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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

L’estiu ja ha arribat i la calor es fa notar amb força, i això vol dir que ja te-
nim la Festa Major a tocar. Una vegada més, els pirates desembarcaran 
a les nostres platges i durant uns quants dies tots quedarem sotmesos 
sota el seu domini. I no serà fins que els premianencs aconsegueixin 
expulsar-los que el poble tornarà a recuperar la seva calma. 
 Són dies que conviden a sortir al carrer i passejar per tots els racons 
de Premià de Mar, a retrobar-nos amb amics i familiars. A gaudir de 
l’extens programa que han elaborat des de la Regidoria de Festes, la 
Comissió de Festes, les entitats i els voluntaris. 
 Com a alcalde, però sobretot com a premianenc, us convido a tots 
a participar de la nostra Festa Major i a  divertir-vos, sense oblidar el 
civisme i el respecte envers el altres. 

Bona Festa Major!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

juliol i agost 2012

JULIOL
1. E. Viayna
2. Rodríguez
3. Barniol
4. Buenache
5. Rosell
6. Garcia
7. Gaza
8. Gaza
9. Pueyo
10. Rodríguez
11. Barniol
12. E. Viayna
13. Buenache
14. P. Viayna
15. P. Viayna

16. Rosell
17. Gaza
18. Garcia
19. Rodrírguez
20. Pueyo
21. Barniol
22. Barniol
23. E. Viayna
24. Gaza
25. Rosell
26. Garcia
27. Pueyo
28. Buenache
29. Buenache
30. P. Viayna
31. Rodríguez

AGOST
1. Barniol
2. E. Viayna
3. Gaza
4. Rosell
5. Rosell
6. Pueyo
7. P. Viayna
8. Rodríguez
9. Barniol
10. Buenache
11. Garcia
12. Garcia
13. E. Viayna
14. Gaza
15. Rosell

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

16. P. Viayna
17. Rodríguez
18. Pueyo
19. Pueyo
20. Barniol
21. Buenache
22. E. Viayna
23. Gaza
24. Rosell
25. Rodríguez
26. Rodríguez
27. Garcia
28. Pueyo
29. P. Viayna
30. Barniol
31. Buenache
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Foto: Esther de Prades

Torna la festa amb un programa 
d’actes extens i variat 
El 5 de juliol tindrà lloc el 
sopar popular que donarà 
el tret de sortida a l’espera-
da Festa Major. El seguici 
nocturn i l’eufòria serviran 
per escalfar motors abans 
de l’arribada dels pirates. El 
matí del dia següent, diven-
dres dia 6,  es farà la tradici-
onal repicada de campanes 
i l’enlairament de coets, i a 
la tarda, el pregó, a càrrec 
de l’entitat de l’any, l’Agru-
pament Escolta Amon-Ra. 
Després de l’Alerta Premia-

nenca, la platja del Bellamar 
es convertirà en l’escenari 
del desembarcament pirata. 
Si els pirates aconsegueixen 
arribar a la platja, s’hauran 
sortit amb la seva i, després 
de l’Assalt a l’Ajuntament, 
Premià de Mar quedarà sota 
el seu domini. 
 Els dies següents, carrers 
i places de la vila acolliran 
nombrosos actes per a tots 
els públics i gustos: els 
concerts a la platja, el ball 
tronera, activitats per als 

Passa a la pàgina següent

més petits, el concert de 
banda, el correfoc, la nit de 
colles, el ball de Festa Ma-
jor, la cursa a pèl, la diada 
castellera... fins que arribi el 
moment de la batalla final i 
els premianencs aconsegui-
ran, després de quatre dies 
de disbauxa, l’expulsió dels 
pirates, de manera que els 
carrers de Premià de Mar 
tornaran a la seva calma 
habitual, mentre la platja de 
Llevant acull els focs d’arti-
fici. 

Els pirates 
ja s’acosten! 

Amb el suport de

Ja hi som!
Imagino que més d’una persona s’haurà fixat en la 
fotografia de la Comissió de la Festa Major que surt al 
programa. I potser s’haurà preguntat qui són aquesta 
gent, i què fan.
 Seria imposible poder explicar-ho tot en poc espai. 
A grans trets són persones voluntàries que des de fa 
anys dediquen temps del seu lleure a organitzar i tirar 
endavant la Festa Major, juntament amb els técnics 
de l’Ajuntament. Persones que posen ganes, il.lusió 
i imaginació per tirar endavant un projecte realment 
complex. Potser hi pot haver algú que pensi que som 
un grup tancat. Res més lluny de la realitat. Aquesta 
Comissió és oberta a tothom que es vulgui implicar 
en els actes de la festa, i que vulgui aportar-ne noves 
idees.
 La Comissió és divideix habitualment en Comissió 
de Pirates i Premianencs, i Comissió de Festa Major. 
La primera compren tot allò relacionat amb els actes 
de pirates, actes tradicionals, els concerts, etc. La 
segona comissió, més genèrica, treballa els actes 
típics de la Festa Major, els que tots hem conegut des 
de petits: balls (de Gala i Tronera), paella, sardinada, 
havaneres, castell de focs… Com podeu veure hi ha 
un ventall d’activitats per a tots els gustos. I és una 
tasca que comença de cara a l’any vinent ja des de el 
mateix moment en què finalitza la Festa Major. 
 Arribar fins aquí no ha estat un camí gens fàcil. 
I menys avui dia amb la crisi econòmica. Però amb 
ganes i imaginació hem pogut arribar-hi. Esperem que 
pogueu gaudir de la  vostra Festa Major d’Estiu. I, si 
hi ha quelcom que creieu que podem millorar, no us 
ho penseu! Veniu a formar part de la Comissió.
 Aixì, doncs, des de la Comissió de la Festa Major 
d’Estiu us desitgem que gaudiu de la Festa amb seny 
i alegria. Visca Premià de Mar, visca els “Pirates i 
Premianencs”, i glòria a Sant Cristòfol!!!
 

La Comissió de Festes 
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Eloi Maristany (CiU)

Joan Ribet (CP-PA)

Aurora Juvé (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfonso Barreras (ICV-EUIA-E) 

“Des del PSC volem convidar-vos a 
participar molt activament d’aquest Festa 

Major 2012, preparada per persones 
compromeses amb Premià de Mar, a 

les quals volem felicitar per l’esforç i la 
implicació que han demostrat”.

“Ja arriba la Festa Major! Que els temps 
difícils no siguin impediment per lluitar 

contra els Pirates, anar a ballar, sortir al 
carrer i gaudir del nostre Premià! 

Bones Festes!”.
 

“La Festa Major és patrimoni de tots 
els premianencs i premianenques. 

Ens convé entendre-la com a riquesa 
cultural, respectar-la  i fer-ne bandera. 
Dies per ser pirata o premianenc i fugir 

de les nostres rutines!”

“Malgrat els temps difícils 
que estem patim, esperem una festa 

que contempli la diversitat de 
Premià de Mar. Volem agrair l’esforç dels 

voluntaris per mantenir una festa de qualitat. 
Bona Festa Major!”

“Vull deixar constància 
del profund agraïment de l’Ajuntament 
envers les persones que han treballat 

voluntàriament per la Festa Major 
en benefici de tots. 

Bona Festa Major! ”.

ve de la pàgina anterior

Novetats de la Festa Major 2012
La Regidoria de Festes, amb la col·laboració de les regidories de Joventut, Esports 
i Cooperació, de les comissions de Festa Major i de Pirates i Premianencs i de 
nombroses entitats i voluntaris, ha preparat un extens programa de Festa Major, 
que aquest any presentarà les novetats següents: 

• El Ball de Festa Major, amb Los Mustang i Los Pasantes,  es tornarà a fer al 
camp de futbol.
• Després de la seva remodelació, la plaça dels Països Catalans tornarà a acollir 
nombrosos actes de la Festa Major.
• El Poble Pescador, al Nucli Antic, presentarà diverses novetats: la conferència 
Navegació al segle XIX i la carrera de les Amèriques, el 8 de juliol a les 19h a Can 
Roure (Sant Antoni,25), i l’exposició sobre la Navegació del segle XIX i el Maresme, 
que es podrà visitar els dies de la Festa Major, de 18 a 21h, també a Can Roure.
• Per primera vegada es farà una Trobada de Gravadors i Dibuixants d’Estampats, 
el dia 5, a les 18 h, al Museu de l’Estampació. 
• Es recupera la Sardinada, el 10 de juliol a les 18 h, al Pla de l’Os.
• S’introdueix la Passejadeta, el 9 de juliol a les 18.30 h, a la plaça de la Sardana, 
versió infantil de la Passejada. 
• La Banda del Prat del Llobregat col·laborarà en el Concert de Banda del dia 8, 
a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament.

Pirating, de Roger Crespo, 
cartell guanyador 
de la Festa Major 2012
Una de les novetats d’aquest any ha estat 
l’elecció del cartell, que s’ha fet a través d’un 
concurs obert a tota la població.   En total s’hi 
van presentar 30 originals, entre els quals el 
jurat, format pel regidor de Festes, un tècnic 
de Cultura, un professional de la impressió i 
quatre membres de la Comissió de Festes, 
va escollir com a guanyador el cartell que 
portava per nom Pirating, de l’autor Roger 
Crespo.

La Botiga de la Festa Major 
El nombre de productes relacionats amb la Festa Major, una manera més de fer 
participar els premianencs de la festa, s’ha anat incrementant. El producte estrella 
de tots els que es venen a la botiga són les samarretes de la Festa Major, que cada 
any tenen un disseny nou relacionat amb el cartell i el programa. Altres productes 
que s’han anat consolidant són els mocadors pirates i premianencs i els penjolls i les 
arracades. La botiga, com cada any, s’ubicarà al Centre Cívic (c/Esperança 19). 

Productes que es vendran a la botiga:
Samarretes
Arracades
Penjolls
Mocadors
Cintes porta-mòbils
CDs amb l’himne pirata i premianenc
Gots
Còmics
Contes “Moros a la costa!”, 
“Secret, secret! L’horta Farrerons té un secret!” i “Onades i flors” 
Memo “La festa a Premià”
Barret de palla 
Encens 
Pins 
També es vendran Entrades per la Paella Popular, la sardinada, i el Ball de Gala 
 
Horaris de la botiga: 
30 de juny i 1 de juliol: de 18.00 a 21.00h 
Del 2 al 6 de juliol: d’11.00 a 14.00h i de 18.00 a 21.00h 
7 de juliol: d’11.00 a 14.00h i de 18.00 a 23.00h 
8 de juliol: de 9.00 a 14.00h i de 18.00 a 21.00h 
9 de juliol: d’11.00 a 14.00h i de 18.00 a 21.00h
10 de juliol: d’11.00 a 14.00h
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Actes durant tota la festa

Cada dia, al Nucli Antic, 
Poble pescador
Col·laboració: Veïns dels carrers 
Sant Antoni

De l’1 al 10 de juliol, 
al Casal Benèfic Premianenc
Setmana de les famílies 2012 i 
celebració de la Festa Major de 
Sant Cristòfol
Organització: 
Casal Benèfic Premianenc

Dies 7, 8 i 9 de juliol, 
a la plaça Nova
Campament pirata
Col·laboració: Pirat-A La Lluna

Concurs de fotografia Festa 
Major 2012
(bases a www.premiapirata.org)

Del 30 de juny al 10 de juliol
Als terrenys del Club Nàutic
Fira d’atraccions (cavallets)

De l’1 al 15 de juliol
Exposició de fotos de la Festa 
Major 2011
Al Centre Cívic
Col·laboració: Argent

De l’1 al 29 de juliol
Al Museu de l’Estampació 
Exposició de fotografies: 
Aquells oficis. 
Organització: Grup Fotogràfic 
Argent. Col·laboració: Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar

Del 2 al 13 de juliol
A la Biblioteca Martí Rosselló
Pirates a la biblioteca: exposició 
bibliogràfica del Racó Pirata 
Organització: Biblioteca Martí 
Rosselló

Del 6 al 15 de juliol
A la Sala Premiart 
(c. Sant Antoni, 3)
Exposició Concurs de Pintura 
de la Festa Major
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

DISSABTE, 30 DE JUNY

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

21.00 h, a l’espai l’Amistat
Concert Misses de concert
Preu de les entrades 14€ 
anticipades a la taquilla de 
l’Amistat i 16€ el dia del concert.
Organització: Coral l’Amistat i 
Ajuntament de Premià de Mar

DIUMENGE, 1 DE JULIOL

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

12.00 h, al Museu de l’Estampació 
Inauguració de l’exposició de 
fotografies: Aquells oficis
Organització: Grup Fotogràfic 
Argent
Col·laboració: Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar

DIMECRES, 4 DE JULIOL

18.00 h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló
Hora del conte: qui no té nas?
Organització: 
Biblioteca Martí Rosselló

DIJOUS, 5 de JULIOL

18.00 h, al Museu de l’Estampació 
I Trobada de gravadors 
i dibuixants d’estampats 
Organització: Museu 
de l’Estampació 

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

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

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

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

DIVENDRES, 6 DE JULIOL

D’11.00 h a 13.00 h, al Museu de 
l’Estampació
Taller d’estampació de banderes
Col·laboració: Museu de l’Estam-
pació, Sociedad Europea Textil 
2000, Estampunt SL, Gravats 
Miramar SA i Gravmode SL

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

17.00 h, al mercat de Sant Joan
Xocolatada al mercat
Organització: Associació de Vene-
dors del Mercat de Sant Joan 

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

18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la 
cobla Premià
Col·laboració: Amics de la Sardana

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació Coral 

l’Amistat – Cors de Clavé, Consell 
Sènior, Comissió de Festa Major

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

20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec 
de l’Agrupament Escolta 
Amon-Ra, entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

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

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

21.00 h, a l’espigó del Bellamar
Niu de pirates
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs

22.00 h, a la platja del Bellamar
Moros a la costa! 

(El desembarcament)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Grup de rem dels 
Capgrossos de Mataró, Secció de 
Rem del CN Premià, Trabucaires 
de Santa Coloma, Associació Bric-
barca, Club Nàutic Premià, Conex, 
AVECA, De Bòlit!, 

23.00 h, des del 
carrer Sant Francesc
El saqueig!
Els pirates han guanyat però 
encara els queda feina per fer. Els 
premianencs no els ho posaran 
fàcil. La resistència capitaneja-
da pel gegant Martí a ritme dels 
tabalers de Premià i el suport dels 
trabucaires faran que la invasió al 
poble sigui costosa. Costosa però 
no impossible, perquè l’Omar, els 
presoners, els grups de percussió 
que ja han desembarcat, faran 
força per arribar a la plaça de 
l’Ajuntament.
Els premianencs intentaran evitar 
l’avanç dels pirates amb diverses 
barricades, però els pirates 
respondran amb el saqueig 
d’algunes cases. Premianencs 
desperteu! El poble està alerta!

Per motius de seguretat hi haurà 
accés restringit a la plaça de 
l’Ajuntament.

El recorregut de la 
cercavila pirata serà el següent: 
Cantonada Colom/c. Pau Casals 
->c. Colom->c. Joan Prim->Porxo 
de la Lió ->Aurora->Sant Cristòfol 
-> Rectoria ->Pl. Ajuntament.
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit!

23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit!

00.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Premià, ciutat pirata
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, De Bòlit!

1.30 h, a la platja del Bellamar
Concert pirata, amb Full Equip
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Diputació de 
Barcelona

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

5.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima. 
Amb DJ Hall 
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, 
Diputació de Barcelona

DISSABTE, 7 DE JULIOL

10.00 h, a diversos 
carrers del casc antic
Fira-mercat d’artesans 
del poble pescador

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

MÉS INFORMACIÓ A WWW.PREMIAPIRATA.ORG
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11.00 h, al Mercat de Sant Joan
Cantata, a càrrec de l’Agrupació 
Coral l’Amistat-Cors de Clavé 
Organització: Associació de Vene-
dors del Mercat de Sant Joan
Col·laboració: Agrupació Coral 
l’Amistat-Cors de Clavé

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

18.00 h Plaça Nova 
(Campament Pirata)
Berenar solidari
Sensibilització, cooperació i 
solidaritat internacional
Col·laboració: Associació 
Kuwonku, Associació Tarija, 
Premià amb el Sàhara, Associació 
San-Prem, Pirat-A La Lluna.

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

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

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

23.30 h, al camp de Futbol
Ball de Festa Major, amb Los 
Mustang i Los Pasantes 
Preu de l’entrada: 15 €. Venda 
anticipada d’entrades al Centre 
Cívic, a Telentrada i el mateix dia 
del ball a la taquilla de l’espectacle. 
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major

00.00 h, a la Gran Via de Lluís 
Companys (cantonada ptge. 
Manent)
Ball Tronera 
amb el grup Aigua del Karme
Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

3.00 h, a la platja del Bellamar
Festa Premià Space
Col·laboració: Ràdio Premià de 
Mar, Diputació de Barcelona

DIUMENGE, 8 de JULIOL

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

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

10.00 h, a la Riera de Premià 
16a  Trobada de Puntaires
Col·laboració: Conex

10.00 h, A diversos carrers del 
casc antic
Fira-mercat d’artesans del poble 
pescador
Organització: Ajuntament 
de Premià de Mar
Col·laboració: AVECA

11.00 h, sortida del 
Camp de Futbol 
17a  Baixada d’Andròmines
Col·laboració: De Bòlit!
12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Diada castellera, amb les colles 
Capgrossos de Mataró i 
Castellers de Badalona
Col·laboració: Comissió de Festes

13.00 h, a la plaça Nova
Paella pirata i premianenca
Preu: 3 €. Els tiquets  es poden 
adquirir a la botiga de la Festa 
Major, al Centre Cívic.
Col·laboració: Consell Sènior, 
Agrupació Coral l’Amistat, Alella 
Vinícola, Anna Fruits, Casa 
Ametller, Lloveras Forners, Toni 
Ortiz peixaters, Llenya Joan Sayol 

17.00 h, a la plaça de l’Endalet
Mercat d’esclaus
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Esplai Parroquial 

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

18.00 h Plaça Nova 
(Campament Pirata)
Berenar solidari
Sensibilització, cooperació 
i solidaritat internacional
Col·laboració: Associació 
Kuwonku, Associació Tarija, 
Premià amb el Sàhara, Associació 
San-Prem, Pirat-A La Lluna.

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

19.00 h, a can Roura 
(c. Sant Antoni, 25) 
Conferència:  Navegació al segle 
XIX i la carrera de les Amèriques
A càrrec de Joan Gómez i Vinardell
Col·laboració: Comissió del Poble 
Pescador. Carrer Sant Antoni

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament 
Gran concert de banda
Col·laboració: Banda de Premià, 
Banda de Música del Prat de 
Llobregat

20.00 h, a la plaça Nova
4t. Festival-In

Amb l’actuació dels cantautors:
Toninho Pa&Samba Brothers, 
a les 20.00 h
The Outside Hours, a les 21.00 h
Stepmother, a les 22.00 h
Col·labora: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Nit de les colles. La gran final
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Els Pirates, Pamb-
xocolata Granja-cafeteria, El Celler 
del Mas, Frankfurt el Blau, El 
Terrat, Zure Etxea, Centre Esportiu 
Municipal Premià (CEM), C de 
còmic i Bar Caníbal.

23.00 h, a la platja del Bellamar
Concert a la platja, amb 
Sergio Repercuto (a les 23.00 h)
Kaiz (a les 00.00 h)
The Golden Grahams (1.00 h)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Diputació de 
Barcelona

3.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima. 
Amb DJ Sun-Z (a les 3.00 h)
I amb DJ David Riera (a les 4.00 h)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Diputació de 
Barcelona

DILLUNS, 9 de JULIOL

11.00 h, a la plaça Mercè 
Rodoreda
Espectacle d’animació infantil, 
amb festa de l’escuma 
Organització: Ajuntament de 
Premià de Mar
Col·laboració: Pere i Àngel, SL

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

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ral·li fotogràfic digital pirata. 
Adults
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Ràdio Premià de 
Mar, Blau sandwich & cafeteria, 
Pambxocolata Granja-cafeteria i El 
Pájaro de Hierro taller d’artesania

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ral·li fotogràfic digital pirata. 
Infantil 
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Ràdio Premià de 
Mar, Blau sandwich & cafeteria, 
Pambxocolata Granja-cafeteria i El 
Pájaro de Hierro taller d’artesania

18.30 h, des de la plaça de la 
Sardana 
La passejadeta
Col·laboració: De Bòlit!

19.30 h, a la plaça de la Sardana
Danses, a càrrec de l’Escola de 
Música i Dansa “Estudi Teresa 
Maria”, a les 19.30h
Exhibició de Country, a les 20h 
Exhibició de balls de saló a les 
20.30h
Col·laboració: AVECA, Escola de 
Música i Dansa “Estudi Teresa 
Maria”

20.00 h, a l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música
Concert a l’Escola de Música, a 
càrrec de joves talents de l’Escola 
Municipal de Música de Premià de 
Mar. Organització: Escola Munici-
pal de Música.

22.30 h, a l’espai l’Amistat
Una estona amb Joan Pera
Entrades anticipades: 18€; dia de 
la funció: 20€
Col·laboració: Espai l’Amistat

23.00 h, inici al camp de futbol /c. 
de la Plaça
Correfoc 
Recorregut:
Entrada camp de futbol/c. de la 
Plaça->c. Montserrat->c. Ramon 
i Cajal->c. del Pilar->c. de la Plça-
>Gran Via de Lluís Companys->c. 
Eixample->pl. de la Sardana
Mesures de seguretat d’acord amb 
el Decret 252/1999 (DOGC núm. 
2974):
• Mantingueu portes i finestres 
tancades, aparadors i vidres pro-
tegits, tendals recollits i no tingueu 
roba estesa o altres elements com 
banderes, etc.
• No col·loqueu obstacles durant el 
recorregut (testos, taules, cadi-
res...)
• No llenceu aigua fins que no 
s’hagi acabat l’actuació.
• No encengueu foc ni fumeu a 
prop del material pirotècnic.
• No envaïu l’espai d’actuació dels 
grups.
• Respecteu les indicacions de 
l’organització.
• Cal que dugueu roba adequada 
per participar en l’acte de foc.
Col·laboració: Comissió de Festa 
Major, Simplement Diables

Acabat el Correfoc, des de la plaça 
de la Sardana
Tabalada
El recorregut serà: pl. de la 
Sardana-> c. Esperança->c. J.A. 
Clavé->c. de la Plaça->pl. de 
l’Ajuntament
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs

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

2.30 h aproximadament, des del 
carrer c. Sant Antoni/Nord
Desena cursa nocturna de pira-
tes i premianencs a pèl
El recorregut de la cursa serà: c. 
Sant Antoni/c. del Nord->Nord-
>Esperança->A. Clavé->carrer de 
la Plaça-> carrer de Sant Cristò-
fol-> carrer Rectoria-> plaça de 
l’Ajuntament-> carrer de la Plaça-> 
plaça de Can Manent-> platja del 
Bellamar (escenari dels concerts)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs

3.00 h, a la platja del Bellamar
Concert a la platja, 
amb Dabucabuc
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Diputació de 
Barcelona

DIMARTS, 10 de JULIOL

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

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

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

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

12.00 h, a l’Església de Sant 
Cristòfol
Ofici solemne de Festa Major
Organització: Consell Parroquial P. 
de Sant Cristòfol

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

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

18.00 h, al pla de l’Os
Sardinada. Col·laboració: 
Comissió de Festa Major

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

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

18.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Ball de l’expulsió 
i canvi de presoners
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Escola de teatre In 
Albis

Tot seguit, a la plaça dels Països 
Catalans
La batalla final
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Focs d’artifici 
Europlà, SL
 
En acabar la batalla, a la plaça 
dels Països Catalans
Ruixada
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs

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

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

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

DIMECRES, 11 de JULIOL

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

MÉS INFORMACIÓ A WWW.PREMIAPIRATA.ORG



Millores per afavorir 
la rotació de vehicles 

Actualment a Premià de Mar 
el nombre de vehicles és 
superior en prop de 1.000 
unitats a la capacitat de les 
places d’estacionament i 
aparcament. Amb l’objec-
tiu de millorar la manca 
d’aparcament als carrers i 
les conseqüents molèsties 
que això ocasiona als veïns, 
l’Ajuntament ha tirat enda-
vant un seguit de mesures 

pensades per donar respos-
ta a les diverses necessitats 
de cada zona. 
 Aquestes mesures, a les 
quals cal sumar l’entrada 
en funcionament del nou 
aparcament de la plaça dels 
Països Catalans, la tardor 
del 2011, són les següents:
• Reordenació de la zona 
blava municipal com a aju-
da a l’activitat econòmica i 

comercial. Reubicació de di-
verses places. La zona blava 
comercial passa de tenir 292 
places a tenir-ne 313. 
• Per ajudar a potenciar la 
zona de comerç emergent 
que hi ha al barri de Can 
Farrerons, i atenent a les 
peticions dels comerciants 
de la zona, s’ha creat una 
nova àrea de zona blava.
• Creació d’una Zona Blava 

d’Estiu al Palmar, gratuïta 
per als premianencs.
• Propera prova pilot d’una 
nova zona verda d’aparca-
ment residencial en determi-
nats punts del municipi. 
• Noves condicions per faci-
litar als ciutadans l’accés a 
una plaça als aparcaments 
de la Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló, Can Boter i 
La Sardana.  Obrir la conces-

sió o el lloguer de les places 
de l’aparcament. 
• Amb l’objectiu de facilitar 
també l’aparcament als ve-
hicles de dues rodes i evitar 
que aparquin a les voreres, 
s’han creat, i en alguns ca-
sos reubicat, diverses places 
per a motos i bicicletes. 
• Reubicació i nova creació 
de places per a motos i 
bicis.

Modificacions a la zona blava, la creació d’una zona 
verda i noves condicions als  pàrquings públics, mesures 
per facilitar l’aparcament als veïns i afavorir el comerç
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Nova zoNa blava d’estiu (gratuïta 

per als preMiaNeNCs) al palMar  

A la zona coneguda com el “Palmar” s’hi fa 

una nova zona blava d’estiu que funcionarà 

amb distintiu (els premianencs no han 

de pagar per aparcar-hi) de 211 places, 

destinada als veïns d’altres poblacions que 

hi aparquen en temporada de platja. Els 

horaris i  funcionament serà el mateix que a 

la zona blava d’estiu de Can Pou-Camp de 

Mar: de  9h a 20h de dilluns a diumenges, 

festius inclosos, del 15 de juny al 15 de se-

tembre. Aquest primer any, degut al procés 

de posada en marxa del servei, l’inici del 

funcio-nament està previst pel 14 de juliol.

propera prova pilot d’iMpleMeNtaCiÓ de la zoNa verda  
Amb l’objectiu de millorar la mobilitat urbana de la població, es farà 

una prova pilot d’habilitació d’una zona d’estacionament regulat amb 

bonificació de l’aparcament pels veïns residents de la zona, que podran 

gaudir d’unes tarifes econòmiques. Aquestes zones verdes seran: 
zona 1:  zona “centre”: • C/ Unió/Reina Elisenda• C/ Unió/Ramon Llull • C/ Elisenda de Montcada/Unió• C/ Elisenda de Montcada/Pompeu Fabra

• C/ Romà Riera i Arcal/Elisenda de Montcada
• C/ Pompeu Fabra/Ramon Llullzona 2:  dr. Ferran:• C/ Santiago Rusiñol amb els carrers Pilar, Plaça Dr. Ferran 

   i Pintor Pau Roig.• C/ Enric Granados/Torrent de la Fontsana
• C/ Francesc Mas i Abril amb Jacint Verdaguer i Gran Via

• C/ Jacint Verdaguer amb Santiago Rusiñol
• C/ Gran Via amb Plaça Dr. Ferran
• C/ Torrent de la Fontsana amb Plaça Dr. Ferran Horaris i preus: L’horari de pagament de la 

zona verda serà de dilluns a 
divendres de 9:00h a 20:30h. 
Tarifes per als veïns residents 
de la zona: 2€ (IVA inclòs)  
per setmana, de dilluns a 
divendres. Tarifa per a No 
Residents: 1,50€/ hora amb 
un màxim de 2 hores.

aparCaMeNt biblioteCa 
MuNiCipal MartÍ rossellÓ 
Nous preus i terminis:
Concessió:
- 71 anys: 21.000€ (IVA no inclòs)
- 50 anys: 16.300€  (IVA no inclòs)  
- 40 anys: 13.300€ (IVA no inclòs)
- 30 anys: 10.100€ (IVA no inclòs)
- 20 anys: 6.850€ (IVA no inclòs)
- 10 anys: 3.500€ (IVA no inclòs)
- Lloguer mensual: 67,80€ (IVA no inclòs) 

aparCaMeNt plaÇa de la sardaNa 
S’obre la concessió o el lloguer de les places de l’aparca-
ment de la Sardana que fins ara eren de rotació per incre-
mentar l’oferta a la zona centre i el Nucli Antic. Cal destacar 
que aquesta és la zona a on s’han eliminat més aparca-
ments en superfície, amb motiu del procés per alliberar els 
carrers més estrets dels vehicles.
Nous preus i terminis:  
Concessió: 
- 40 anys: 19.500 (IVA no inclòs)
- 40 anys cotxe petit: 16.900 (IVA no inclòs)
- 30 anys: 17.000 (IVA no inclòs)
- 20 anys: 12.500€ (IVA no inclòs)
- 10 anys: 6.700 (IVA no inclòs)
- Descompte especial per la compra de 10 o més places: 
500€ per plaça.
- Lloguer mensual: 76,27€ (IVA no inclòs) 

aparCaMeNts 
biCis i Motos  
Amb l’objectiu de facilitar 
també l’aparcament als 
vehicles de dues rodes i 
evitar que aparquin a la 
vorera, s’han creat, i en 
alguns casos reubicat, 
diverses places per a motos i 
bicicletes. 

distintius per a les zones blaves d’estiu
Els usuaris de les zones blaves  de Can Pou-Camp de Mar i del Palmar poden utilitzar els mateixos adhesius dels darrers tres anys 
(color marró). Els veïns que no tinguin el distintiu podran fer-ne la sol·licitud a l’Oficina  d´Atenció al Ciutadà. 
Quines persones poden disposar d’aquest distintiu?
a) empadronat/da a Premià de Mar titular de vehicle en alta al padró de l´IVTM.
b) empadronat/da que disposi de vehicle facilitat per la seva empresa (acreditar mitjançant certificació de l’empresa).
c) empadronat/da, que hagi adquirit recentment el vehicle sempre que demostri que aquest està domiciliat a Premià de Mar
d) titular de vehicle i d’immoble d’alta al padró de l´Impost sobre Bens Immobles ubicat a les zones blaves d’estiu
e) titular de vehicle que acrediti tenir lloc de treball a les zones blaves d’estiu
Més informació a l’OAC, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Tel. 93 741 74 00. Adreça electrònica: oac@premiademar.cat.

les  noves places de zona blava 
(places reubicades) de la zona 
Centre entraran en funcionament 
el 2 de juliol. les noves zones 
blaves (la majoria són places 
reubicades) de dr. Ferran, enric 
granados (zona Can Farrerons)  
carrer pilar,  Joan prim/pilar i nova 
zona d’estiu del palmar entraran 
en funcionament el 14 de juliol. 
en ambdós casos, es sancionarà 
a partir del 16 de juliol. 

aparCaMeNt CaN boter 

Nous preus i terminis: 
Concessió (iva no inclòs): 

- 20 anys: d’11.500€ a 12.500€ 

- 50 anys: de 18.250€ a 19.710€ 

- Descompte de 500 euros per plaça 

per a aquells compradors que 

n’adquireixin més d’una.
- Lloguer mensual:  67,80€ 

(IVA no inclòs).
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Nova campanya de civisme 

Premià de Mar té una llarga tra-
dició en l’activitat d’estampació 
tèxtil, i va ser el primer lloc de 
l’estat on es va implantar el sis-
tema de la lionesa, a La Lió. 

El Museu de l’Estampació 
ha iniciat una línia de recerca 
sobre la indústria del gravat, els 
motlles i el dibuix d’estampació, 
amb un recull de memòria oral, 
on els gravadors i dibuixants 
poden aportar les seves ex-
periències i coneixements, i 
ara fa una crida a tots aquells 
que puguin facilitar documents 
i objectes relacionats amb el 
passat industrial de Premià de 
Mar, en l’activitat d’estampació 
tèxtil. Per això, es vol compilar 
informació i objectes, com 
clixés d’estampació, dissenys 
originals, fotografies antigues i 
altres documents vius a la me-
mòria de molts premianencs. 
Més informació: 
937529171 (de 9 a 15h) o 
museu@premiademar.cat . 

Recordes 
quan a Premià 
s’estampava?Borsa d´Habitatge: 

garanties i millors preus
La Borsa d’Habitatge actua 
com a mediadora entre 
els propietaris d’habitatges 
buits i els llogaters, de ma-
nera que es garanteix el 
bon ús dels habitatges, es 
negocien rendes de lloguer 
per sota del preu de mercat 
i es cerca l’habitatge més 
adequat per a cada unitat 
de convivència. Aquest ser-
vei funciona des de primers 
d’any. 

Aquelles persones que 
tinguin en propietat algun 
habitatge desocupat el po-
den posar en lloguer a tra-
vés de la borsa d’habitatge 
de l’Ajuntament. El funci-

desperfectes.
• Gestionarà l’aval del llo-
guer, una assegurança gra-
tuïta que, en cas de desno-
nament, permet recuperar 
les rendes dels mesos dei-
xats de percebre.

D’aquesta manera, el 
llogater es podrà beneficiar 
d’un lloguer un 20% més 
econòmic sobre el preu de 
mercat i de la gestió gratuïta 
en la redacció del contracte. 
Per la seva part, haurà de 
dipositar un mes de lloguer 
com a fiança.

Per tal de poder accedir 
a un habitatge de la Borsa 
d’Habitatge es demana que 

Els propietaris d’habitatges desocupats els poden posar en 
lloguer a través de la Borsa d’habitatge de l’Ajuntament

onament de la borsa és el 
següent:

El propietari haurà de 
fixar el lloguer un 20% més 
econòmic del preu de mer-
cat. A canvi, la Borsa d’Habi-
tatge s’encarregarà de: 
• El posarà en contacte amb 
llogaters potencials.
• Redactarà el contracte de 
lloguer.
• Gestionarà una assegu-
rança gratuïta d’assesso-
rament i defensa jurídica 
en cas d’impagament del 
llogater.
• Gestionarà una asseguran-
ça gratuïta per a la vivenda 
que cobreixi els possibles 

el llogater disposi d’ingres-
sos i en pugui destinar un 
30% al pagament del llo-
guer. Per entrar a formar 
part d’aquest programa cal 
que el llogater no tingui cap 
vivenda en propietat.

Més informació:
Borsa Local d’Habitatge 
de Premià de Mar:
Antiga Fàbrica del Gas 
(Nau 2)
c/Joan XXIII 2-8
Tel. 93 741 74 04 /ext.4110
Atenció presencial: de 
dilluns a dijous de 9.00 h a 
13.00 h i divendres 
(visites concertades).

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21.03.12, acordà l’aprovació inicial 
de la modificació del Capítol IV “Justificació i pagament” de l’Ordenança general de 
subvencions. Atès que no s’han presentat reclamacions ni suggeriments en el termini 
de 30 dies hàbils d’exposició pública, obert mitjançant anuncis al BOP de 16.04.12, al 
DOGC núm. 6105, d’11.05.12, al tauler d’anuncis i a la web municipal, i al diari El Punt 
de 03.04.12, en execució de l’acord esmentat aquesta modificació resta aprovada 
definitivament.

De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases de Règim Local, es fa públic el text de la modificació de l’Ordenança general 
de subvencions, d’acord amb el qual es divideix el Capítol IV de l’Ordenança en dues 
seccions i s’hi afegeix un nou article amb el núm. 26, el contingut del qual es transcriu 
a continuació:
 
“CAPÍTOL IV.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
Secció 1a.- Procediment ordinari (...)
Secció 2a.- Procediment en cooperació internacional
Article 26
Les despeses corresponents a alguna activitat subvencionada en l’àmbit de la coopera-
ció internacional podran ser justificades mitjançant factures, rebuts o altres documents 
als quals se’ls  reconegui valor probatori, expedits en els termes que estableixi la 
legislació local del país on s’executi l’activitat subvencionada. 
En cas de despeses realitzades en aquests països, quan s’operi en mercats informals, 
es podran utilitzar també com a justificants de despesa els rebuts, ja siguin aquests 
rebuts de caixa, és a dir, documents emesos per la mateixa entitat o subjecte que 
efectua el pagament i signats pel proveïdor dels béns o serveis acreditant que ha rebut 
l’import indicat en els mateixos o rebuts emesos pels propis proveïdors.  
El termini de justificació de les subvencions en l’àmbit de cooperació internacional 
restarà fixat en el conveni específic subscrit a l’efecte. 
Seran també d’aplicació al procediment de cooperació internacional, regulat en aquesta 
secció, el contingut dels articles 21 a 25 abans transcrits.” 

L’alcalde,
Miquel Buch i Moya

Premià de Mar, 30 de maig de 2012

Anunci

Durant el mes de juny, l’Ajuntament ha fet una nova campanya de 
civisme per conscienciar la ciutadania que per gaudir d’un poble més 
net i agradable es fa imprescindible que ella mateixa tingui cura de 

no embrutar-lo de manera innecessària. Els eixos centrals de la 
campanya són  la problemàtica dels excrements dels animals, les 
pintades i els grafits i la utilització correcta dels contenidors de la 
brossa i la deixalleria. La campanya s’ha fet amb la col·laboració 
dels agents cívics, contractats temporalment a través dels Plans 
d’ocupació de la Generalitat, que han estat recorrent els carrers i 
espais públics per recordar als vianants que la col·laboració ciuta-
dana es fa imprescindible per mantenir un poble net, alhora que els 
han informat sobre els seus drets i els seus deures. La iniciativa ha 
anat  acompanyada del repartiment de quadríptics i pòsters de la 
campanya Premianets, així com de cendrers per a la sorra, distri-
buïts a la platja.
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Ja està en marxa la
temporada de platges
Diumenge, 24 de juny, va 
començar la temporada de 
platges, que s’allargarà fins el 
2 de setembre. Com a espai 
d’oci i lleure, durant la tempo-
rada d’estiu les platges incor-
poren els  serveis necessaris 
pel bon desenvolupament de 
l’activitat que s’hi realitza.

Servei de vigilància 
i socorrisme
El servei de vigilància i so-
corrisme a les platges, va a 
càrrec de la Creu Roja de 
Premià de Mar. El servei 
funcionarà  d’11 a 18 h, de 
dilluns a diumenge. Aquest 
servei estarà actiu a totes les 
platges del municipi i constarà 
dels elements següents:
• Mòdul de primers auxilis 

a la platja de Llevant, junta-
ment amb els serveis per a 
persones amb mobilitat redu-
ïda (cabina de wc adaptada,   
cadira amfibi i habilitació de 
zona d’estacionament).
• Embarcació
• Vehicle d’intervenció 4x4 i 
un quad
• Megafonia fixa a la platja de 
Llevant 
• 3 cadires de vigilància situa-
des a la zona de Can Pou, a 
l’espigó de la  platja de la Des-
càrrega (alçada de l’estació 
aproximadament) i al Pla de 
l’Os-Bellamar. 

Nova senyalització 
i panells informatius
Des de l’Àrea de Medi Am-
bient i Salut Pública, s’ha 

millorat la senyalització de les 
platges i serveis amb nous 
panells informatius a les plat-
ges de Llevant, Bellamar, Pla 
de l’Os, de la Descàrrega i de 
Ponent. Alhora, s’han pintat 
els passos soterrats; s’han 
arranjat i pintat les dutxes; 
s’han col·locat passeres, i 
s’han arranjat  les escales i 
accessos a la platja i els pals 
de les banderes d’informació 
de l’estat del mar. 

Neteja de les platges
  Cal recordar  també que du-
rant la temporada de platges 
s’intensifica el servei de nete-
ja, de manera que diàriament 
es fa la neteja de la sorra, del 
passeig, la recollida de pape-
reres, i la neteja dels torrents, 

Recomanacions de la Creu Roja
La Creu Roja recorda que és  vital seguir sempre les re-
comanacions dels socorristes, així com adoptar mesures 
d’autoprotecció per tal de gaudir d’un bany segur.
• No intenteu nedar contra corrent
• Si us sentiu arrossegats per un corrent, nedeu 
paral·lelament a la platja i una vegada sortiu del corrent, 
nedeu cap a la platja.
• Les pilotes, matalassets i flotadors són molt lleugers i 
poden anar-se’n fàcilment mar endins o bolcar. Per tant, 
mai els utilitzeu si no sabeu nedar. 

Cal respectar els colors de les  
banderes de senyalització de l’estat del mar: 
• Bandera vermella : bany prohibit
• Bandera groga: bany perillós. Es recomana que 
l’aigua no sobrepassi l’alçada de la cintura.
• Bandera verda: bany sense perill

dutxes i accessos.
 Durant la temporada alta, 
del 15 de juny al 30 de se-
tembre, la neteja es farà de 
la manera següent: 
• 3 peons de 06.00 h a 13.00 

h cada dia 
• 1 peó-conductor de 03.30 
h a 10.30 h cada dia, per ne-
tejar les platges de Llevant i 
Bellamar amb un tractor amb 
màquina garbelladora.

SALVAMENT I SOCORRISME
Tel. 607 462 303

POLICIA LOCAL
Tel. 93 741 74 22

EMERGÈNCIES
Tel. 112

Platja
Pla de l’Os

Platja 
del Bellamar

Platja
de la Descàrrega

Platja
de Ponent

PLATJA
DE LLEVANT

Platja de
Llevant



Publicitat



11

La Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 27 de juliol de 2011 va aprovar inicialment 
els projectes següents:

- “Projecte d’obres de millora de la xarxa mu-
nicipal d’abastament d’aigua dels carrers de 
la Plaça, Ptge. Manent, Eixample, Esperança, 
Sant Joan i Joan Prim”, amb un pressupost de 
283.997,34 €.

- “Projecte d’obres per a la substitució de cano-
nades de la xarxa municipal de clavegueram dels 
carrers Alegria, Unió, Sant Joan, Sant Miquel i 
Alfons”, amb un pressupost de 272.000,01 €.

- “Projecte d’adequació de voreres al vigent 
codi d’accessibilitat als carres Núria, Elisenda 
de Montcada i Lourdes”, amb un pressupost de 
230.000,00 €.

S’han exposat al públic mitjançant anuncis 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 10.08.11, al tauler d’anuncis i 
a la web municipal als efectes d’informació públi-
ca i van quedar aprovats definitivament en data 
22.09.11 en no haver-se presentat al·legacions 
ni reclamacions. 

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 18 de juny de 2012
Miquel Buch i Moya

Alcalde

Anunci



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 

L’Escola Montserrat, 
premiada a Consumòpolis 2012 
Per tercer any consecutiu, els alumnes de l’Escola 
Montserrat van ser premiats al  concurs escolar sobre 
consum a través de les TIC Consumòpoli,  que orga-
nitzen l’Escola del Consum de Catalunya i el Ministeri 
de Sanitat, Política Social i Igualtat. Els guanyadors van 
ser:  Tercer Premi de Catalunya de Cicle Superior: equip 
Atlàntic, format pels alumnes de 5è: Danahe, David, 
Eva, Oriol i Víctor. Primer Premi de Catalunya de Cicle 
Superior: equip Mississipi, format per les alumnes de 
6è: Alba, Anna, Jennifer, Marina i Mireia. Aquest grup, a 
més,  participarà a la fase estatal del concurs amb els 
guanyadors de la resta de comunitats autònomes.

El dia 19 de maig Comerços Associats de Premià va fer l’entrega del premi de la 
campanya “Comprar a premià té premi” sortejada el dia 13 d’abril. L’acte d’entrega va 
tenir lloc al Restaurant Miramar, l’establiment que va repartir la butlleta guanyadora. 
La guanyadora va rebre de mans del president del CAP, Isidre Pijuan, 500€ en xecs 
per gastar a qualsevol de les botigues associades al CAP. Aquest acte també va 
comptar amb la presència del regidor de Promoció Econòmica, Ibán 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 De-
partament de Comerç de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Comprar a Premià té premi

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
18 d’abril de 2012 va aprovar inicialment el projecte 
d’obres de supressió de barreres arquitectòniques i 
construcció de 238 nínxols i 49 columbaris al cementiri 
municipal, amb un pressupost de 470.432,98 € (IVA 
inclòs), i s’ha exposat al públic mitjançant anuncis 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de data 
08.05.12, a la web municipal i al tauler d’anuncis 
de la Corporació durant el termini de trenta dies als 
efectes d’informació pública i va quedar aprovat defi-
nitivament en data 11.06.12 en no haver-se presentat 
al·legacions ni reclamacions i atès l’informe favorable 
emès pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Premià de Mar, 18 de juny de 2012
Miquel Buch i Moya, Alcalde

Anunci

Reglament de la Biblioteca municipal Martí Ros-
selló i Lloveras. En compliment del punt quart de 
l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió ordinària 
celebrada el 25 de gener de 2012, s’informa que des 
del passat 2 de juny de 2012, és vigent el reglament 
de la Biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras. 
El text íntegre d’aquest reglament es pot consultar en 
la pàgina web municipal (http://www.premiademar.
cat). La qual cosa es fa pública en compliment del 
que disposa l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 18 de juny de 2012
Miquel Buch i Moya, Alcalde

Anunci

Caminada a 
Sant Mateu
El proppassat 28 de maig 
va tenir lloc la 19a Cami-
nada Popular i Esmorzar 
a Sant Mateu, organitzat 
per l’Associació Esportiva 
Caminants de Sant Mateu 
i Unió Caminants de Mati-
nada, amb la col·laboració 
de la Regidoria d’Esports. 
Enguany hi han parti-
cipat 350 persones de 
totes les edats. El Servei 
d’Esports vol agrair el 
civisme i respecte al medi 
ambient de tots els ca-
minants, així com també 
la tasca dels voluntaris i 
col·laboradors que van fer 
possible el desenvolupa-
ment d’aquesta activitat.
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Sí als pressupostos 
per responsabilitat

El PP de Premià de Mar ha 
presentat una sèrie d’esme-
nes i consideracions, per 
negociar-les, discutir-les, 
acceptar-les o retirar-les, 
fetes pensant que són bo-
nes per a Premià i necessà-
ries en temps de crisi, per-
què la crisi econòmica que 
pateix Espanya ens obliga a 
entrar en una nova fase de 
dinàmica, per lluitar contra 
la lacra d’atur, la destruc-

ció massiva d’empreses 
i comerços i evitar el risc 
d’exclusió social d’una part 
de la societat premianenca. 
És per això que hem de fer 
que l’ajuntament encamini 
totes les seves accions 
a reorganitzar, reorientar 
i optimitzar els recursos 
al màxim, amb l’aplicació 
dels criteris d`austeritat, 
racionalitat i eficàcia, i evi-
tant els desdoblaments de 
costos innecessaris. Hem 
aconseguit l’ampliació de 
la partida de Suport a la fa-
mília en 15.000 euros; Dis-
cutir un nou barem d`accés 
a l`ajuda de família. 2. 
Augmentar les partides de 
Promoció Econòmica, en 

25.000 euros, per dinamit-
zar amb un nou pla econò-
mic. 3. Creació de la Policia 
de Barri, que augmenta en 
58.000 euros i així crear 
la figura dels Agents Cí-
vics, per lluitar contra el 
incivisme. Hem proposat 
maximitzar la productivitat, 
supressió de la mitja hora 
del cafè, però ha estat re-
butjada per CiU.  Fer dintre 
de l’any fiscal 2012 una 
nova valoració del perso-
nal de l’ajuntament. Estem 
negociant la supressió de la 
paga Ajuda Conciliació vida 
Laboral dels funcionaris, és 
a dir, suprimir el conveni 
amb un valor de 196.000 
euros, i tenim la paraula del  

regidor senyor Méndez que 
s`accepta negociar el 50% 
amb els sindicats i destinar 
els diners, 98.000 euros, 
a les nostres esmenes. A 
més a més, s`accepta la de-
saparició dels tres òrgans 
autònoms: la Ràdio, l’Es-
cola de Música i el Museu, 
sempre i quan garantim 
que no hi hagi cap acomi-
adament i el no tancament 
de les entitats. Es rebutja el 
compromís de supressió de 
l`Empresa Pública Primilia 
Serveis SL, i el compromís 
de no ampliació de personal 
de confiança, (en aquest 
punt, li desitgem tota la 
sort del món). Hem votat 
sí, perquè accepten el 70% 

de les nostres aportacions 
i esmenes. Ningú pot dir 
ara que amb la nostra ac-
titud, amb l`aprovació del 
cartipàs, amb el tema dels 
impostos i taxes i ara amb 
el sí, nosaltres, el PP de 
Premià de Mar, no hem es-
tat dialogants, discrets, res-
ponsables, lleials al poble i 
el nostre comportament fet 
amb seny. Venim a aquest 
consistori amb les mans 
lliures, sense motxilles co-
marcals ni càrregues pro-
vincials, i amb ganes de fer 
poble. Ara, senyor alcalde 
som un grup polític seriós, 
respectuós i responsable. 
“Hágase digno de nuestro 
sentido del voto”.

El PSC de Premià de 
Mar, amb responsabilitat

Per a tots i totes és ma-
nifestament coneguda la 
difícil situació que estem 
patint i tothom és conscient 
que aquesta situació no 
s’acabarà en poc temps. 
Ningú ho diu, però tenim 
per davant molts anys per 
resoldre i recuperar l’estat 
del benestar i de tranquil-
litat anterior.

Els afiliats i afiliades del 
PSC de Premià de Mar, 

el passat 10 d’abril vàrem 
aprovar per unanimitat una 
decisió històrica, des del 
punt de vista polític, a Pre-
mià de Mar. Vàrem aprovar 
obrir converses amb CiU 
per arribar a un acord de 
Govern al si de l’Ajunta-
ment.

A ningú se li escapa les 
dificultats en les quals es 
troben les institucions i, en 
especial, els ajuntaments. 
No hi ha cap dubte que 
ara és un moment clau per 
sumar esforços i idees i 
treballar conjuntament. És 
essencial que a les instituci-
ons es garanteixi estabilitat 
a llarg termini, per fer-les 
predictibles.

Amb aquest objectiu de 
garantia i estabilitat de go-
vern, el PSC de Premià de 
Mar s’ha posat al capdavant 
amb aquest pacte i ha de-
mostrat el seu caràcter de 
partit seriós, compromès i 
responsable amb la ciuta-
dania de Premià de Mar.

Volem ser al govern per 
defensar els interessos del 
ciutadans davant les retalla-
des imposades pel Govern 
Central i de la Generalitat, 
en conceptes bàsics com 
les escoles bressol o la 
sanitat. Volem ser al capda-
vant per preparar projectes 
i accions per preparar i 
endreçar l’administració 
local, per quan es comenci 

a sortir de la crisi; volem 
estar preparats per donar 
resposta als nous reptes i 
situacions socials que ens 
trobarem. Volem ser  al 
capdavant per preparar i 
endreçar la ciutat, davant 
la nova realitat social i 
econòmica que s’haurà 
de gestionar, amb noves 
estructures organitzatives i 
productives.

La ciutadania de Premià 
de Mar ha de saber que 
davant les dificultats, el 
PSC de Premià de Mar està 
disposat a ser el primer per 
treballar, amb responsabi-
litat, per un futur millor per 
als nostres veïns i veïnes. 

Així es vàrem compro-

metre a l’inici del mandat i 
així ho podem demostrar. I 
en teniu un bon exemple: 
la nostra proposta sobre 
aparcaments, amb la qual 
hem aconseguit que per un 
euro al dia es pugui tenir 
accés a un aparcament. 
Teniu un bon exemple en 
la nostra actuació sobre el 
pagament d’impostos: s’ha 
aconseguit poder pagar-
los en quatre pagaments. 
En són exemples, però hi 
ha d’altres projectes del 
nostre programa que volem 
que estiguin al full de ruta 
d’aquest mandat i que sa-
bem que seran beneficiosos 
per a tots els premianencs i 
premianenques.

Balanç d’un any 
de mandat

Fa pocs dies s’ha complert el 
primer any de l’actual man-
dat. Els resultats de les elec-
cions municipals del 2011 
van fer que Miquel Buch fos 
nomenat, novament, alcal-
de, amb un regidor més que 

a l’anterior etapa. Tal i com 
va dir aleshores, encetava 
la nova etapa “amb la ma-
teixa il·lusió, humilitat i vo-
luntat de servei i, sobretot, 
amb molta responsabilitat 
i ganes de seguir treballant 
per un Premià millor.” I així 
ha estat. Vivim un moment 
complicat i ple de dificultats, 
i els ajuntaments no en són 
cap excepció. Per això  hem 
procurat aplicar allò de “fer 
més amb menys” en el dia a 
dia de la gestió municipal.
 D’entrada, la bona feina 
feta durant l’anterior man-
dat ens han portat a que 
al març el deute amb els 
proveïdors quedés a 0€, 
per tant, ens estalviarem les 

possibles intervencions de 
l’Estat Espanyol que pati-
ran altres ajuntaments, que 
poden acabar en augments 
d’impostos, tancament de 
serveis.. etc. 
 Dit això, si fem un repàs 
ràpid a la “feina feta” po-
dem recordar l’obertura de 
la nova plaça dels Països 
Catalans i el seu aparca-
ment soterrat; la posada en 
marxa del procés de partici-
pació perquè veïns i entitats 
poguessin dir-hi la seva so-
bre els equipaments actuals 
i de futur; s’han fet millores 
en l’aparcament de cotxes, 
bicis i motos; s’han arranjat 
carrers i voreres i s’han po-
sat semàfors nous a allà a 

on feia més falta; hem obert 
l’Espai l’Amistat, que ofereix 
una programació constant i 
variada; s’han sortejat nous 
pisos socials de lloguer per 
a joves; s’ha donat impuls 
a la Borsa d’Habitatge, per 
afavorir el lloguer de pi-
sos desocupats; s’ha donat 
suport als emprenedors a 
través de diversos convenis; 
s’ha fomentat i donat suport 
a la recerca d’ocupació per 
part de persones aturades; 
s’ha continuat lluitant per 
trobar una solució definitiva 
al problema de la sorra a 
les platges; s’ha creat una 
nova pàgina web, pensada 
per acostar l’administració 
al ciutadà; s’ha fet una nova 

campanya de civisme, per 
recordar que “no és més 
net qui més neteja sinó qui 
menys embruta”...perquè 
per molts esforços que es 
destinin a la neteja, sense 
la col·laboració dels veïns 
es fa difícil tenir un Premià 
més net.  La llista és llarga 
i l’espai limitat, però si més 
no ens permet donar una 
repassada a les actuacions 
més destacades. No ens 
voldríem deixar, però, que 
de la mà de les entitats i 
voluntaris també s’ha tre-
ballat molt per fer possible 
que Premià de Mar segueixi 
tenint la Festa Major que es 
mereix. 
 Bona Festa Major! 
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Les retallades en 
educació afecten
greument  l’Institut 
Premià de Mar

Des de fa un any a Premià 
tenim un nou institut. No és 
que la Generalitat n’hagi 
construït un de nou, sinó 
que va néixer de la fusió 
dels dos instituts que fins 
aleshores teníem a Premià: 
el Cristòfol Ferrer i el Serra 
de Marina. El nou Institut 
acull al voltant de 1.300 
alumnes, entre estudiants 
d’ESO, batxillerat i cicles 
de formació professional. 
Això el podria convertir en 
un centre de referència a 
nivell de tot Catalunya, però 
si continua l’abandonament 
que està patint per part de 
les administracions, més 
que a una oportunitat, la fu-
sió abocarà el centre a una 

pèrdua de la seva qualitat 
educativa.

Tot i les dificultats que el 
projecte de fusió comporta-
va, tant les AMPA, com els 
alumnes i els claustres dels 
dos instituts es van avenir 
a realitzar-la, perquè la Ge-
neralitat es va comprometre 
a un seguit d’inversions (al 
voltant de 250.000 €) que 
permetrien realitzar-la amb 
garantia que no afectés la 
qualitat de l’educació. No 
cal dir que aquesta inversió 
no només no s’ha realitzat 
sinó que a més en els nous 
pressupostos de la Genera-
litat, aprovats per CiU amb 
el suport del PP, no figura ni 
tan sols la previsió futura de 

realitzar-la. 
L’única inversió que s’ha 

realitzat és l’obertura d’una 
porta per comunicar els dos 
espais, ja que durant un 
parell de mesos els alumnes 
de l‘ESO van haver de sortir 
al carrer per canviar d’aula 
entre edificis, incomplint 
clarament la llei. A més a 
més, s’hi ha de sumar que, 
per exemple, alguns dels 
tallers dels cicles formatius 
tampoc no compleixen la llei 
de riscos laborals.

No tan sols no s’ha pro-
duït la inversió promesa 
sinó que el pressupost del 
nou institut és inferior a la 
suma dels pressupostos del 
Cristòfol Ferrer i del Serra 

Barraques Premià 2012

Des de fa mesos, l’Assemblea 
de Joves de Premià treballem 
en la possibilitat de fer unes 
Barraques a casa nostra. 
Després de moltes reunions, 
assemblees i negociacions, 
per fi tenim el projecte en-
caminat. Finalment, havent 
gaudit de les Festes Majors 

tant de Premià de Dalt com 
de Premià de Mar, el proper 
14 de juliol, hi haurà Barra-
ques a Premià. Aquestes 
primeres Barraques pre-
mianenques han comptat 
amb el suport d’una vintena 
d’entitats, que participaran 
de les activitats ja sigui amb 
xerrades, barres, o d’altres 
esdeveniments. A més, 
aquestes entitats tindran el 
seu espai on poder mostrar 
a tots els premianencs i les 
premianenques quina és la 
seva feina a la nostra vila i 
de quina manera la duen a 
terme.

L’espai triat per a aques-
tes Barraques ha estat el ba-
rri Santa Maria – Santa Anna 

Tió, que agrupa ciutadans i 
ciutadanes tant de Premià 
de Mar com de Premià de 
Dalt. Considerem que és una 
zona on s’ha de potenciar la 
cultura popular així com les 
activitats d’oci per assolir la 
cohesió social per la qual llui-
tem. Més concretament, les 
activitats es faran a l’espai de 
la petanca i la pista esportiva 
del costat. 

Les Barraques comença-
ran a les 10 del matí amb 
activitats per als infants pre-
parades per l’Esplai Parro-
quial, Òmnium Cultural, el 
Cau l’Espolsada o el Club 
d’Hoquei. A més a més, al 
mateix temps tindrà lloc la 
jornada esportiva amb tor-

nejos de futbol, vòlei platja 
i demostracions d’skaters. 
Després de dinar, hi haurà 
també un torneig d’escacs, 
alhora que s’impartirà una 
xerrada sobre la reforma 
laboral aplicada recentment. 
Cap a les 18 hores, s’iniciarà 
un cercavila des de l’estació 
en què participaran Tabalers 
i Batukada, a més dels ge-
ganters de Premià de Dalt. 
Quan aquest cercavila arribi 
a l’espai de Barraques, co-
mençaran els concerts que 
coincidiran amb el sopar po-
pular que tindrà lloc al mateix 
espai a les 21.30 hores. Amb 
grups locals i d’altres pobles 
del Maresme, les Barraques 
duraran fins a la matinada.

Han estat moltes les 
hores dedicades a aquest 
projecte i finalment ho hem 
aconseguit, tant l’Assemblea 
de Joves com les altres 20 
entitats que ens han donat 
suport i que participaran amb 
nosaltres de totes i cadascu-
na de les activitats. És per 
això que us demanem que 
us acosteu a l’espai Barra-
ques Premià 2012 i gaudiu 
tant com nosaltres d’aquest 
dia tant festiu com d’activitats 
culturals i d’oci. No us ho 
penseu i marqueu el dia 14 
de juliol! No hi falteu, us hi 
esperem! 

Assemblea de Joves 
de Premià

AVECA

Avui toca parlar de l’Asso-
ciació de Veïns del casc 
antic, AVECA. D’entrada cal 
dir que l’actual situació de 
l’entitat, legalment consti-
tuïda amb estatuts propis 
i amb un nombre notable 
de socis cotitzants deriva 
de la labor inestimable de 
l’anterior President, Sr. Clas-
tre i de la seva Junta. Ara, 
sota la presidència de la 

Sra. Pepita Pla, l’Associació 
continua la labor de vetllar 
pels interessos dels veïns 
del casc antic connexos a la 
seva condició de vilatans de 
Premià de Mar davant les 
Administracions competents, 
sia la local, l’autonòmica o 
l’estatal segons l’assumpte a 
tractar. Interessos a defensar 
que poden ser particulars 
(com ara podria ser retallar 
les branques d’un arbre que 
envaeix la galeria d’un ha-
bitatge, per exemple), però 
que fonamentalment són 
comunitaris en la majoria 
d’ocasions (arranjar una vo-
rera, canviar un contenidor 
malmès pel temps, etc.).
 La  participació ciutadana 

no s’esgota en el fet de votar 
a les eleccions. La veu de 
la societat civil s’articula a 
través del teixit associatiu 
defensant tota mena d’objec-
tius legítims als voltants dels 
quals s’uneixen les voluntats 
d’un col·lectiu de persones 
determinat fent realitat la dita 
que “la unió fa la força”. Pel 
que fa a una associació de 
veïns, tot allò que té a veure 
amb la nostra vida del dia a dia 
forma part del nostre quefer. 
Qüestions urbanístiques (cla-
vegueram, enllumenat públic, 
xarxes de subministraments 
d’aigua, electricitat, gas, etc.), 
equipaments col·lectius (bi-
blioteca, centre de dia, am-
bulatori, etc.), qüestions de 

benestar social (persones 
grans desvalgudes, menors 
, famílies, etc.), qüestions de 
convivència (vandalisme en el 
mobiliari urbà, neteja i higiene 
de carrers, etc.). I així tot un 
seguit de problemes …
 L’AVECA ha centrat els 
seus esforços en fer que 
s’implementi el Pla de Re-
habilitació del Casc Antic 
(que suposa la construcció 
d’un nou clavegueram, la 
renovació de les instal·lacions 
dels subministraments, la 
peatonalització dels carrers 
del nucli antic, etc.). Ha lluitat 
a favor del nou passeig marí-
tim defensant la desaparició 
de la barrera de l’ N-II, de la 
regeneració de les platges, de 

la remodelació de l’estació de 
tren, etc.
 A la darrera assemblea 
anyal, els veïns proposaren 
noves fites a aconseguir: as-
faltat de diversos carrers, su-
pressió de palometes d’elec-
tricitat, supressió pals de fusta 
de telèfon, manteniment del 
pas de vianants de Can Ma-
nent.., etc. Les reunions de la 
Coordinadora d’Associacions 
de Veïns bimensuals amb 
l’Ajuntament són un fòrum a 
on traslladar les nostres de-
mandes. Convidem als veïns 
del casc antic a participar a 
AVECA i fer-nos arribar la 
seva veu a fi de traslladar-la a 
l’Administració competent. Als 
polítics correspon decidir.

de Marina, cosa que ha 
provocat reduir, per exem-
ple, la partida de neteja i 
manteniment de l’Institut. 
D’altra banda, la Generalitat 
ha reduït el personal admi-
nistratiu, que ha passat de 
5 conserges a 4.

En tot aquest procés 
la comunitat educativa de 
l’Institut, alumnes, pares, 
mares i professors, s’han 
trobats sols. En lloc de tro-
bar el lideratge de l’equip de 
govern municipal, han trobat 
desídia i ineficàcia, com ho 
demostra el fet que després 
de celebrar les eleccions al 
Consell Escolar Municipal, 
s’hagi trigat 3 mesos a con-
vocar-ne la primera reunió.



Juliol/
agost 2012

EXPOSICIONS

La Festa Major 2011
Fotografies seleccio-
nades del concurs de 
fotografia de la festa 
major 2010. De l’1 al 15 
de juliol, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Foto-
gràfic Argent

Col·lectiva del concurs 
de festa major 2012
Del 6 al 15 de juliol, a la 
sala Premiart 
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Col·lectiva d’artistes 
del taller Traç
Del 20 al 29 de juliol, a la 
sala Premiart. Ho organit-
za: Associació d’Artistes 
Plàstics

Exposició fotogràfica 
“Aquells oficis”
Mostra col·lectiva dels 
treballs del Grup Fotogrà-
fic Argent de Premià de 
Mar. Del 1 al 29 de juliol, 
al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar. Ho 
organitza: Grup Fotogrà-
fic Argent. Hi col·labora: 
Museu de l’Estampació

Exposició permanent 
del Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar 
Un recorregut per la his-
tòria, 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 princi-
pals elements arqueolò-
gics de la vall de Premià.
Al Museu de l’Estampa-
ció 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 
multidisciplinari Mariaele-
na 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

Divendres 13
Ballada de Sardanes
A càrrec de la cobla Marinada
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 14
Barrakes Premià 2012
Jornada esportiva, cultural i festiva en la qual prendran 
part moltes entitats de Premià de Mar i Premià de 
Dalt. A partir de les 10.00 h, a l’espai de la Petanca, el 
poliesportiu de Premià de Dalt i al pati de l’escola San-
ta Anna. Ho organitza: Assemblea de Joves de Premià
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar i Ajunta-
ment de Premià de Dalt

El Mikado
Versió lliure de la Cia. Kampikipugui
19.00 h, a l’Espai l’Amistat, Ho organitza:
Espai l’Amistat. Hi col·labora: Kampikipugui

Divendres 20
Ballada de Sardanes
A càrrec de la cobla Premià
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Amics de la Sardana

Bullfrog – blues experience -
Concerts a la sala del vestíbul de l’Espai l’Amistat
22.30 h, al vestíbul de l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat
Hi col·labora: Espai l’Amistat

Dimarts 24
Festa del barri Santa Maria-Santa Anna-Tió 
Actes festius els dies 24 i 25 de juliol. Consulteu-ne 
la seva publicitat específica. Ho organitza: Regidoria 
de Festes. Hi col·labora: Associació de Veïns del barri 
Santa Maria-Santa Anna Tió

Divendres 27
Ballada de Sardanes
A càrrec de la cobla Sabadell
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Amics de la Sardana

AGOST

Dimarts 14
Festa del barri Santa Maria-Santa Anna-Tió 
Actes festius els dies 14 i d’agost. Consulteu-ne la 
seva publicitat específica
Ho organitza: Regidoria de Festes
Hi col·labora: Associació de Veïns del barri Santa 
Maria-Santa Anna Tió

Dissabte 25
8è Aplec de Nit
Amb les cobles Premià, Sant Jordi i Marinada. Con-
curs de colles improvisades i botifarrada.
A partir de les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Amics de la Sardana

Dissabte 30 de juny
FESTES DEL BARRI DE LLEVANT
Despertar festiu
8.30 h, als carrers del barri

Xocolatada
10.00 h, a la plaça de la Constitució

Cercavila, amb les Atabalades, les tabaleres de De 
Bòlit!
11.00 h, a la plaça de la Constitució

Sopar de veïns i després ball popular
22.00 h, al recinte de la Lió
Ho organitza: Regidoria de Festes 
Hi col·labora: AV Barri de Llevant

Mostra Jordi Planas 
Representació dels alumnes del Taller de Teatre “In 
Albis”.
22.30 h, al Patronat Teatre
Ho organitza: Patronat Teatre

Misses “de Concert”
Cicle de música clàssica de la Coral l’Amistat
21.00 h, a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Coral l’Amistat

Diumenge 1
Mostra Jordi Planas: Taller sobre “Despertar de 
primavera”
Representació dels alumnes de l’Escola de Teatre del 
Patronat /Adolescents
19.00 h, al Patronat Teatre
Ho organitza: Patronat Teatre

Dimecres 4
Hora del conte: Qui no té nas?
A càrrec de Mon Mas.
18.00 h, a la sala infantil de la Biblioteca Martí Rosselló 
i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 5

I Trobada de gravadors i dibuixants d’estampats 
El Museu organitza una trobada professional entre gra-
vadors i dibuixants d’estampats de Premià. L’acte inclou 
una taula rodona, on s’intercanviaran experiències per 
fer un recull de memòria oral d’una activitat que fou 
motor econòmic de la vila.
18.00 h, al Museu de l’Estampació
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar

 

Programa de la Festa 
Major a les pàgines 5 I 6 

i a www.premiapirata.org 

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


