
Publicació de l’Ajuntament de Premià de Mar  •  Número 79  •  Nova Època  •  Octubre 2013

El Museu 
amplia l’oferta 
de l’obrador 
amb noves 
activitats

Recull 
d’imatges de la 
Festa Major de 
Premià de Mar 

2013
Pàgina 5 Pàgina 9Pàgina 11

SUMARI
Premià 

s’adhereix 
al protocol per 
anticipar-se als 
desnonaments

Pàgina 9

El comerç local, 
el motor de 
Premià de Mar

R
O

C
D

IS
SE

N
Y

.C
O

M

Organitza Col·labora

MERCAT
DEL MAR

#mercatdelmar
www.facebook.com/mercatdelmar

www.premiademar.cat

IX FIRA
M E RC AT
DEL MAR

PREMIÀ DE MAR

F I R E S  P R E M I À  D E  M A R

I A MÉS

de tardor6 D’OCTUBRE

FIRA COMERCIAL



Dip.Legal:
B-14.098-2004
Redacció:
Servei de Premsa
Fotografia:
Servei de Premsa 
i compagina sl

Disseny gràfic i maquetació:
compagina.com

Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 13 00

Imprimeix:
Correu
del Maresme
Tiratge:
13.000 ex.

paper 
reciclat

2

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
Recollida de mobles vells i neteja (CESPA)    93 751 00 96
Enllumenat públic (SECE-MOSECA)              93 540 78 28
Deixalleria:      93 751 27 66

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

Tot i que encara fa bon temps, l’inici de curs i la tornada a la normalitat ens 
recorda que l’estiu va quedant enrere. Des de fa uns anys, però, l’arribada 
de la tardor ens porta el Mercat del Mar, que enguany celebra la IX edició 
i que es presenta com una fira cada cop més consolidada. Recordant els 
antics mercats dels  pobles mariners, durant tot un cap de setmana, el 
primer d’octubre, el poble s’omplirà d’activitats variades i per a totes les 
edats, bona part de les quals són molt participatives, com ara els tallers, 
el bateig de mar o la visita guiada al poble mariner.
 Els propers 5 i 6 d’octubre, us convido a tots i totes a sortir al carrer, a 
participar intensament del Mercat del Mar i a gaudir de l’extens programa 
d’actes que es repartirà entre bona part dels carrers i places de la vila.

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

octubre 2013

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

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

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

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo La Riera, 16
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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La Regidoria de Promoció Econòmica centra bona part 
de la seva tasca en donar suport i dinamitzar el comerç
Una de les prioritats de l’Ajun-
tament és la de potenciar el 
comerç local, el veritable motor 
econòmic de Premià de Mar. 
En aquest sentit, des de fa 
temps s’estan portant a terme 
diverses iniciatives orientades 
a dinamitzar aquest sector i 
a donar suport als comerci-
ants, un dels sectors que més 
directament pateix la crisi ac-
tual. L’acció més recent és la 
campanya “M’agrada comprar 
a Premià de Mar”, que es va 
iniciar aquest estiu, i que està 
centrada a potenciar el comerç 
local a través de descomptes 
al dors dels tiquets de paga-
ment de les zones blava i ver-
da d’aparcament. En aquests 
moments, “M’agrada comprar 
a Premià de Mar” compta 
amb més de 40 establiments 
adherits, als quals cal sumar 
el Mercat Municipal de Sant 
Joan. Altres accions que s’han 
portat a terme darrerament 
han estat la campanya de 
difusió comercial a través de 
l’aplicació virtual Mostrarium, a 
la qual actualment hi participen 
més de 50 establiments, i que  
permet que els clients puguin 
tenir a mà, mitjançant el telèfon 

mòbil o qualsevol altre dispo-
sitiu, tota la informació i dades 
de contacte dels comerços 
adherits; o la campanya de 
promoció del comerç de proxi-
mitat que, amb la col·laboració 
de la Diputació, es va fer el 
desembre i gener passats. 

Activitats de promoció 
del comerç
Paral·lelament, els darrers 
mesos també s’han portat a 
terme altres activitats orienta-
des a promocionar el comerç 
en les quals la implicació i la 
participació, tant per part dels 
comerciants com dels veïns 
de la vila, hi ha jugat un paper 
important. En aquest sentit, cal 
destacar la 1a Nit del Comerç 
o Shopping Night, que es va 
celebrar amb molt d’èxit el 
passat 29 de juny, els actes de 
commemoració del 45è ani-
versari del Mercat Municipal o 
les Fires Comercials de Prima-
vera i Tardor, en col·laboració 
amb Comerços Associats de 
Premià de Mar. 

Suport als comerciants
Un altre dels eixos que s’ha 
volgut potenciar és el de la 

Passa a la pàgina següent

L’Ajuntament, al costat 
dels comerciants

Èxit de participació a la 1a Shopping Night
La nit del 29 de juny es va celebrar per primera vegada una Shopping Night o Compres 
de Nit. Des de les 20 h i fins les 24 h, prop d’un centenar de comerços van obrir al 
públic. Paral·lelament, es van fer més de 50 activitats a diversos indrets i comerços per 
amenitzar la jornada i fomentar la participació. 



4

ve de la pàgina anterior

Pau Pañella (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisès Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“El comerç és l’activitat més important a 
Premià de Mar, hem de treballar 

amb el suport d’accions 
que puguin mantenir 

i incrementar la seva força 
en el teixit econòmic local”.

“No pensem que crear 
nous supermercats 

al centre del poble és una bona 
eina per dinamitzar el comerç local, 

sinó totalment el contrari”.

“Cal reorientar les polítiques de foment 
del comerç. A Premià no ens calen grans 
superfícies comercials, sinó mesures que 

potenciïn el comerç de proximitat i que 
obrin les portes a noves 

dinàmiques com el cooperativisme”.

“Nosaltres donem suport a les iniciatives 
que es fan per dinamitzar tot el comerç 

de Premià i volem que aquestes accions 
sempre estiguin consensuades 

amb el sector comercial”.

“És prioritari promocionar constantment  el 
comerç  local, el nostre actiu econòmic 

més important  i, per això, dediquem força 
recursos que estan donant resultats. 

Com diu l’última campanya, 
“M’agrada comprar a Premià de Mar!”.

Iban Díaz (CiU)

Conveni entre PIMEC Comerç i l’Ajuntament 
per potenciar el comerç local
L’alcalde, Miquel Buch, i el president del Consell de Maresme-Barcelonès Nord de 
PIMEC Comerç, Carles Gironès, van signar el passat 12 de setembre  un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de promoure accions de millora en el desenvolupament del 
comerç urbà i de proximitat.  Accions com la promoció de l’associacionisme, potenciar 
la imatge i la competitivitat dels mercats municipals i de marxants, la integració del 
comerç nouvingut, la millora del coneixement de les condicions laborals dels treballadors 
autònoms del comerç, la promoció dels nous canals de comercialització (E-commerce) 
o la dinamització conjunta del comerç, estan contemplades en l’acord.

formació adreçada als co-
merciants. A través de tallers i 
de cursos, s’han anat tractant 
qüestions com ara repensar 
i/o millorar un negoci, l’interio-
risme i la decoració comercial,  
la imatge dels aparadors, com 
dissenyar un pla de màrque-
ting digital, o com potenciar 
una marca, entre d’altres.

Bona part de les accions 
que es fan per donar suport 
al comerç local es fan amb 
la col·laboració de les entitats 
de comerços i comerciants del 
municipi:  Comerços Associats 
de Premià de Mar (CAP) i l’As-
sociació de Venedors del Mer-
cat de Sant Joan. Cal destacar 
que hi ha una tercera entitat, 
de recent creació, anomenada 
Associació de Comerciants, 
Empresaris i Autònoms de 
Premià de Mar (ACEA).

Finalment, l’Ajuntament 
està col·laborant en el desen-
volupament d’un estudi de 
dinamització del comerç del 
barri Santa Maria-Santa Anna-
Tió, alhora que està treballant 

en el nou pla de dinamització 
comercial, que pretén ser 
una eina bàsica de treball en 
la promoció del comerç local 
i vertebradora de la relació 
amb el teixit associatiu. 
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El 5 i 6 d’octubre 
torna el Mercat del Mar 

El primer cap de setmana 
d’octubre se celebrarà la ja 
consolidada fira inspirada 
en els antics mercats de 
pobles mariners. 

La novena edició del 
Mercat del Mar començarà 
amb el tradicional Bateig 
de Mar al port esportiu a 
bord del “Rafael” i el “Jolie 
Biche”. Paral·lelament es 
faran diversos tallers i acti-
vitats infantils, que enguany 
s’ampliaran. La subhasta de 
peix, a la Confraria de Pes-
cadors; la Fira d’Artesans, 
a la plaça de la Sardana; 
així com activitats variades 
durant tot el dia a la matei-
xa plaça. El carrer Jacint 
Verdaguer s’inclou per pri-
mera vegada al programa 
d’actes. Els comerciants 
hi participaran engalanant 
el carrer i oferint diversos 
tallers infantils. Diumenge 
continuarà la Fira d’Arte-
sans i les activitats, entre 
les quals una visita guiada 
al poble mariner. Durant 
tot el dia es farà també la 
Fira Comercial de Tardor, 
que aquesta vegada es 
traslladarà a la plaça dels 
Països Catalans i ampliarà 
i introduirà noves activitats 
esportives i tallers. 

Web, facebook i twitter
El programa de la 9a edi-
ció del Mercat del Mar es 
pot consultar al web de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar (www.premiademar.
cat) i a la pàgina de face-
book (www.facebook.com/
mercatdelmar), també se’n 
podrà seguir el desenvolu-
pament a twitter amb l’eti-
queta #mercatdelmar.

La fira comptarà amb la participació dels comerciants 
del carrer Jacint Verdaguer i acollirà la Fira Comercial 
de Tardor, diumenge a la plaça dels Països Catalans 

PROGRAMA D’ACTES FIRA MERCAT 
DEL MAR 2013

DIA 5 D’OCTUBRE

Al Port Esportiu
De 10 a 13 h  
i de 16 a 20 h
Bateig de Mar a bord del 
“Rafael” i el “Jolie Biche”. 
*

A partir de les 10 h
Taller d’estampació. Orga-
nitza Museu de l’Estam-
pació de Premià. *
Taller de papiroflèxia i 
pintacares. Organitza 
Oxigen Creatiu. *
Taller de globoflèxia i 
bitlles infantil. Organitza 
Un Mar de Globus.*
Taller de pintar sobre tela 
i de trenetes. Organitza 
Oxigen creatiu. *
Taller d’estels. Organitza 
Vortex. *
Taller de fòssils. Organit-
za AECC. 
Taller de nusos i manu-
alitats. Organitza Club 
Nàutic Premià.
Taller pesca de crancs. 
Organitza Club Nàutic 
Premià.
Exposició de maquetes 
d’embarcacions.
Sortides en raquero. 
Organitza Club Nàutic 
Premià. *
Sortida en caiacs.  
Organitza Club Nàutic 
Premià. *
Sortides en llaüts.  
Organitza Club Nàutic 
Premià. *
Actuacions de dansa 
amb la col·laboració de 
CASTING, Escola de 
Dansa i Arts Escèniques, 
Escuela de Baile Loli i 
l’Acadèmia.
Gastronomia marinera 
a l’estand del restaurant 
l’Ona. *
Sardinada popular.*

Pl. Països Catalans
De 10 a 21 h  
Fira Comercial de Tardor. 
Organitza Associació 
Comerços Associats de 
Premià.

10.30 h
Partits de “mini-tennis”. 
Col·labora CT Premià.

10.30 h
Demostració dels pati-
nets YEDO. Col·labora 
Bicis Baula.

11.15 h
Exhibició de balls. 
Col·labora L’Acadèmia 
Escola de Ball.

12 h
Ioga per a nens i nenes. 
Col·labora El Taller de 
Ioga.

12.45 h
Exhibició de balls. Col-
labora Escola de Ball 
Loli.

12 h
Subhasta de peix 
a l’antiga de la 
Confraria de Pescadors.

A la plaça de la Sardana

De 10 a 21 h  
Fira d’artesans, demos-
tració de nanses i tallers 
infantils.

11.30 h
Batukada amb les Atabala-
des.

18 h
Actuació infantil de màgia.

20 h
Musclada popular.*

Al carrer Jacint Verdaguer 
(c. Dr. Fleming/c. de la Plaça)

De 10 a 13 h  i de 17 a 20 h
Festa del Mar al carrer.
Tallers de maquillatge.
Tallers de pintura.

DIA 6 D’OCTUBRE

Plaça de la Sardana
De 10 a 21 h  
Fira d’artesans, demos-
tració de nanses i tallers 
infantils.

13 h
Musclada popular.*

18 h
Jocs tradicionals per a la 
mainada.

20 h         
Havaneres amb la Taverna 
i rom cremat.

Plaça de l’Ajuntament
10 h
Visita guiada al Premià 
mariner.

17 h
Partits de “mini-tennis”. 
Col·labora Club de Tennis 
de Premià de Mar.

17 h 
Demostració dels patinets 
YEDOO. Col·labora Bicis 
Baula.

17.30 h
Taller “Vols aprendre a 
tallar un pernil? Món Ibèric 
te n’ensenya”.

18  h
Exhibició de balls. Col-
labora Escola de Ball Loli.

18.45 h
Ioga per a nens i nenes. 
Col·labora El Taller de 
Ioga.

19.15 h 
Exhibició de balls. Col-
labora L’Acadèmia Escola 
de Ball.

* Preus populars
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Programa 
per cobrir el 
menjador escolar 
dels infants en 
situació de risc
Davant l’actual detecció de 
situacions d’alta vulnerabili-
tat en algunes famílies, des 
de la Regidoria de Serveis 
Socials s’ha posat en marxa 
un programa per actuar da-
vant possibles situacions que 
puguin comportar desnutri-
ció, malnutrició o dèficits en 
l’alimentació dels infants . La 
finalitat del programa és cobrir 
el 100% del cost del menjador 
escolar dels infants en situació 
de carències alimentàries. El 
programa s’ha engegat amb 
la col·laboració dels centres 
escolars, ja que són espais 
privilegiats per a la detecció de 
les situacions esmentades.

L’escola Mare de Déu de Montserrat 
passa a anomenar-se Escola Montserrat
Aquest nou curs l’Escola Montserrat (abans Mare de Déu de Montserrat) estrena nom. La 
direcció de l’escola després d’obtenir l’aprovació per part del Consell Escolar de Centre, 
havia sol·licitat a l’Ajuntament poder fer el canvi de nom de l’escola. El Ple Municipal 
del mes de juliol va aprovar el canvi de nom, de manera que el nom oficial ja és Escola 
Montserrat. 

Inici del curs escolar

Durant el curs escolar 2013-
2014 està previst que co-
menci a funcionar a Premià 
de Mar el Consell d’Infants, 
un òrgan de participació 
que  permet que els nois i 
noies es puguin expressar, 
donar la seva opinió i con-
tribuir a cercar solucions 
sobre aquells aspectes que 
formen part de la seva vida 
quotidiana i de l’entorn on 
viuen.

El Consell d’Infants es-
tarà format per represen-
tants de totes les escoles 
del municipi i infants de 5è 
i 6è de primària, que treba-
llaran durant dos cursos en 
un projecte comú. També en 
formaran part, per part de 
l’Ajuntament, un represen-
tant i dos dinamitzadors. 

El Consell tindrà el seu 
propi plenari, que es re-
unirà un cop al mes i que, 

Posada en marxa del Consell 
d’Infants a Premià de Mar

entre d’altres funcions,  
s’encarregarà d’establir les 
normes internes de funcio-
nament de l’òrgan; recollir 
les necessitats i demandes 
que fan els infants des de les 
escoles i proposar iniciatives 
a l’Ajuntament; promoure 
projectes per al desenvolu-
pament que siguin d’interès 
especial; i debatre temes 
proposats per les escoles o 
per l’Ajuntament.

L’objectiu del projecte és 
educar els infants en el joc 
democràtic i en els valors 
en què es fonamenta, com 
ara respecte, solidaritat, to-
lerància, igualtat de gènere 
o acceptació de la diver-
sitat. Alhora, es fa un pas 
endavant per augmentar les 
competències dels infants a 
l’hora d’assolir més compro-
mís i responsabilitat amb el 
seu municipi. 

El 12 de setembre, més de 
3.770 alumnes de primària 
i secundària van començar 
el curs escolar 2013-2014. 

Com a novetat, cal des-
tacar que aquest curs l’Ins-
titut Premià de Mar amplia 
l’oferta formativa amb dos 
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI): 
el curs d’Auxiliar en activi-
tats d’oficina i en serveis 
administratius en general 
i el d’Auxiliar en operaci-
ons de muntatge d’instal·-
lacions electrotècniques en 
edificis. 

Durant l’estiu s’han por-
tat a terme diversos treballs 
de manteniment i millora a 
les instal·lacions dels cen-
tres escolars, com ara re-
passos de pintura a les 
aules, portes i finestres, 
trasllat de mobiliari divers, i 
petits arranjaments de lam-
pisteria i electricitat. D’altra 
banda, a l’escola Sant Cris-
tòfol s’ha instal·lat una nova 
tanca-reixa a l’entrada pel 
carrer Núria; a La Lió s’han 
fet obres al porxo de l’esco-
la, substituint les planxes 
velles per unes de noves 
i millorant la il·luminació. 
Finalment, a l’escola Mont-
serrat s’ha iniciat la tercera 
fase d’obres  per construir 
els nous vestidors i el gim-
nàs. 

L´Escola Bressol Municipal celebra el 10è aniversari 
El 29 de juny la plaça de la Sardana va acollir la festa per celebrar el 10è aniversari de 
l’Escola Bressol Municipal. L’acte, al qual van assistir nombroses famílies, va comptar 
amb animació musical, gegants i balls de bastons.

Ajuts Taxa 
Brossa 2013
La Regidoria de Serveis So-
cials de l’Ajuntament ha im-
pulsat la creació d’un ajut per 
donar suport a les  famílies 
amb menys ingressos per al 
pagament  de les taxes de la 
recollida, tractament i elimi-
nació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans. S’hi 
poden acollir les famílies re-
sidents a Premià de Mar, que 
siguin perceptors de la Renda 
Mínima d’Inserció (PIRMI) o 
bé la Renda Activa d’Inserció 
(RAI),  amb ingressos màxims 
mensuals  per unitat familiar 
que no superin els 641 euros, 
que hagin abonat la taxa de la 
brossa corresponent a 2013.

L’import reservat per aquest 
programa és de  60.000 € dis-
ponibles a l’aplicació correspo-
nent del pressupost de Serveis 
Socials- L’import màxim  de 
cada ajut no superarà el 50% 
del total del pagament de la 
Taxa de la Brossa 2013.

La presentació de les 
sol·licituds es podrà fer a 
les dependències de L’Àrea 
d’Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar, Nau2 de la Fàbrica del 
Gas, on en donarà la informa-
ció i es facilitaran  les bases de 
la present convocatòria.
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Pau Pañella, nou regidor de CP-PA 
 Al Ple Municipal del mes de juliol, Pau Pañella 
va prendre possessió com a regidor Crida Pre-
mianenca Poble Actiu (CP-PA), després que 
Marc Forés renunciés al seu càrrec per motius 
personals. CP-PA compta amb dos regidors al 
consistori. 

Premià s’adhereix al 
protocol per anticipar 
possibles desnonaments 

Al ple del passat 24 de juny 
es va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar al “Protocol d’execució 
de les diligències de llança-
ment als partits judicials de 
Catalunya”, que té com a 
objectiu posar en contacte 
amb la major celeritat pos-
sible els ciutadans afectats 

Resum d’obres de millora finalitzades
Adaptacions de voreres: 
C/Elisenda de Montcada 
(entre Núria i Camí del Mig)
C/Núria (tram d’accés a l’escola Sant 
Cristòfol)
C/Lourdes (vorera sud entre 
Joan Prim i Elisenda de Montcada)
Alhora, s’ha fet el soterrament dels serveis 
d’aquests carrers i el tram del carrer Núria 
ha passat a ser de plataforma única, amb 
prioritat per als vianants.

Substitució de canonades de la xarxa 
de clavegueram:
C/Sant Joan (entre del Nord i Joan Prim)
C/Sant Pau (entre del Nord i Joan Prim)
C/Unió (entre Eixample i del Nord)
C/Sant Miquel (entre Joan Prim i Pau 
Casals)
C/De l’Alfons ( entre Colom 
i Sant Francesc)
C/Alegria (entre Eixample i del Nord)
Els carrers Alegria i Unió (entre Eixample 
i del Nord) han passat a ser de plataforma 
única, de manera que els vianants tenen 
prioritat en la connexió entre la plaça de la 
Sardana i la plaça dels Països Catalans.

Serveis Socials seran informats ràpidament 
quan hi hagi un veí en situació vulnerable

per processos de llança-
ment de l’habitatge (des-
nonament) amb els serveis 
municipals. D’aquesta ma-
nera, si els serveis socials 
coneixen amb prou ante-
lació aquestes situacions, 
podran portar a terme ac-
tuacions per millorar la si-
tuació de les famílies o de 

les persones en situació de 
vulnerabilitat. 

El protocol està signat 
pel president del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya,  el conseller de 
Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, els presidents 
de les quatre Diputacions 
de Catalunya, la secretària 

de Govern del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalu-
nya, el President del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, i els Presidents 
de l’Associació Catalana de 
Municipis (l’alcalde de Pre-
mià de Mar, Miquel Buch) i 
de la Federació Catalana de 
Municipis. 

Millora de la xarxa d’aigua:
C/De la Plaça (entre carrer del Pilar 
i Gran Via, vorera costat Mataró)
Ptge. Manent (entre Gran Via i carrer 
Esperança, vorera costat Barcelona)
C/ Eixample (entre Gran Via i carrer 
Esperança, vorera costat Mataró)
C/ Esperança (entre Joan Prim 
i carrer Francesc Moragas)  vorera)
C/ Sant Joan (entre carrer del Nord 
i Joan Prim)
C/ Joan Prim (entre el carrer Unió 
i carrer Sant Joan, vorera costat Barcelona)
C/ Colom (entre carrer de l’Alfons 
i Joan Prim) 
C/ Sant Pau (entre carrer del Nord 
i Joan Prim) 
c/ De l’Alfons (entre el carrer Colom 
i el Camí Ral) 

Renovació i millora Nucli Històric:
C/ Marina (entre Sant Cristòfol i el Camí Ral)
C/ Gibraltar
S’han renovat els serveis d’aigua, xarxa de  
baixa tensió, enllumenat públic, telefonia i 
clavegueram. Alhora, aquests carrers han 
passat a ser de prioritat invertida. 

Servei 
d’assessorament 
jurídic en 
estrangeria
Des de f inals de juny, 
l ’Ajuntament ofereix el 
Servei d’Assessorament 
Jurídic en Estrangeria, que 
fins ara s’havia prestat des 
de l’Oficina de l’Associació 
d’Ajuda Mútua d’Immigrants 
a Catalunya (AMIC) de Ma-
taró. Es tracta d’un servei 
d’assessorament que ofe-
reix a l’usuari l’orientació 
necessària sobre la tra-
mitació de documentació 
per qüestions com ara 
autoritzacions de treball 
i /o residència, accés a 
la situació administrativa 
regular (arrelament), pro-
cediments de reagrupa-
ment familiar, nacionalitat 
o règim comunitari, entre 
d’altres.

El servei és presencial 
i s’ofereix els dimecres de 
9 a 12 hores a les depen-
dències de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, a la Nau 2 
de l’Antiga Fàbrica del Gas 
(C/Joan XXIII, 2-8). Cal 
demanar cita prèvia trucant 
de dilluns a divendres al 
telèfon 93 741 74 04 (de 9 
a 13 hores). 

Pau Pañella Marc Forés
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Adherits al decàleg de 
Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública
El Ple Municipal de juliol va 
aprovar amb els vots de tots 
els grups (CIU,PSC,PP,CP-
PA i ICV-EUIA-E) l’adhesió 
de l’Ajuntament al Decàleg 
de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública, 
una eina del  Laboratori de 
Comunicació Pública de la 
UAB. Aquest decàleg comp-
ta amb el suport del Col·legi 
de Periodistes de Catalu-
nya i recull una sèrie de bo-
nes pràctiques que han de 
respectar els mitjans locals 
de titularitat pública com ara 
premsa escrita, ràdio, tele-
visió o  webs municipals, en 
compliment de l’article 139 
de la Llei de règim local.

Decàleg de Bones 
Pràctiques de la 
Comunicació 
Local Pública
L’article 139 de la Llei de 
règim local defineix les fun-
cions de les publicacions 
municipals de la manera 
següent:

Les corporacions locals 
han de facilitar la informa-
ció més àmplia sobre la 
seva activitat i la participa-
ció de tots els ciutadans en 
la vida social. Les formes, 
els mitjans i els procedi-
ments de participació que 
les corporacions estableixin 
en l’exercici de la seva po-
testat d’autoorganització no 

El Consell Municipal de 
Benestar Social s’adapta 
a la nova normativa vigent
El 19 de juny el Ple Mu-
nicipal va aprovar la mo-
dificació del Reglament 
del Consell Municipal de 
Benestar Social per adap-
tar-lo a la nova normativa 
vigent. El Consell Munici-
pal de Serveis Socials de 
Premià de Mar és un òrgan  
consultiu i de participació 
ciutadana, format per re-
presentants de l’Ajunta-
ment, persones usuàries i 
entitats relacionades amb 
el benestar social de Pre-
mià de Mar i que té com a 
objectiu l’assessorament, 
consultes, suggeriments i 

participació en matèria de 
serveis socials. 

Entre les principals fun-
cions del Consell Munici-
pal de Serveis Socials de 
Premià de Mar cal desta-
car les de deliberar sobre 
l’orientació general dels 
serveis socials a la vila; fer  
propostes i suggeriments 
als consells territorials, 
supramunicipals i/o al Con-
sell General de Serveis 
Socials; i fomentar la coor-
dinació en la programació i 
les intervencions de les ad-
ministracions, les entitats i 
la iniciativa social. 

Diada Nacional de Catalunya

L’11 de Setembre va tenir lloc la tradicional ofrena floral al monument de Rafael 
Casanova, en un acte organitzat per l’Ajuntament, amb la col·laboració del Casal 
d’Avis de Can Manent, la Coral l’Amistat i  Òmnium Cultural, secció Premià. A la 
tarda es va fer la Via Catalana cap a la Independència, organitzada per l’Assemblea 
Nacional Catalana. El dia abans va tenir lloc la Marxa de Torxes per la Indepen-
dència, organitzada per la Comissió Marxa de Torxes per la Independència de 
Premià de Mar; i a la plaça de l’Ajuntament la ballada de sardanes amb la Cobla 
Premià i la col·laboració dels Amics de la Sardana.  

poden en cap cas disminuir 
les facultats de decisió que 
corresponen als òrgans re-
presentatius.

Aquest mandat legal re-
quereix que els mitjans de 
comunicació locals de titu-
laritat pública –premsa es-
crita, ràdio, televisió, webs 
municipals i ciutadanes– res-
pectin els principis següents:

Decàleg de bones pràctiques 
de la Comunicació Local Pública

Han d’actuar com a elements cohesionadors 
del municipi
Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent
Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
Han de fomentar el debat públic per a la participació 
democràtica
Han de promoure les activitats de la societat civil 
i l’associacionisme
Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Han de despertar l’interès de la ciutadania
Han d’estar dotats dels recursos humans
i tècnics necessaris
Han de funcionar a través d’òrgans 
de gestió participatius



Fotos d’Esther de Prades, Pau Morillas i Màrius Torner
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relaxa’t

balneari
urbà

sala fitness + piscina + balneari 
urbà + activitats dirigides: 

zumba, bodycombat, bodypump, spinning, ioga, tai chi, pilates, 
aeròbic, TRX, aquagim, aquatono, aquarunning...       

quota
prèmium

sala fitness + piscina 
+ balneari urbà

quota bàsica

bany de vapor 

amb cromoteràpia

Piscina d’hidromassatge

Sauna seca

cuida’t!

dutxa bitèrmica
galleda d’aigua 

freda

=
salut

desconnecta

piscina de 

25 x 12,5m

PISCINES MUNICIPALS

sala de fitness 

+de 70 llocs

fes esport!

C/ FRANCESC MAS I ABRIL 13, PREMIÀ DE MAR
TEL. 93 754 90 56 / WWW.CEMPREMIA.CAT
facebook.com/centreesportiumunicipalpremia

sala d’spinning

zumba, bodycombat, ioga, spinning, trx...   
aiguagym, aquarunning...
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El Museu amplia 
l’oferta de l’Obrador 

Des del 2006 el Museu de 
l’Estampació compta amb 
l’Obrador, un espai de tallers 
didàctics i lúdics, on el parti-
cipant pot conèixer tècniques 
d’estampació i practicar altres 
oficis vinculats a l’artesania i 
indústria tèxtil.

Activitats per a escoles
AAquest mes de setembre, 
l’Obrador ha reobert  amb 
noves activitats. Dins l’oferta 
didàctica, que s’adreça fona-
mentalment a les escoles, 
es pot escollir entre un ampli 
ventall de tallers i activitats 
pensades per  respondre a 
les necessitats de les escoles, 
especialment les de Premià. 
Els més petits poden apren-
dre a estampar tot creant un 
mural, fer vestits o tenyir ro-
bes inspirant-se en els diver-
sos contes que s’expliquen 
als tallers.  

Per a educació primària, 
les activitats s’adapten al ni-
vell curricular de les escoles, 
amb visites guiades a l’expo-
sició permanent d’estampació 
tèxtil i arqueologia. Per formar 
petits estampadors, es pot 
escollir entre les activitats 

d’aprenent d’estampador, de 
colorista i teixidor, practicar 
amb les matemàtiques i els 
estampats, fer de dissenya-
dors i experimentar amb colo-
rants naturals i sintètics. 

Per a les escoles del muni-
cipi, i juntament amb el Servei 
de Cultura de l’Ajuntament, 
es realitza el joc de pistes 
“La Ciseta vol estampar”, un 
recorregut per la història de 
l’estampació de Premià de 
Mar i els estris que intervenen 

Noves activitats per als centres 
educatius i per a tots els públics

en la fabricació de les robes. 
Les activitats adreçades 

a educació secundària com-
prenen alguns tallers ja es-
mentats, on s’amplien els 
continguts. Com a novetat, 
també s’ha incorporat un taller 
de classificació de materials 
arqueològics. 

Per a cicles més avançats, 
com batxillerat, escoles de 
disseny, docents i universi-
tats, es fan visites tècniques 
on s’expliquen i mostren petits 

tresors que no estan habitu-
alment a l’exposició perma-
nent. 

Activitats per a 
tots els públics
L’Obrador també ofereix acti-
vitats de caràcter lúdic, en què 
poden participar tots els pú-
blics. Cada segon diumenge 
de mes es fan tallers monogrà-
fics de diferents temàtiques, i 
també hi ha la possibilitat de 
celebrar aniversaris al museu 
d’una forma ben diferent. 

Finalment, el museu tam-
bé surt al carrer: en jornades 
de portes obertes, per Festa 
Major, pel Dia Internacional 
dels Museus i altres cele-
bracions vinculades amb el 
patrimoni. La plaça del museu 
s’omple de taules d’estampar 
i tothom que ho vulgui pot 
practicar amb aquesta tècnica 
que tant va impulsar l’econo-
mia de Premià. 

Tallers de l’Obrador: 4 eu-
ros per participant (cal reserva 
prèvia). Tallers familiars: 8 eu-
ros. Celebració d’aniversaris: 
8 euros. Per més informació i 
reserves: museu@premiade-
mar.cat / 937529197. 

cuida’t!

Entrada gratuïta 
a les exposicions temporals
El Ple de juliol va aprovar el preu públic  dels “Tallers de 
l’Obrador”, de 4 euros per usuari. En el mateix Ple es va 
aprovar també que l’entrada a les sales d’exposició tem-
poral sigui gratuïta. D’aquesta manera, es garanteix que 
cap visitant no quedi exclòs per motius econòmics. 

Foto: Esther de Prades

Noves denominacions d’espais públics
El ple de juny va aprovar per assentiment la proposta 
de denominació dels espais públics següents:

Androna de la Fàbrica del Gas: passatge que 
recorre perpendicularment des del carrer Joan XXIII 
fins a la Gran Via Lluís Companys i, en paral·lel, entre 
l’avinguda de Roma i la carretera de Premià de Dalt.

Plaça dels Tarongers: espai ubicat a l’oest de la con-
currència del carrer de Núria amb el Torrent Fontsana.

Plaça de Can Malet: espai ubicat al sud-oest del ter-
me municipal de Premià de Mar, a l’oest de la rotonda 
que es troba en la cruïlla del Camí Ral amb el Torrent 
Malet.

Plaça de Salvador Moragas i Botey: espai existent 
entre les naus de l’antiga Fàbrica del Gas, que acullen 
el Museu de l’Estampació i diversos serveis munici-
pals. 

Pl. Can Malet Pl. dels Tarongers

Androna de la Fàbrica del Gas Pl. de Salvador Moragas i Botey

El Rober 
Càritas 
Sant Cristòfol 
canvia 
d’adreça 
Des del mes de setembre 
el Rober de Càritas de la 
Parròquia de Sant Cristòfol 
de Premià de Mar (c/ del 
Segle) s’ha traslladat al 
carrer Aurora núm. 20. 
Horari: 
Recollida de roba: dime-
cres de 10 a 12 h  i dijous 
de 16:30 a 18:30h.
Entrega de roba: dimecres 
de 10 a 12 h.  
Es prega respectar els 
horaris establerts, alhora 
que es demana que la roba 
estigui en bon estat. 

Càritas Sant Cristòfol

ANUNCI de l’Ajuntament 
de Premià de Mar, so-
bre l’aprovació definiti-
va d’un reglament.

El Ple Municipal, en 
sessió celebrada el 
24 de juliol de 2013, 
aprovà definitivament el 
Reglament de Govern 
Obert i Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament 
de Premià de Mar. 

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 íntegre 
d’aquest reglament al 
web municipal: 

http://www.premiade-
mar.cat/anunci-regla-
ment-govern-obert

També es pot consultar 
a les cartelleres munici-
pals, on estarà exposat 
2 mesos a partir de la 
seva publicació al BOP 
(l’1 d’octubre). 

Anunci oficial

aiguagym, aquarunning...
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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 premsa@premiademar.cat i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

Concert  de Festa Major de la Banda 
de Música de Premià de Mar 
Un any més, la plaça de l’Ajuntament es va omplir per la cita 
anual del concert de banda de la Festa Major. El públic s’ho va 
passar d’allò més bé amb un repertori engrescador que va reunir 
referències cinematogràfiques com Shrek, Els increïbles i Retorn 
al futur; grans èxits de Disney, Abba, Beatles i Santana; un parell 
de pasdobles i un bon mambo per acabar. Tot plegat, interpretat 
per més de 60 músics de les bandes de Premià de Mar i del Prat 
de Llobregat.

Què és el Banc de Temps
És un intercanvi d’habilitats entre tots els seus associats, però el 
pagament no es fa amb la moneda dels diners habituals, sinó amb 
una mesura de temps en la qual la unitat és l’hora. Una hora sempre 
és a canvi d’una altra hora , independentment dels serveis i activitats 
que s’ofereixen o es demanen. 

Prestacions del Banc
Totes aquelles que  ajuden  una persona a poder fer una feina  per 
la qual no té  les aptituds o recursos suficients. Exemples: cuinar, 
ensenyar idiomes, fer companyia, passejar, anar d’excursió,  fer de 
cangur,  jardineria, bricolatge.

Qui hi pot participar
Es tracta d’un banc intergeneracional  i, per tant, hi pot participar 
tothom que estigui en edat adulta i que tingui les aptituds neces-
sàries. 

Acte de presentació
Divendres 18 d’octubre a les 19 hores a la Sala d’actes del Centre 
Cívic (C/ Esperança núm. 19).

El Consell Sènior de Premià
posa en marxa el Banc de Temps

Comprar a Premià té premi 
Dins el marc de la campanya “Comprar a Premià té premi”, Comerços 
Associats de Premià segueix oferint a tots els seus clients un al·licient 
per seguir comprant a Premià de Mar. Des de les botigues associades 
es repartiran entre els clients les 50.000 butlletes que donen accés al 
premi que es sortejarà el dia 29 de novembre. El premi són 500 € per 
gastar als establiments adherits. Aquesta acció està contemplada dins 
del actes de Dinamització Comercial que el CAP duu a terme amb el 
suport de l’ajuntament de Premià de Mar, el departament de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

6 d’octubre de 2013
de 10 a 21 h
Plaça Països Catalans
PRODUCTES D’ALTRES TEMPORADES
A PREUS IMMILLORABLES!

OFERTES I PROMOCIONS
QUE NO PODEU DEIXAR ESCAPAR!

I UN MUNT D’ACTIVITATS:
TALLERS, EXHIBICIONS DE BALLS...

Ho organitza: Amb la col·laboració de:

di
ss

en
y:

 w
w

w
.p

un
td

ev
is

ta
.n

et

L’AJUNTAMENT INFORMA
Un cop s’ha fet la trucada: els mobles 
vells es trauran el mateix dia de la 
recollida i es deixaran al vestíbul de 
l’escala de veïns, pati o jardí d’entrada 
a l’habitatge. 

El primer divendres de cada mes, tam-
bé prèvia trucada, es fa la recollida 
d’electrodomèstics de línia blanca (ne-
veres, rentaplats, rentadores, assecado-
res, forns, calefactors...).

Els comerços de venda de mobles, apa-
rells elèctrics i electrònics, matalassos, 
etc. estan obligats a endur-se’n els vells 
a petició del comprador.

En cap cas s’han de deixar mobles i 
trastos vells al carrer. 

     Gràcies per la vostra col·laboració.
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Manifest del Partit 
Popular de Premià de Mar 

La Diada ha de ser motiu 
d’unió i celebració de tots 
el catalans. Catalunya és la 
terra de vanguardia, d’opor-

tunitats, d’empenta i de 
coratge. És el reflex d’una 
societat oberta i plural, que 
ha buscat sempre el liderat-
ge i ser referent en tots els 
àmbits. Aquests valors són 
els símbols de Catalunya 
que més orgullosos ens han 
de fer sentir. 
    Volem que la Diada sigui 
la del sentiment compartit 
de mirar cap al futur amb 
optimisme. Som els pri-
mers en saber els difícils 
moments que estem tra-
vessant. Som els primers 
que volem que aviat arribin 
temps més pròspers. Però 
la divisió i la confrontació no 
poden aportar riquesa. La 
voluntat d’alguns de voler 

restar Espanya de Catalu-
nya només ens portaria a 
la divisió entre catalans, a 
la confrontació i al xoc de 
trens. 
    La Diada ha de ser un 
dia festiu per a Catalunya, 
que ha de servir per enfortir 
els nostres valors i no per 
imposar més crispació. Cap 
partit polític no pot erigir-se 
com a l’únic eix vertebra-
dor de Catalunya, ni de la 
catalanitat, ni de l’11 de 
setembre. 
    No és més català qui 
més es radicalitza o pretén 
enfrontar-se a la resta d’Es-
panya. No ho és. Qui millor 
defensa els interessos de 
Catalunya és qui té com 

a prioritat donar resposta 
a les preocupacions reals 
dels catalans. 

Ara hem de reivindicar 
la Catalunya emprenedora, 
innovadora i competitiva. 
Una Catalunya que amb 
entusiasme enceti un pro-
jecte de recuperació i deixi 
de banda les queixes i el 
victimisme constant que 
alguns han convertit en 
l’excusa per no dur a terme 
els canvis necessaris i per 
emmascarar la seva gestió. 
Ara Europa ens demana 
estabilitat, ens demana 
responsabilitat i sobretot 
mesures eficaces per a la 
recuperació econòmica. 
Per això, aquells que volen 

exaltar certs sentiments de 
confrontació i de ruptura 
no pensen en les greus 
conseqüències que tindria 
per a Catalunya la separa-
ció d’Espanya i l’aïllament 
d’Europa. Ara és el moment 
de fets que donin esperan-
ça als catalans i les catala-
nes. És l’hora de definir les 
prioritats més immediates, 
centrar els debats que són 
necessaris i no crear falses 
expectatives que només 
generen frustracions. 
    És per això que el Partit 
Popular de Premià de Mar 
sempre estarà per una Di-
ada d’unitat, de consens i 
pluralitat,  és a dir, per una 
Diada de tots i per a tots.

Fent feina

S’han complert 2 anys del 
mandat municipal 2011-
2015, però  amb caracte-
rístiques ben diferents.

El primer any amb un 
govern minoritari de CiU que 
recull la inèrcia del govern 
anterior i poca cosa més, 
entre altres coses per la crisi 
econòmica que ens obliga a 
tots a ser prudents. 

En el segon any es for-
mula l’acord de govern CiU 
i PSC. Els socialistes hem 
aportat, sobre tot, estabilitat 
de govern, molt necessària 
en aquests moments de 
convulsió política i de ne-
cessitat d’arribar a grans 
acords de ciutat, fet que 
demana amb insistència la 
ciutadania i que és positiu 
per al futur.

Els acords més relle-
vants arribats fins ara són 
la proposta organitzativa de 
l’Ajuntament, que no té un 
impacte directe en la imatge 
pública, però que ha permès 
racionalitzar els patronats 
de l’Ajuntament unificant-
ne la gestió; mantenir el 

nivell de servei i aprofitar 
recursos; i també reordenar 
alguns espais municipals, 
etc., amb el consegüent es-
talvi de recursos econòmics 
i de tots tipus.

A més de l’aportació 
abans assenyalada, durant 
l’any que els socialistes por-
tem al govern destaquem, 
entre d’altres, les següents 
actuacions del nou Equip de 
Govern:

Ha entrat en funciona-
ment el nou contracte de 
recollida de brossa, que ha 
permès modernitzar la reco-
llida, el qual som conscients 
que cal millorar en alguns 
indrets.

La implantació de la 

“Zona Verda” que pretén, i 
ho està aconseguint, millorar 
la rotació i l’estacionament 
de vehicles dels residents, 
així com nous aparcaments 
per motos, la reducció de 
les retribucions de l’alcalde 
i tots els regidors/es en un 
7% i l’aprovació del Regla-
ment de Govern Obert i 
Participació Ciutadana.

La sentència que obliga  
l’Ajuntament a permetre 
activitat industrial a Can 
Sanpere ha estat la mala 
notícia d’aquest període. 
Condiciona el Pla General i 
podria fer desaparèixer de-
finitivament un espai obert 
al centre del poble.

Ara cal afrontar el repte 

dels 2 propers anys amb 
esperança. Estem conven-
çuts que tot el treball intern 
de reorganització municipal 
que estem duent a terme, 
encara que no es vegi, re-
percutirà en un millor servei 
al ciutadà i en un important 
estalvi de costos. Una part 
important d’aquesta millora 
s’ha de veure reflectida 
en la comunicació que 
els veïns i veïnes tinguin 
amb l ’Ajuntament.  Co-
municació que ha de ser 
recíproca i amb la qual 
estem compromesos per 
ser una de les àrees de 
la nostra responsabilitat. 
Segur que entre tots ho 
portarem endavant.

Breu balanç de mandat

L’inici del nou curs ens 
situa a la meitat de l’ac-
tual mandat. El sol fet de 
trobar-nos en aquest punt 
ens obliga, per responsa-
bilitat, a fer una parada 
per valorar com han anat 
aquests dos primers anys 
de govern, una respon-
sabilitat que des del juliol 
del 2012 compartim amb 
el PSC.

Els darrers anys no han 
estat fàcils per a ningú, 

tampoc per als ajunta-
ments. Tot i així, hem fet 
un esforç per prioritzar 
aquelles accions més im-
prescindibles o fins i tot 
urgents. 

Una de les primeres sa-
tisfaccions va ser inaugu-
rar el nou teatre l’Amistat, 
però la satisfacció més 
gran és veure la variada i 
constant programació de 
la cartellera i la grada ben 
plena en la majoria dels 
espectacles que s’hi fan.

En un altre sentit, una 
de les prioritats de l’actual 
equip de govern ha estat 
donar  un impuls important 
a totes aquelles accions 
destinades tant a formar 

les persones en situació 
d’atur com a orientar-les a 
l’hora de buscar feina. 

Quant a les millores als 
carrers ens hem centrat en 
els serveis,   clavegueram, 
aigua i enllumenat, alho-
ra que hem fet diversos 
treballs de pavimentació 
i  hem adaptat prop de 
100 voreres o trams de 
carrer. 

També hem impulsat 
un pla integral per millorar 
l’estacionament als carres 
del poble. Una qüestió 
que som conscients que 
no ha agradat a tothom, 
però quan es té respon-
sabilitat de govern s’han 
de prendre decisions,  i  

la realitat és la que és: a 
Premià de Mar tenim molts 
més vehicles que no espai 
per aparcar al carrer i pel 
bé de tots calia garantir la 
rotació. 

Una altra de les nos-
tres preocupacions és la 
de tenir uns carrers més 
nets. Per això hem millorat 
el contracte de la neteja i 
hem engegat una impor-
tant campanya de civisme, 
per conscienciar els veïns 
de la importància de la 
col·laboració ciutadana 
en qüestions com els ex-
crements de gossos, els 
mobles vells o el reciclatge 
de la brossa. 

Finalment, abans de 

l’estiu vam aprovar el Re-
glament de Govern Obert 
i Participació Ciutadana, 
amb la voluntat de millorar 
i fer més eficient la relació 
entre la ciutadania i l’Ajun-
tament, aplicant eines de 
transparència i participació 
dels premianencs en qües-
tions d’interès general.

Aquest reglament supo-
sa el nostre punt de partida 
per encarar la segona part 
del mandat, en la qual som 
conscients que encara ens 
queda molta feina per fer 
i l’afrontem amb ganes i 
empenta, seguint el full de 
ruta iniciat, que es basa en 
el sentit comú i la voluntat 
de servei. 
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Volem decidir-ho tot 
Drets nacionals sí, 
drets socials també

Catalunya es troba en un 
dels moments més trans-
cendents de la seva his-
tòria, fent front a una triple 
crisi: econòmica i social, 
política i de les relacions amb 
l’Estat.

La crisi econòmica i les 
polítiques austericides impul-
sades per la Unió Europea, 
el govern de l’Estat i el go-
vern català estan perjudicant 
greument les condicions de 
vida de les classes populars, 

amb l’increment de l’atur, la 
pobresa i les desigualtats.

Patim una profunda cri-
si del sistema polític que 
s’expressa en els casos 
de corrupció que afecten 
tant el PP i el PSOE com 
CiU; en la degradació de la 
qualitat democràtica de les 
institucions, com posa en 
evidència la no-presentació 
dels pressupostos de 2013; 
i en la manca de transpa-
rència i de fórmules reals de 
participació ciutadanes.

L’encaix de Catalunya 
a l’Estat és qüestionat per 
la majoria de la ciutadania. 
Avui hi ha una majoria social 
que rebutja radicalment el 
procés de recentralització 

impulsat pel govern del PP, 
els atacs contra la llengua i 
la cultura catalanes; així com 
l’actual marc autonòmic, un 
marc institucional que no 
reconeix ni la personalitat 
nacional de Catalunya, ni la 
plena voluntat d’autogovern, 
ni garanteix els recursos 
econòmics que en justícia 
ens corresponen.

Per la Coalició d’Esquer-
res la llibertat de Catalunya 
per decidir el seu futur forma 
part d’un projecte de país su-
perador de les desigualtats 
socials, amb una economia 
ecològica i una nova polí-
tica participativa i neta de 
corrupció.

ICV-EUIA sempre hem 

reivindicat el dret a l’autode-
terminació, ens refermem 
en el compromís amb el 
dret a decidir del poble de 
Catalunya i en la necessitat 
d’exercir aquest dret com a 
únic camí per resoldre demo-
cràticament el conflicte obert 
amb l’Estat i per avançar cap 
a la sobirania de Catalunya.

El camí que hem encetat 
és il·lusionant i mobilitzador, 
però no és un camí fàcil.

Té enemics molt pode-
rosos contraris a l’expressió 
democràtica del poble de 
Catalunya, començant pel 
govern del PP. Perquè tingui 
èxit cal sumar el major nom-
bre possible de voluntats 
compromeses amb el prin-

Comunicat de l’AAVV 
La Floresta contra la 
privatització de Can Vilar 

Tothom a Premià de Dalt i 
a Premià de Mar coneix el 
solar de Can Vilar, situat 
prop del pavelló de Premià 
de Mar, sota l’autopista.
Certament, l’estat en què es 
troba és deplorable. I no serà 

perquè l’Associació de Veïns 
no hagi fet propostes per  tro-
bar-hi solucions alternatives.

Fins ara, l’espai era una 
reserva de terreny destinat a 
equipaments. L’Ajuntament 
de Premià de Dalt, en el pri-
mer projecte, hi volia construir 
un centre assistencial per a 
la gent gran i pisos dotacio-
nals. Fins aquí  hi ha hagut 
consens. 

El problema esclatà el 
dia 10 de juny quan l’equip 
de govern actual de l’Ajunta-
ment (PP-CiU)  presentà una 
modificació per construir-hi 
pisos dotacionals.  A  canvi, 
però, es privatitzarien 2.600 
m2 del solar per construir 
40 pisos de venda lliure i un 

supermercat, al·legant que 
els veïns del barri necessiten  
aquest establiment. Evident-
ment, qui aporta el capital ha 
de ser el supermercat i, per 
al centre de dia o geriàtric,  ni 
un euro.

La Generalitat ja va tombar 
un projecte anterior per excés 
d’edificabilitat.

La reacció dels veïns ha 
estat contundent: no volem 
perdre ni un pam d’espai 
públic.

Entenem que Can Vilar és 
una reserva per esponjar el 
municipi de Premià de Dalt en 
un dels sectors més densos 
de l’entorn si tenim en comp-
te que la trama urbana és 
contínua amb Premià de Mar 

amb qui compartim serveis i 
vida diària.

No podem entendre 
aquest afany constructor. 
Més de 90 pisos a Can Vilar 
és una bestiesa i, que això 
es justifiqui amb la necessitat 
d’un supermercat, una mofa 
als ciutadans. 

De supermercats en tenim 
arreu,  els habitatges s’han 
abaratit, el sector industrial 
La Suïssa està desert i, enmig 
d’aquest panorama, la pro-
posta que se’ns fa és perdre 
Can Vilar. Inconcebible.

Si ara no es poden tirar 
endavant serveis sense capi-
tal privat, ho podem fer més 
endavant. No hi ha pressa.

En el futur, Can Vilar pot 

tenir, fins i tot, altres usos que 
no pas els previstos. Qui diu 
que no podria ser una àrea 
esportiva i lúdica? O només 
zona verda?

O bé, si ha de ser un cen-
tre assistencial, no seria més 
agradable  que tot l’espai cir-
cumdant fos zona verda? 

L´ús social de Can Vilar 
no té perquè ser, necessària-
ment, un immens aparcament 
privat recobert de pisos.

Els veïns hem presentat 
més de 700  signatures en 
contra del projecte i ens hem 
proposat continuar les actua-
cions per impedir aquesta  
maniobra que especula 
amb el  patrimoni de tot-
hom. 

Associació de Veïns 
Barri del Gas 

Es va fundar entre els  anys 
1970 i 1980. L’àmbit territo-
rial d’aquest barri limita amb 
la carretera de Premià de 
Dalt, el Camí Ral, el Torrent 
Malet i el carrer d’Aribau,  i té 
la seu social en un petit local 
de la Fàbrica del Gas que 
molt amablement ens deixa 
compartir l’Ajuntament. 

La seva Junta Directiva 
ha canviat des de la  seva 
fundació diverses vegades. 
La darrera va ser l’any 2011, 
en què va entrar de Presi-
dent Andrés Serrano. 

Les anteriors juntes van 
treballar molt durament per 
millorar el nostre barri i  van 
aconseguir molts beneficis 
per a tots els seus habitants, 
però ara estem en temps di-
fícils i costa més aconseguir 
finançament, però continu-
em assistint puntualment 
a les reunions bimestrals 
amb l’Ajuntament  i les al-
tres associacions del poble 
per presentar  propostes en 
benefici del  nostre barri i del 
nostre poble.

Un dels temes prioritaris 
per aquesta Junta ha estat 
el problema de l’aparcament. 
Després de fer peatonals al-
guns carrers al voltant de la 
Fàbrica del Gas, les places 
van quedar molt reduïdes. 
Aquest fet, sumat als usu-
aris de l’estació de Renfe 
i la platja, feia que a l’estiu 
fos  pràcticament impossible 
estacionar el vehicle. Aquest 
problema s’ha minimitzat 
amb la zona blava per resi-
dents i també l’any passat 
quan es van arranjar les 
dues esplanades al voltant 
de  l’escola La Salle.

També hem insistit molt 
a l’Ajuntament per la millora 
del parc El Palmar, un espai 

utilitzat assíduament per 
molts habitants de Premià. 
Aquí es celebren moltes 
festes d’aniversari i  reuni-
ons d’amics, però les instal-
lacions no estan a l’alçada. 
Hem de dir que des de la 
Regidoria d’Urbanisme ja 
s’han compromès a reformar 
les instal·lacions i crear un 
espai més adient a la seva 
funció. Desitgem que aquest 
projecte s’enllesteixi al més 
aviat possible.

Al nostre barri disposem 
de la Comissaria dels Mos-
sos d’esquadra. Malgrat que 
al moment de la seva arriba-
da hi havia gent disconforme, 
hem de dir que estem molt 
contents de tenir-los a prop, 

la seva presència augmenta 
la seguretat al barri.

Hem de dir que gràcies 
a la col·laboració d’alguns 
veïns es va poder celebrar 
una petita festa de barri el 
passat 31 d’agost. Esperem 
mantenir aquesta bona ini-
ciativa.

Aprofitem per fer una 
crida als nostres veïns que 
vulguin ajudar en la gestió 
de l’Associació de Veïns 
del Barri del Gas i participar 
amb les seves propostes 
de millora. Estem oberts a 
les vostres  opinions, podeu 
enviar-les a info@cristal-
decorativonumar.com i les 
farem arribar a la regidoria 
corresponent.

cipi democràtic del dret de 
les catalanes i els catalans a 
decidir lliurement el futur.

És fonamental que la 
societat catalana, amb tota 
la diversitat de sentiments 
de pertinença i d’objectius 
nacionals plurals, continuï 
sent un sol poble.

ICV-EUIA és una forma-
ció d’esquerres i ecologista 
amb diferents sensibilitats 
nacionals, federals, confede-
rals i independentistes que 
té com a punt de trobada la 
transformació social i política 
del país, l’exercici del dret a 
decidir i l’objectiu d’un estat 
propi que permeti establir 
lliurement la relació amb 
l’Estat i Europa.
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EXPOSICIONS
Marines i retrats
Exposició de pintura a 
l’oli a càrrec de Josep 
Malagarriga.
Del 4 al 13 d’octubre, a 
la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

Entre el cielo y el mar
Fotografia a càrrec 
d’Antonia Jurado Padilla.
Fins al 8 d’octubre al 
Centre Cívic.
Ho organitza: Regidoria 
de Cultura.

Exposició de pintura
A càrrec de Francisco 
Javier Infantes.
Del 18 al 27 d’octubre, a 
la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

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

Campions 
del motociclisme 
L’estampació per a 
l’equipament dels 
motociclistes.
Comissària: Teresa Vidal 
i Peig.
Fins al 31 
de desembre al Museu 
de l’Estampació.
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar.

Dijous 3
Concert d’inauguració del curs 
A càrrec dels alumnes de l’escola.
Entrada lliure.
19 h, a l’Auditori de l’escola.
Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Divendres 4
Where is my home 
Projecte de creació sobre la 
identitat personal.
Direcció: Toni Martín.
Where is my home? forma 
part d’un projecte que, amb el 
suport de l’Obra Social “La Cai-
xa”, intenta reflexionar sobre la 
identitat personal i col·lectiva 
de diverses persones immi-
grants que, des de fa anys, han 
instaurat la seva llar a Premià 
de Mar. D’on som: d’on naixem 
o d’on vivim? On és la nostra 
casa, la nostra identitat cultu-
ral, les nostres arrels?. 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Dissabte 5
Lliurament de premis del concurs de fotografia de la Festa 
Major 2013
20 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: Regidoria de Festes.
Hi col·labora: Grup Fotogràfic Argent.

Dimarts 8
Lectures en veu alta
Es llegirà “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Mon-
tero.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Organitza: Mar de Dones.

Dijous 10
Lliga fotogràfica 
Tema: Lletres i números. Tècnica: B/N.
Interessats consulteu les bases al blog d’Argent www.grupar-
gent.blogspot.com 
20 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent. 

Divendres 11
Conferència col·loqui: “Consell Genètic en Oncologia”  
La dictarà el Dr. Ignasi Blanco, coordinador assistencial- Unitat 
Consell Genètic de l’Institut Català d’ Oncologia.
20 h, al Centre Cívic. Entrada lliure.
Ho organitza: La Secció Premià d’Òmnium Cultural amb el 
suport de l’Ajuntament de Premià de Mar.

5 contes divertits de Pere Calders
Lectures dramatitzades.
Direcció: Dària Ferrando.
La Companyia Premianenca Dimecre-
salesnou ens presenta una lectura de 
cinc contes divertits de Pere Calders. 
Podrem gaudir de la prodigiosa i màgi-
ca imaginació d’uns dels millors autors 
que mai han existit en llengua catalana.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Dissabte 12
Quiero jugar a un juego
Humor políticament incorrecte.
Un conegut assassí en sèrie anomenat 
sinistrament com “Cubilete” ha segres-
tat el nostre protagonista: David More-
no. 
Recuperat dels efectes del cloroform, 
David es desperta sobre l’escenari d’un 
teatre, envoltat d’espectadors triats a 
l’atzar, participants sense saber-ho del 
macabre joc de Cubilete. 
Un joc compte enrere del qual el David 
haurà de sortir airós si vol conservar la vida. Dependrà del 
públic que el David visqui o mori. 
Un espectacle d’humor políticament incorrecte, gamberro, ple 

d’imitacions, monòlegs, música, reflexions ... un mirall que 
mira amb mig somriure a l’actualitat i un humil homenatge al 
cinema de terror.
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Diumenge 13  
Taller familiar: Plantes i colorants naturals
En el taller elaborarem tints naturals a partir de plantes, tal i 
com feien els artesans a l’antiguitat. Amb aquests tints acolori-
rem cotó i llana. 
Preu: 8 euros, gratuït amb el carnet del Club Super3. Material 
inclòs. 
De 12 a 14 h, al Museu de l’Estampació.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Dimarts 15
Lectures en veu alta
Es llegirà “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa 
Montero.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Organitza: Mar de Dones.

Dimecres 16
L’hora del conte: Principis i finals, contes per a participar.
A càrrec de Glòria Arrufat. 
18 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Dilluns 21
Auditori Viu
Concerts interpretats pels alumnes de l’escola.
18.45 h, a l’Auditori de l’escola.
Entrada lliure.
Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Dimarts 22
Lectures en veu alta
Es llegirà “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa 
Montero.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Organitza: Mar de Dones.

Dissabte 26
Smiley
De Guillem Clua.
Els dos protagonistes 
d’aquesta comèdia 
romàntica no poden ser 
més diferents. Conformen 
una estranya parella i 
l’únic que tenen en comú 
és que són dos homes 
i que s’han enamorat. 
Les seves diferències 
semblen inabastables, i 
les seves personalitats 
antagòniques, però ho 
vulguin o no, estan units 
per aquest fil vermell, per 
més que sovint vulguin 
trencar-lo. 
L’estira i arronsa de l’Àlex 
i el Bruno l’hem viscut tots. Més enllà de l’orientació sexual 
dels seus personatges, Smiley és una història d’amor amb 
totes les lletres que ens fa veure que tots som igual de vul-
nerables a l’amor, guapos i lletjos, llestos i ximples, joves i 
grans, gais o heteros, peperos o indignats… les papallones a 
l’estómac en el moment que et fan el primer petó sempre són 
les mateixes.
Preu: 20 €. Venda anticipada o per internet 18 €. 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Diumenge 27
Country Els Mosqueters
D’11 a 14 h, a la plaça de la Sardana.
Ho organitza: AVECA.

Dimarts 29
Lectures en veu alta
Es llegirà “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa 
Montero.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Organitza: Mar de Dones.

Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat 

i de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

www.elpatronat.org 
www.espailamistat.cat

Organitza Col·labora

MERCAT
DEL MAR

#mercatdelmar
www.facebook.com/mercatdelmar

www.premiademar.cat

IX FIRA
M E RC AT
DEL MAR

PREMIÀ DE MAR

F I R E S  P R E M I À  D E  M A R

I A MÉS

de tardor6 D’OCTUBRE

FIRA COMERCIAL

Programa 
complet 

a la pàgina 5


