaculpes, i tot seguit, tothom que 
hagi portat la seva sardina podrà llençar-la a la foguera.
Animeu-vos a fer una sardina ben grossa i porteu-la!
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

Crema de la foguera
18.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Silenci a la plaça! És el moment de la Vella Quaresma. Aques-
ta senyora, severa i seriota, caminant amb les seves 7 cames, 
vindrà per encendre la foguera i acabar amb el regnat d’en 
Primilià X. Organitza: Regidoria de Festes, Comissió Fem 
Gran la Petita

Cada divendres de Quaresma
Arrencada de la cama de la Vella Quaresma
Cada divendres, a la plaça de l’Ajuntament, durant les 7 
setmanes que dura la Quaresma, tal com mana la tradició, 
s’arrencarà una cama a la Vella de fusta penjada de la façana 
de l’Ajuntament per no descomptar-nos!
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la Petita

Dimecres 22
Contes del Limpopo, a càrrec de Rosa Pou
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Auditori Viu. Audició a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar. 
19.30h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Diumenge 26
Travessa a peu: Peralada -Figueres-Bàscara  
(Camí de Sant Jaume)
Inscripcions i reserves per telèfon:  619 133 353. O Dijous de 
7:30 a 10:00 del vespre al Centre: C/ Sant Pau 13 Baixos.
Informació: www.pisaterrones.com - www.cepremia.net 
Organitza: Centre Excursionista Premià 

La Xarxa presenta: 
La princesa i el pèsol
Espectacle de la companyia Festuc 
Teatre. 18.00h, al Patronat Teatre. 
Organitza: Patronat Teatre
Diuen que una princesa mai plora, 
perquè li podria caure la corona... 
que és tan sensible que pot notar un 
pèsol sota de 7 matalassos, que des-
perta tanta tendresa que fins ii tot un 
pirata moriria de tristesa però també 
diuen que no hi ha major tresor que 
robar-li el cor a una princesa...

Consulteu la programació completa de l’Espai 
l’Amistat al web: 
www.espailamistat.cat


