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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

Iniciem el tercer trimestre d’aquest curs amb la il·lusió de tenir entre mans 
el nou Reglament de govern obert i participació ciutadana. Un document 
fruit d’un treball intens durant prop d’un any i que ha comptat amb la 
participació de tots els grups municipals i de diversos ciutadans. El nou 
Reglament té dos objectius molt clars: fer possible i incentivar la participació 
en les grans decisions i que alhora els premianencs pugin tenir més accés 
a determinades informacions relacionades amb la gestió municipal. Amb 
aquest document hem fet un pas pioner que farà possible un acostament 
entre el ciutadà i l’Ajuntament. Ara convé que tots plegats hi col·laborem, 
que ens el fem nostre i que li donem sentit més enllà del que hi ha escrit 
negre sobre blanc. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

abril 2013

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

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

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

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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El ple municipal aprova el document que farà 
possible un nou model de govern basat en la 
participació dels ciutadans 
El ple del mes de març va 
tirar endavant, amb els vots 
de tots els grups municipals 
(CiU, PSC, PP, CP-PA i ICV-
EUiA-E), el Reglament de 
govern obert i participació 
ciutadana, un document que 
té per objectiu millorar i fer 
més eficient la relació entre 
la ciutadania i l’Ajuntament 
aplicant eines de transparèn-
cia i participació perquè els 
premianencs puguin incidir 
en els afers públics i d’interès 

general del municipi. 
 El document ha estat 
confeccionat amb la volun-
tat d’avançar cap a un nou 
model de poble, en el qual 
la participació ciutadana serà 
més constant i eficaç i l’acció 
de govern es portarà a terme 
tenint en compte la veu de la 
ciutadania. 

Participació ciutadana 
i transparència
El punt de partida del Re-

Passa a la pàgina següent

glament de govern obert és 
l’acostament entre el poble i 
l’Ajuntament, de manera que 
el ciutadà no només podrà 
dir la seva en els temes més 
rellevants del poble, sinó que 
també podrà conèixer els 
arguments que sustenten 
les decisions que es prenen 
des de l’Ajuntament. En 
aquest sentit, el nou docu-
ment estableix les pautes 
per garantir, d’una banda,  
la participació ciutadana, 

que no només es canalitza, 
definint les eines per tal que 
l’Ajuntament pugui escol-
tar la ciutadania, sinó que 
també s’estimula, cercant la 
implicació dels ciutadans i de 
les entitats. Entre aquestes 
eines el document preveu 
debats, estudis o enquestes, 
fòrums, consultes populars, 
consells municipals, etc.  
D’altra banda, també garan-
teix una major transparència 
en la gestió municipal, amb 

el compromís per part de 
l’Ajuntament de publicar de-
terminades informacions de 
manera regular, com ara la 
rendició de comptes, amb la 
voluntat d’explicar a la ciuta-
dania el resultat de la gestió 
política i administrativa que 
es porta a terme.

Elaboració del document
Aquest document es va 
començar a treballar fa 
prop d’un any i ha estat 

Premià de Mar ja compta 
amb un Reglament 
de participació ciutadana
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfons Barreras (ICV-EUIA-E) 

“Aquest Reglament ha de ser l’eina 
que doni tota la informació pública als 

ciutadans i ciutadanes, de forma clara, 
neta i fàcilment accessible. 

Això generarà confiança de veïns i veïnes 
cap als seus representants”.

“Llega tarde 
pero lo importante es que llega. 

Será un buen reglamento 
y estaremos atentos 

de que se aplique bien, 
y si hace falta lo mejoraremos”.

“A partir d’ara, les tasques de l’Equip de 
Govern s’han de centrar a desplegar 
les eines que contempla aquest nou 

Reglament per promoure una participació 
ciutadana real. Crida en farem un 

seguiment exhaustiu perquè sigui així”.

“Nosaltres vàrem donar suport al Reglament 
de govern obert i participació ciutadana. 

Esperem de l’Equip de Govern, que amb 
la seva aplicació fomenti la transparència 

i la participació, eines necessàries per a la 
regeneració de la política local”.

“Hem fet un pas ferm cap 
a la participació ciutadana i la transparència 

en la gestió municipal. 
Entre tots hem de construir aquest edifici 

amb parets de vidre 
i deixar-hi les finestres obertes”.

Anna Maria Medina (CiU)

elaborat des de la Re-
gidoria de Part icipació 
Ciutadana amb el suport 
de l’equip d’Eidos Dina-
mització Social, empresa 
especialitzada en temes 
de participació. El text final 
recull les aportacions de 
tots els grups polítics amb 

representació al consistori 
i de les persones que van 
assistir als dos debats que 
es van fer la passada tar-
dor. També hi ha intervingut 
molt directament un grup 
de premianencs que va ser 
escollit buscant la màxima 
pluralitat i diversitat, que a 

banda d’haver fet les seves 
aportacions al document, 
també intervindrà en el pro-
cés d’elaboració de la Guia 
Fàcil que acompanyarà el 
reglament. Aquesta guia 
està pensada per acostar 
el ciutadà als continguts i 
objectius del reglament. 

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

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

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

Per a més informació: 
600 931 988

APARCAMENT DE LA 
PLAÇA DELS 

PAÏSOS CATALANS

El 9 de març es va celebrar al Casal d’Avis Can Manent la Trobada de Dones. L’acte 
s’emmarcava dins les accions organitzades des de la Regidoria d’Igualtat i diverses 
entitats (Associació d’Estudis Científics i Culturals; Associació Creixent; Associació de 
Fibromialgia; Aveca; Dimecresalesnou; Grup dones GAM; Grup Mar de Dones; Pit de 
Mar; Sanunding Premià; i Segle XXI) amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Hi 
van participar més de 125 dones de diverses generacions, fet que va ajudar a enriquir 
la trobada. L’acte va comptar amb les regidores d’Igualtat i Gent Gran, Imma Morales, i 
Ensenyament, Roser Roca.

Trobada de dones
Fotos: Esther de Prades



5

Noves accions per fomentar 
l’ocupació a Premià de Mar 
La Regidoria de Promoció 
Econòmica ha incremen-
tat per a aquest 2013 les 
accions destinades a fo-
mentar l’ocupació entre 
les persones aturades de 
Premià de Mar facilitant 
la recerca de feina, mi-
llorant les competències 
ocupacionals i incentivant 
l’esperit emprenedor. Hi 
ha altres cursos, com ara 
el de mosso de magatzem 
i reposador amb carnet 
de carretoner per a joves, 

Sessions i cursos previstos per als propers mesosque ja s’han iniciat. Tota 
l’oferta de cursos i ses-
sions va adreçada a tota 
la població de Premià de 
Mar que es troba en situ-
ació de recerca de feina. 
 
Més informació 
i inscripcions: 
Of ic ines de Promoció  
Econòmica. Joan XXIII 2-8 
(Antiga Fàbrica del Gas).
Telèfon: 93 752 91 90
ocupacio@premiademar.cat
www.premiademar.cat 

Sessions informatives sobre 
el mercat de treball
Presentació del Servei de Promoció 
Econòmica. S’ofereix informació actu-
alitzada de les sortides del mercat de 
treball i les orientacions bàsiques per a 
una recerca de feina eficient.
Tots els dimarts de 9 h a 11 h.

Dinamització del Club de la Feina 2.0
Espai per potenciar la utilització dels 
canals 2.0 per a la recerca de feina. 
Tots els dilluns de 9 h a 13 h.

Cursos d’itineraris per millorar 
l’ocupació. 12 hores
Es facilita una orientació laboral, la cre-
ació d’itineraris d’inserció i s’ofereixen 
tècniques de recerca de feina actuals. 
De dimecres a divendres, de 9 h a 13 h.
Sessions previstes:
Abril: 
Orientació laboral: dies 17, 18 i 19
Tècniques de recerca de feina: 
dies 24,25 i 26
Maig: 
Orientació laboral: dies 22,23 i 24
Tècniques de recerca de feina:
dies 29, 30 i 31
Juny: 
Orientació laboral: dies 19,20 i 21
Tècniques de recerca de feina: 
dies 26, 27 i 28
Juliol: 
Orientació laboral: dies 17,18 i 19
Tècniques de recerca de feina: 
dies 24, 25 i 26
Setembre: 
Orientació laboral: dies 18, 19 i 20
Tècniques de recerca de feina: 
dies 25, 26 i 27
Octubre: 
Orientació laboral: dies 16, 17 i 18
Tècniques de recerca de feina: 
dies 23, 24 i 25

Cursos d’alfabetització digital. 
16 hores
Aprendre a navegar per internet d’una 
manera fàcil i amena i crear un compte 
de correu electrònic per poder enviar i 
rebre informació. De dimarts a divendres 
de 9 a 13 h.
Abril:  dies 9, 10, 11 i 12 
Maig:  dies 7, 8, 9 i 10 
Juny:  dies 4, 5, 6 i 7 

Juliol:  dies 2, 3, 4 i 5 
Setembre: dies 17,18,19 i 20 
Octubre: dies 8, 9, 10 i 11 
Novembre: dies 5, 6, 7 i 8 
Desembre: dies 2, 3, 4 i 5 

Cursos d’introducció a l’ofimàtica. 
24 hores
Obtenir els coneixements bàsics dels 
programes word i excel, així com d’in-
ternet. De dimarts a dijous de 9 a 13 h.
Maig:   dies 14,15,16,21,22 i 23 
Juliol:   dies 9, 11,16,17 i 18 
Octubre:  dies 15,16,17,22,23 i 24 

Curs de director/a de lleure infantil 
i juvenil. 320 hores
Permet obtenir el Diploma de Director 
d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil 
atorgat per la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalu-
nya. Del 15 d’abril al 31 de juliol, de 9 
a 13h.

Curs de carnet de camió. 50 hores
Permet obtenir el permís de conduc-
tor de camió pesat que capacita per 
realitzar les operacions necessàries 
per efectuar el transport de mercaderi-
es per carretera, supervisar o carregar/
descarregar i manipular mercaderies; 
realitzar el manteniment preventiu bà-
sic del vehicle i la reparació d’avaries 
simples en ruta.
Del 13 al 24 de maig, de 16 a 20h.

Curs d’anglès perfil administratiu. 
100 hores
Pràctica de l’anglès  en diverses 
situacions de comunicació i/o aten-
ció al públic en forma oral o escrita: 
rebre el client o atendre’l telefònica-
ment, identificar la seva necessitat o 
interès de contacte, saber proposar 
alternatives,etc. Del 3 de juny al 5 de 
juliol, de 16 a 20h. 

Curs d’alemany atenció al públic. 
100 hores
Pràctica de l’alemany de manera 
efectiva com a vehicle de comunicació 
general i aplicat a la feina d’atenció al 
públic en el marc de trobar una feina al 
Maresme o a qualsevol altra ubicació.  
Del 23 de setembre al 25 d’octubre, de 
16 a 20h.

A finals de desembre es van 
donar per acabats els  tre-
balls de condicionament de 
la de la plaça Batista i Roca, 
situada a la cantonada dels 
carrers Enric Granados 
i Dr. Batista i Roca. Les 
obres van començar el fe-
brer del 2012 i inicialment 
havien de durar 4 mesos, 
però diversos imprevistos 
ocasionats pel mal estat 
de les canonades d’aigua 
i de clavegueram, van  pro-
vocar un endarreriment de 

prop de mig any. 
Les millores de la plaça 

han consistit en l’ordenació 
de la zona verda i una in-
tegració de part del carrer 
Batista i Roca amb la plaça, 
de manera que aquest tram 
de carrer ara té prioritat in-
vertida (els vianants tenen 
prioritat envers els vehicles). 
Alhora, s’ha augmentat la 
superfície destinada al joc 
infantil, que compta  amb un 
nou mobiliari i un paviment 
de cautxú.

Les obres 
de la Plaça 
Batista i Roca,  
finalitzades 
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Aquest mes d’abril comença la instal·lació dels nous contenidors

Principals inversions previstes

Pressupost 2013
El proppassat 27 de març es 
va celebrar a l’Espai l’Amistat 
un Fòrum Ciutadà obert a tot-
hom en el qual l’equip de go-
vern va donar a conèixer els 
detalls del pressupost muni-
cipal d’aquest any 2013. El 
pressupost,  que ascendeix 
a 21.965.206€ (538.721€ 
més que el 2012), es va 
aprovar al ple del passat no-
vembre amb els vots a  favor 
de CiU, PSC-PM i PP. CP-PA 
i ICV-EUiA-E hi van votar en 
contra. Un 59,1% del pressu-
post provindrà dels impostos 
i taxes, una xifra que dismi-
nueix un 5% respecte l’any 
anterior, ja que hi ha hagut 
una reducció de la pressió 
fiscal sobre els premianencs. 
La resta del pressupost pro-
vé de subvencions i aportaci-
ons de les diverses adminis-
tracions. 

El capítol d’inversions 
s’incrementa en un 95% res-
pecte el 2012, ja que passa 
d’1.000.000€ a 1.945.000€. 
D’aquestes xifres, 132.000€ 

provenen de recursos propis 
de l’Ajuntament (un fet que 
feia anys que no es produïa); 
750.000€ de subvencions; 
63.000€ del cànon de Sorea 
per a les obres de millora de la 
xarxa d’aigües; i 1.000.000€ 
d’un nou préstec. En aquest 
sentit, cal destacar que ha 
estat possible tirar endavant 
aquest préstec gràcies a que 
la reducció de l’endeutament 

bancari a finals del 2013 su-
posarà un 38% dels ingres-
sos corrents, quan el màxim 
permès és del 75%. En 4 
anys, la xifra d’endeutament 
s’haurà aconseguit reduir en 
4.000.000 d’euros. 

D’altra banda, cal des-
tacar que la dotació en pro-
grames formatius per ajudar 
a la inserció laboral i intentar 
reduir la taxa d’atur passa de 

7.000€ a 68.000€. Aquests 
diners es destinaran bàsica-
ment a cursos per a persones 
aturades, que s’orientaran a 
les activitats amb major sor-
tida laboral com ara mosso/a 
de magatzem, conductor/a 
de camió, director/a de lleure 
infantil i juvenil, idiomes o els 
cursos de reocupació (més 
informació sobre aquests 
cursos a la pàgina 5). 

L’alcalde, Miquel Buch, i el director territorial de CESPA Catalunya, 
Narcís Llongarriu, signen el contracte

Urbanització del Torrent Malet:      1.000.000€
Actuacions de millora de la xarxa de clavegueram:       144.000€
Renovació de les instal·lacions del camp de futbol:       120.000€
Inici de la construcció de la nova nau per ubicar la Brigada d’Obres:    100.000€
Millora en l’accessibilitat de carrers:          100.000€
Intervenció al Museu de Can Farrerons:        100.000€ 
(s’espera rebre una subvenció del mateix import durant l’any)
Arreglar el parc del Palmar:            70.000€
Millores a la platja (dutxes, bancs, passarel·les..):         60.000€
Altres actuacions d’import més petit

El mes de gener l’Ajunta-
ment i l’empesa CESPA 
van signar el nou contracte 
per a la neteja dels carrers, 
platges i recollida de resi-
dus. El nou contracte té una 
durada de 8 anys i incorpo-
ra notables millores en el 
servei, com ara una neteja 
més dinàmica i adequada 
a les diferents necessitats 
puntuals, una reducció 
dels residus en general, 
amb especial èmfasi en els 
comerços, i noves accions 
per potenciar el reciclatge 
entre la població. Una de 
les millores més visibles 
serà el canvi de tots els 
contenidors, que a tot ar-
reu on sigui possible seran 

substituïts per àrees com-
pletes amb les 5 fraccions, 
per facilitar i potenciar la 
separació de tots els resi-
dus. Els nous contenidors 
es començaran a instal·lar 
durant aquest mes d’abril. 

Campanyes 
de conscienciació
Amb aquest nou contrac-
te, es destinarà un 3% del 
pressupost a fer campa-
nyes de civisme i de consci-
enciació de la població, que 
se centraran a promoure 
actituds cíviques relaciona-
des amb qüestions com ara 
recollir els excrements dels 
gossos, no llençar a terra 
les burilles de cigarreta, 

Nou contracte de neteja
viària i recollida de la brossa 

o no deixar els mobles i 
trastos vells al carrer, entre 
d’altres. 

Una altra de les novetats 
serà la posada en marxa 

d’un espai informatiu iti-
nerant pensat per resoldre 
dubtes relacionats amb el 
nou servei i amb la recollida 
selectiva. 

Al web municipal es pot 

consultar la informació 

referent a l’aprovació 

definitiva del Regla-

ment de Mercats de 

Venda no Sedentària, 

d’aplicació al mercat 

que es fa  a la Riera de 

Premià entre el carrer 

Mossèn Jacint Verda-

guer i el camí del Mig 

i carrers adjacents. El 

reglament recull la nor-

mativa sobre horaris, 

parades, competències 

municipals, autoritza-

cions per a la venda 

no sedentària, articles 

autoritzats i infraccions, 

entre d’altres. 

Anunci 
oficial

@ajpremiademar

Troba tota 
la informació

de Premià de Mar
a les xarxes socials

facebook.com/ajpremiademar
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JOSEL SL anuncia 
que començarà a 
enderrocar Can Sanpere 

La darrera setmana de març, 
l’Ajuntament rebia la comuni-
cació per part de l’empresa 
JOSEL SL que l’enderroc 
de Can Sanpere seria im-
minent. 

Cal recordar que després 
d’un llarg procés judicial, el 
setembre del 2012 l’Ajun-
tament es va veure amb 
l’obligació de concedir una 
llicència d’activitat industrial 
a l’empresa JOSEL SL per 
a l’espai de Can Sanpere, ja 
que així ho va establir una 
sentència. La voluntat del 
consistori era que aquell es-
pai fos destinat a espai lliure 
(zona verda) i equipaments.

El termini per a l’enderroc 
de Can Sanpere que establia 
la llicència finalitzava ara, 
motiu pel qual JOSELSL 
va informar que el 2 d’abril 

sestimava la seva reclamació 
de 4.211.971 € en concepte 
de responsabilitat patrimonial 
pels danys i perjudicis causats 
per la denegació inicial de les 
llicències d’activitat i d’obres 
majors a Can Sanpere.

Els representants de tots 

començaria els treballs d’en-
derrocament.

JOSEL SL reclama 4,2 M € 
D’altra banda, el mateix dia 
2, l’Ajuntament va comuni-
car per via administrativa a 
l’empresa JOSEL SL que de-

els grups municipals van 
manifestar una posició unà-
nime per defensar que Can 
Sanpere sigui un espai de 
propietat pública destinat a 
espai lliure (zona verda) i 
equipaments, i l’Ajuntament 
va anunciar que destinarà 

Premià de Mar 
guanya un nou 
espai públic 
Ja han finalitzat les obres de 
la plaça situada a la zona del 
Torrent Malet amb el Camí 
Ral, al límit amb el terme 
municipal del Masnou. El nou 
espai compta amb una zona 
infantil i diversos espais d’oci 
i estada, a més de zones 
enjardinades. Els treballs 
han anat a càrrec de l’empre-
sa Metalogenia, amb motiu 
d’una obligació urbanística 
que establia que l’empresa 
havia de cedir aquest espai 
a l’Ajuntament i s’havia de 
fer càrrec de la seva urba-
nització. 

tots els esforços a continuar 
lluitant judicialment perquè 
els premianencs puguin gau-
dir d’aquest espai al centre del 
poble. Paral·lelament, també 
hi ha un moviment social que 
defensa que Can Sanpere 
sigui un espai públic.

L’Ajuntament continuarà lluitant perquè aquest espai 
sigui lliure (zona verda) i d’equipaments
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i Festa Major d’Hivern
Fotos de Màrius Torner, 
Esther de Prades i Tonet AlcúdiaCarnaval
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Un teler per al Museu 
de l’Estampació 

El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar ha ad-
quirit un teler provinent del 
taller tèxtil de Triste (Osca, 
Aragó). Es tracta d’un teler 
molt elemental que permet 
aprendre de manera senzi-
lla com funciona la tècnica 
de teixir. Aquesta tècnica, 
d’origen ancestral, és d’una 
complexitat important i re-
sulta força atractiu enten-
dre’n el funcionament bà-
sic. D’entrada, el teler s’ha 
de construir i muntar de tal 
forma que es programi molt 
bé el tipus de teixit que es 
vol obtenir. Cal programar 
en cada passada de fil, 

Fins al 31 de desembre es pot 
visitar al Museu de l’Estam-
pació l’exposició “Campions 
del motociclisme”, centrada 
en les modalitats de trial, 
enduro i MX, raids i moto GP. 
A la mostra s’hi poden veure 
motos històriques, amb les 
quals campions de primera 
fila han guanyat competicions, 
alhora que permet conèixer 
el palmarès dels millors pilots 
catalans i les fites assolides 
de personalitats del món del 
motociclisme com Nani Roma, 
Toni Bou i Laia Sanz, entre 
d’altres.

“Campions del Motociclis-
me”, d’acord amb l’especialitat 
del Museu de l’Estampació, 
endinsa el visitant en el món 
de l’equipament i la indumen-
tària com ara cascs, jaquetes, 
granotes, protectors, etc. Els 
teixits tècnics amb què estan 
fetes aquestes peces són 
elements clau per a l’èxit a les 
competicions, ja que han de 
garantir la llibertat de movi-
ments, la comoditat i, sobretot, 
la protecció i seguretat del 
pilot.

La indumentària és també 
un bon suport per fer notar 
la marca dels patrocinadors. 
L’exposició permetrà conèixer 
algunes estratègies de màr-
queting i tots aquells recursos 
que es fan servir per donar 
visibilitat a la publicitat dels 
sponsors, amb els logotips 
i noms de les empreses es-
tampats sobre aquests teixits 
tècnics.

L’exposició ha estat  produ-
ïda pel Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar i comissari-
ada per la historiadora i disse-
nyadora Teresa Vidal Peig.

Exposició 
Campions del 
motociclisme 
al Museu de 
l’Estampació 

quins fils de l’ordit s’aixe-
quen i quins no, per anar 
produint els lligaments de 
la tela. Això s’aconsegueix 

L’Espai l’Amistat  supera els 25.000 espectadors el primer any
El 20 de gener es va celebrar el primer any des de la inauguració de l’Espai l’Amistat. Durant el 2012, 25.253 espectadors 
van gaudir de les diferents activitats que s’hi van portar a terme, com ara 313 sessions de cinema repartides entre 105 
pel·lícules, que van atraure 16.780 espectadors; 9 sessions de teatre professional, amb 1.527 espectadors; 5 de música 
professional, amb 845 espectadors; 9 activitats d’entitats municipals, amb 1.450 espectadors; i 7 sessions del Cicle de 
Música Clàssica (Coral l’Amistat), amb 1.055 espectadors. Cal destacar també la bona acollida entre les escoles del 
programa Anem al Teatre, que va aplegar 2.120 alumnes.

La peça s’utilitzarà per fer tallers a través 
dels quals s’explicarà la tècnica de teixir

amb els llisos, unes planti-
lles que s’accionen amb els 
pedals i fan que s’aixequin 
uns fils o uns altres. Les 

combinacions entre els fils 
de l’ordit i els de la trama 
produeixen els lligaments, 
que poden arribar a fer di-
buixos i relleus. 

El taller tèxtil de Triste 
funciona des de fa una 
trentena d’anys i s’hi poden 
veure funcionar molts tipus 
de telers, entre els quals hi 
ha els més senzills, desti-
nats a l’aprenentatge, que 
es fabriquen allà mateix. El 
teler que ha adquirit el Mu-
seu de l’Estampació és un 
d’aquests, amb la intenció 
d’oferir tallers on es pugui 
veure i practicar la tècnica 
de teixir. 

Fotos: Esther de Prades
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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 

40è aniversari de l’Esplai Parroquial 
Enguany és un any molt important, l’Esplai Parroquial de Premià de 
Mar fa 40 anys!!! El 1973 un grup de joves premianencs van tenir 
la gran idea de crear un espai en què els infants i joves del poble 
poguessin divertir-se i aprendre valors d’una manera diferent. Des de 
llavors, l’Esplai Parroquial de Premià de Mar no ha deixat de créixer! 
Centenars de persones han passat per aquí i han viscut l’essència 
de l’Esplai. Són 40 anys plens d’alegries, aventures, emocions, rutes, 
motxilles, colònies, jocs, sortides, tallers… 40 anys que un equip de 
monitors i monitores treballa voluntàriament perquè l’esplai segueixi 
viu dia rere dia. Volem  donar les gràcies a tots aquells que han 
passat en algun m ment per l’Esplai, sense vosaltres aquests 40 
anys no haguessin estat possible. Us volem convidar que celebreu 
amb nosaltres el 40è aniversari! Visca l’Esplai Parroquial de Premià 
de Mar!!!!!!

Divendres 12 d’abril 2013
20 h - 22 h Taula rodona entitats 
del poble sobre voluntariat, al Centre Cívic.

Divendres 19 d’abril 2013
20 h - 22 h Xerrada sobre la fe i l’Esplai,
al Centre Cívic.

Del 15 al 30 d’abril
Exposició “40 anys d’Esplai” al bar 
del Patronat Social Premianenc.

Divendres 26 d’abril 2013
21.30 h Vídeo 40è Aniversari Esplai 
Parroquial, al Patronat Social Premianenc.

Maig
Exposició “40 anys d’Esplai”, al Centre Cívic.

Dissabte 4 de maig 2013
09.30 h Trobada esplais zona15 Maresme a l’Escola Assís
15.30 h Cercavila fins a la pl. Foneria
16.30 h Grup Animació Infantil (Tresca i la Verdesca) a la pl. Foneria
20. 30 h Sopar famílies Esplai a l’Escola Assís
23.30 h Correfoc
23.30 h Concert CatRock a la pl. Ajuntament

Diumenge 5 de maig 2013
12.00 h Missa 40è aniversari a l’Esglèsia de St. Cristòfol
13.00 h Exposició “40 anys d’Esplai” a les sales de l’Esplai 
13.30 h Piscolabis a la pl. Ajuntament

Divendres 17 de maig 2013
21.00 h Sopar antics monitors, a l’Amistat

DELAYTA’ns, 1r concurs de bandes 
musicals de joves amateurs 
L’Associació Cultural 
Centre l’Amistat i la 
Regidoria de Joven-
tut han organitzat  el 
primer concurs de 
música per promo-
cionar formacions 
musicals de joves 
de la comarca. El 
concurs va adreçat 
a grups amateurs 
del Baix Maresme 
d’entre 16 i 35 anys 
amb temes propis. 
El jurat estarà format 
per músics professio-
nals. Els finalistes re-
bran un premi de 200 
€ i el guanyador del 
concurs guanyarà la 
gravació d’una ma-
queta en un estudi 
professional, alhora 
que tindrà garantida 
una actuació remu-
nerada a Premià de 
Mar. Les inscripcions 
es poden fer fins al 
21 d’abril. Les semifinals es faran el 3 i 24 de maig i el 21 i 28 de 
juny a la sala petita de l’Espai l’Amistat, a partir de les 21 h. L’entrada 
serà gratuïta. La final es farà el dissabte 6 de juliol a les 22 h a la sala 
gran de l’Espai l’Amistat. L’entrada tindrà un preu de 5 €. Bases del 
concurs i formulari d’inscripció al tauler d’anuncis del web municipal: 
www.premiademar.cat/bases-bandes-musicals.

Més de 450 atletes i 
prop de 150 voluntaris 
van participar a la prime-
ra edició de la cursa de 
muntanya Marina Trail, 
organitzada per La Salle 
Premià el passat 24 de 
febrer. L’èxit organitza-
tiu i de participació va 
ser total i, més enllà dels 
resultats particulars, la 
cursa es va reivindicar 
des de la primera edició 
com una de les proves 
de referència del calen-
dari.

Èxit de la 
primera 
Marina Trail

Comprar a Premià té premi
Dins la campan-
ya “Comprar a 
Premià té pre-
mi”, Comerços 
Associats  de 
Premià segueix 
oferint a tots els 
seus clients un 
al·licient per se-
guir comprant 
a  Premià  de 
Mar. Des de les 
botigues asso-
ciades, es re-
partiran entre 
els clients les 
50.000 butlle-
tes que donen 
accés al premi 
que se sortejarà 
el dia 26 d’abril. 
El premi són 
1.000€ per gas-
tar als establi-
ments adherits.
Aquesta acció 
està contempla-
da dins del actes 
de Dinamització 
Comercial que 
el CAP duu a 
terme amb el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar i del Depar-
tament de Comerç de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona.

COMPRAR A PREMIÀ
TÉ PREMI !

     500€ + 500€ 

demana

la teva

butlleta!

Ho organitza: Amb la col·laboració de:

MARÇ · ABRIL 2013
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per gastar als establiments adherits
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Per un nou model 
de finançament 
per Catalunya

Catalunya està immersa en 
la pitjor crisi econòmica i 
financera que recorda la nos-
tra generació. En els darrers 
quatre anys a Catalunya, 
l’atur s’ha incrementat en 
496.700 persones. Segons 
les últimes dades, 840.400 
catalans no tenen feina i la 
taxa d’atur ha passat del 
8,95%  el 2008, al 22,56%. 

I un segment de població, 
són els joves que, amb un 
49,01% d’atur  veuen llastrat 
el seu futur. Però aquesta no 
és només una crisi d’atur, 
sinó també una més que dis-
cutible gestió dels governs 
de la Generalitat han deixat a 
Catalunya en una complexa 
i difícil crisi financera que es 
tradueix en exigències de 
control del dèficit i del deute 
públic, exigències que d’altra 
banda vénen imposades del 
compromís amb Europa. De 
manera que si no es prenen 
mesures correctores urgents, 
difícilment Catalunya podrà 
complir amb els objectius 
de dèficit exigits per Europa 
i Espanya. El deute públic 

no deixa de créixer. Durant 
el tercer trimestre de 2012, 
segons el Banc d’Espanya, 
el deute públic a Catalunya 
ha arribat els 51.938 milions 
d’euros, és a dir, al 24,1% 
del PIB català. Dades com 
aquestes demostren l’evident 
deteriorament de l’economia 
de Catalunya, una situació 
que es veu agreujada amb 
la caiguda de la demanda 
interna del consum i de la 
inversió privada, així com 
pel tancament d’empreses. 
Catalunya, en els últims 
divuit mesos, ha perdut més 
de 6.000 empreses i més 
de 8.000 autònoms. Durant 
aquesta legislatura es durà 
a terme la revisió del mo-

del de finançament de les 
comunitats. Ha de ser una 
prioritat aconseguir un nou 
sistema de finançament 
singular per a Catalunya. 
Aquest nou sistema ha de 
resoldre el problema sistè-
mic d’insuficiència financera 
de la Generalitat per atendre 
a les seves competències, 
així com respectar el princi-
pi d’ordinalitat, garantint el 
principi de solidaritat, entès 
aquest com a finalista per 
tal de no perjudicar la capa-
citat de créixer i de competir 
de l’economia catalana. En 
aquest sentit, el Partit Po-
pular de  Premià de Mar, ha 
presentat una moció al Ple 
de l’Ajuntament per instar el 

Govern de la Generalitat a 
aconseguir un nou sistema 
de finançament singular per 
a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capa-
citat normativa. Aquest nou 
model es podria basar en 
l’increment dels impostos 
cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos 
estatals, l’establiment de 
fórmules de col·laboració 
entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària 
per a la gestió, la recaptació, 
la liquidació i la inspecció de 
la totalitat dels impostos pro-
pis, cedits i transferits. CiU, 
PSC, IC i la CUP, han votat 
en contra.

Transparència 
– Confiança

Us deveu preguntar què 
pot implicar i significar el 
nou Reglament de partici-
pació i govern obert: serà 
positiu o paper mullat? 
Des del PSC vam votar-
hi a favor perquè creiem 
en la transparència a què 
obliga aquest Reglament. 
Perquè aquesta eina de 
participació, de tots, ha 
de faci l i tar l ’accés del 
ciutadà a tota  la infor-
mació que genera el seu 
Ajuntament i quan diem 
tota, vol dir que podrà 
trobar-hi des d’una adju-
dicació d’obra, passant 
pels convenis que signa 
la institució o les retribu-
cions dels càrrecs electes 

i funcionaris i, quan diem 
“seu” és perquè sabem 
que l ’A juntament  som 
tots. El nou Reglament 
és  t ransparènc ia  i  és 
confiança.

Ha de ser complex? 
No, el procés per accedir 
a aquesta informació ha 
de ser ràpid, clar i ente-
nedor, i això vol dir que, 
per exemple, si parlem 
del web de l’Ajuntament, 
es pugui trobar la infor-
mac ió  en  e l s  p r imers 
nivells de navegació de 
forma que,  només amb 
un cop d’ull, es trobi la 
ruta correcta a la informa-
ció que interessa.

A hores d’ara, aquests 

són els nostres objectius. 
Farem possible el  que 
avui ens demaneu veïns 
i veïnes: transparència en 
tota la gestió pública del 
vostre Ajuntament. 

Ja ho sabeu, l ’Ajun-
tament és la inst i tució 
pública més propera. És 
la que ha de donar res-
postes a problemes que 
afecten la ciutadania en 
el seu dia a dia. La que 
actua a peu de carrer. 
Per fer-ho bé necessita 
ciutadans que confiïn en 
els seus representants i 
en les seves decisions, 
actuacions i respostes. 
Però per confiar-hi cal 
una administració oberta 

i transparent i aquesta 
és la voluntat i l’obligació 
d’aquest Reglament. 

Un Reglament de par-
ticipació i govern obert 
aprovat per unanimitat de 
tots els grups municipals, 
de totes les sensibilitats 
polítiques representades 
a l’Ajuntament.

Ara toca un calendari 
ple d’accions per donar 
resposta al ciutadà, això 
serà possible amb la im-
plicació de responsables 
polít ics i la complicitat 
dels treballadors i treba-
lladores municipals, amb 
un únic objectiu: trans-
parència per a la vostra 
confiança.

Un nou model de poble

Una de les prioritats de  
Convergència i Unió, i així 
ho vam fer constar al nos-
tre programa electoral les 
passades eleccions mu-

nicipals, era fer possible 
que Premià fos un poble 
més net. A banda de les 
diverses iniciatives que 
hem fet fins ara en matèria 
de neteja i campanyes de 
civisme, ara hem fet un 
pas més. Hem signat un 
nou contracte per als pro-
pers 8 anys que incorpora 
millores importants en el 
servei, entre les quals hi 
ha la substitució de tots els 
contenidors, que es subs-
tituiran per àrees amb les 
5 fraccions de reciclatge. 
El nou contracte també 
estableix que es destinarà 
un 3% del pressupost a 
fer campanyes de civisme, 
perquè entenem que la col-

laboració de la ciutadania 
és imprescindible per tenir 
un poble més net. 

D’altra banda, un altre 
dels nostres compromisos 
era incentivar la participa-
ció ciutadana. I aquí podem 
dir que hem fet un pas de 
gegant gràcies a la recent 
aprovació del Reglament 
de govern obert i partici-
pació ciutadana. Després 
de mesos de treball, hem 
aconseguit tirar endavant 
un document que, d’en-
trada, permetrà un major 
acostament entre els pre-
mianencs i l’Ajuntament, 
i farà que la relació entre 
les dues parts sigui millor 
i més eficient. D’aquesta 

manera, encetem un perí-
ode en el qual tots plegats 
viurem un nou model de 
poble, caracteritzat per 
una major transparència 
en la gestió municipal  i 
una major part ic ipació 
ciutadana. L’Equip de Go-
vern no deixarà de prendre 
decisions, però en aquells 
temes de més transcen-
dència tindrà en compte la 
veu del poble. I el poble, 
al mateix temps, tindrà 
accés a determinades in-
formacions que de manera 
regular s’aniran publicant, 
alhora que podrà conèixer 
de primera mà què es cou 
i de quina manera a dins 
les dependències munici-

pals. D’aquesta manera, 
el ciutadà podrà conèixer 
el perquè de moltes de les 
decisions que es prenen 
en el dia a dia de l’Ajun-
tament. 

Haver pogut tirar en-
davant les millores per 
fer un Premià més net 
i  el nou Reglament de 
govern obert i participació 
ciutadana ens omple de 
satisfacció. Es tracta de 
dos compromisos impor-
tants que havíem adquirit 
amb els premianencs i que 
finalment  hem fet realitat. 
Dos nous projectes que 
agafem amb molta il·lusió 
però, alhora, amb molta 
responsabilitat. 
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Pressió social en contra 
dels desnonaments

Els desnonaments per im-
pagaments d’hipoteques 
són sense cap mena de 
dubte la cara més amarga 
de l’actual crisi que estem 
patint. El desnonament 
és un procediment que 
han patit més de 400.000 

famílies en tot l’Estat als 
últims anys. Els bancs i 
caixes es beneficien d’una 
llei hipotecària feta a la 
seva mida, que regula els 
impagaments d’hipoteques 
condemnant  famílies a l’ex-
clusió social i a la manca de 
cap mena de futur.

Aquesta situació ha es-
tat denunciada per part de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca des de fa anys, 
i ha estat en el transcurs 
d’aquest últims anys on 
la pressió social en contra 
aquestes pràctiques ha 
anat augmentant amb mo-
bilitzacions contínues des 
del carrer, que es van veure 

concretades en la recollida 
de més d’un milió i mig de 
signatures per la presenta-
ció d’una ILP per la reforma 
de la llei hipotecària. 

L’Ajuntament de Premià 
de Mar és va sumar, amb 
l’aprovació d’una moció 
presentada  pel nostre grup 
municipal, als més de 300 
ajuntaments de tot l’Estat 
que han demanat al govern  
que canviï la llei hipotecà-
ria.

A aquestes pressions 
des del  carrer s’han sumat 
sectors tan diversos com els 
membres del Poder Judici-
al, que també han demanat 
un canvi de la llei ja que la 

consideren  clarament una 
llei antisocial. El president 
Correa de l’Equador no 
ha dubtat a denunciar a 
l’Estat espanyol davant del 
tribunal de drets humans 
d’Estrasburg per la situa-
ció a què exposaels seus 
compatriotes, l’actual llei 
hipotecària.

Tota aquesta pressió 
popular i política és la que 
ha fet que els partits majori-
taris, com el PP, PSC o CiU 
hagin hagut d’acceptar a 
tràmit la ILP presentada per 
la PAH conjuntament amb 
els sindicats CCOO, UGT 
i altres entitats veïnals i de 
l’àmbit social.

“La remodelació de 
l’estació de Premià”, 
article de la Plataforma 
Estació Premià

Després que alguns mitjans, 
entre ells TV3, es fessin res-
sò de la nostra denúncia del 
resultat de les obres de remo-
delació de l’estació de Premià, 
vam presentar una queixa al 
Defensor del Pueblo, de la 
qual estem esperant resposta 
i, recentment, hem presentat 
formalment un escrit al Mi-
nisteri de Foment, i un altre 

a l’Ajuntament de Premià, 
assenyalant-los les respon-
sabilitats respectives.

Perquè, si bé és cert que 
la responsabilitat principal del 
projecte i l’execució de les 
obres és, indiscutiblement, 
de la Subdirecció General de 
Construcció de la Direcció 
General de Ferrocarrils, no 
és menys cert que la res-
ponsabilitat de fer complir 
la normativa vigent en el te-
rritori que administra és de 
l’Ajuntament. Diverses per-
sones amb responsabilitats 
públiques a l’Administració 
de l’Estat han incomplert les 
seves obligacions: ni el pro-
jecte ni les obres han estat 

correctament planificades, 
executades ni supervisades. 
I, un cop, acabades i vist el 
resultat, no s’ha actuat des 
de l’Administració local per a 
exigir-ne responsabilitats.

L’estació de Premià d’ençà 
de les obres és un equipament 
desafortunat. I no solament 
pel que fa a la manca de co-
moditat, com es pot apreciar 
d’entrada, si no, i sobretot, pel 
que fa a la seguretat. L’obligat 
accés a l’estació travessant 
la N-II, la facilitat amb què 
–com es va poder comprovar 
el passat 15 de novembre- un 
cotxe pot accedir a l’andana, 
o el fet que les escales, els 
passamans i els terres no 

compleixin la normativa vigent 
són motius més que suficients 
per a exigir responsabilitats als 
que han estat designats per a 
administrar la res pública.

Els moments que estem 
vivint ens mostren com els 
governants que han estat 
escollits per a administrar-nos 
menystenen la cosa pública 
(foment de la corrupció), al-
hora que sobreprotegeixen 
el patrimoni privat (empara-
ment constitucional del deute 
privat). Ni una cosa ni l’altra, 
cal respectar la propietat 
privada,sens dubte, però mai 
a costa de l’interès públic. 
Hauria de ser especialment 
punible malbaratar recursos 

públics, esmerçant-los en un 
projecte de remodelació com 
el de l’estació de Premià.

Un cop que hem posat 
de manifest el despropòsit 
d’aquesta remodelació i hem 
esgotat les escasses vies que 
la legislació ens ofereix per a 
denunciar-ho, no descartem 
la possibilitat d’emprendre 
accions de mobilització ge-
neral amb vistes a pressionar 
l’Administració perquè com-
pleixi amb la seva obligació. 
Us en mantindrem informats.

Adheriu-vos a la Plataforma 
Estació Premià, enviant un 
correu electrònic amb el vostre 
nom i DNI a l’adreça següent: 
estaciopremia@gmail.com.

A vueltas con el IBI

La revisión catastral en Pre-
miá de Mar se ha producido 
en el momento más perjudi-
cial para la población y por 
petición expresa de nuestro 
Alcalde. En lugar de esperar 
a que la evolución de un mer-
cado inmobiliario a la baja se 
estabilizara, nuestro Alcalde 
solicitó  una actualización 
de los valores catastrales 
que ha supuesto, como re-

sultado, una revalorización 
media que duplica los va-
lores actuales. En absoluto 
se han tenido en cuenta los 
intereses de los ciudadanos 
que, con esta medida, verán 
aumentar la carga impositiva 
en el IBI, y en una larga lista 
de impuestos: IRPF, Plusva-
lía, Sucesiones, Patrimonio, 
Transmisiones patrimonia-
les, etc.

La revalorización se ha 
producido antes  de que el 
proceso de saneamiento 
bancario incentive la salida 
al mercado del stock inmo-
biliario a través del llamado 
“banco malo” provocando la 
caída de precios generaliza-
da de la vivienda que esta-

mos viendo hoy. La llamada 
“Ponencia de valores” se 
limita, en nuestro municipio, 
a recoger un listado de mu-
estras inferior al 5% sin citar 
las características de los 
inmuebles, ni EL PERÍODO 
TEMPORAL a que se refiere 
la valoración.”Ponencia de 
Valores” que se publicó, cara 
a las alegaciones, en verano 
y desanimando la presenta-
ción de alegaciones a la po-
nencia argumentando haber 
pasado el plazo para poder 
hacerlo en la comunicación  
a los ciudadanos de los nue-
vos valores. Por el contrario, 
como acto o disposición de 
carácter general que abar-
ca a todos los propietarios 

de fincas en Premià, cabía 
IMPUGNARLA cuando se 
aplica a un caso concreto 
individual. Por otro lado, se 
insistía en el hecho de que la 
cantidad a pagar en concep-
to de IBI el 2013 era similar 
a la del 2012 . La realidad 
es que la base impositiva 
aumentará, cada año en 
los próximos años, un 10%. 
De aquí que todas las Aso-
ciaciones de Vecinos haya 
dirigido un escrito, registrado 
en el Ayunamiento, solicitan-
do al Alcalde promueva la 
adopción de un Acuerdo de 
Pleno por el que se obligue 
a ajustar el tipo impositivo 
del IBI cada año de modo 
que la cantidad a pagar no 

sobrepase el IPC anual. 
Asímismo, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Barcelona ha mostrado su 
grave preocupación en rela-
ción a las revisiones catas-
trales. En estos momentos 
en los que la valoración de 
la clase política por parte 
de los ciudadanos se halla 
bajo mínimos hasta el punto 
de situarse, según la última 
encuesta del CIS, en una de 
las mayores preocupaciones 
de los españoles, las Asoci-
aciones de Vecinos de Pre-
miá de Mar esperamos  se 
traduzcan en realidades la 
promesa de nuestro Alcalde 
de atender la petición antes 
expresada.

El nostre grup munici-
pal conjuntament amb el 
de la Crida va voler que 
s’aprovés una segona mo-
ció al Ple de l’Ajuntament 
instant  l’equip de govern, 
sempre que no suposés 
un cost per a l’Ajuntament, 
a deixar de treballar amb 
bancs i caixes que executin 
desnonaments als nostres 
veïns. Aquesta moció no va 
ser aprovada, però des de 
la Coalició d’Esquerres de 
Premià ICV-EUiA-E conti-
nuarem fent la pressió que 
sigui necessària, ja sigui al 
carrer o a les institucions 
per canviar una llei injusta 
i antisocial.

Fe d’errates:  Al Vila Primilia de desembre, per una errada involuntària, no es va signar l’article “Un espai autogestionat a Premià de Mar” que es va publicar a l’espai del grup municipal 
CP-PA. L’article havia d’anar signat per Projecte 3D. 
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EXPOSICIONS
Textura i color
Pintura abstracta de l’artista 
Mila Muñoz. Fins al 7 d’abril, 
a la Sala Premiart. Ho orga-
nitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar.

Pintura de l’artista Dolors 
Alcaraz.
Del 12 al 21 d’abril, a la Sala 
Premiart. Ho organitza: As-
sociació d’Artistes Plàstics 
de Premià de Mar.

Dibuixos i pintures
Exposició de dibuixos d’en 
Ferran Costa i últimes obres 
de Rosalia Orgaz. Del 26 
d’abril al 5 de maig, a la 
Sala Premiart. Ho organitza: 
Associació d’Artistes Plàs-
tics 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 motoci-
clistes. Comissària: Teresa 
Vidal i Peig. Fins al 31 de 
desembre al Museu de l’Es-
tampació. Horaris de visita: 
de dimarts a divendres, d’11 
a 14 h. Dijous tarda, de 16 a 
19 h. Segons diumenges de 
mes, d’11 a 14 h
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar.

Divendres 5
Concert intercanvi, a càrrec de l’escola anglesa Woodhouse 
Grove i la Coral Juvenil de l’Escola Municipal de Música,
18 h, a l’Auditori de l’Escola. Entrada lliure.  

Dissabte 6
Saturdance. Ja tens el lloc on ballar amb la millor música 
disco de tots els temps. Preu: 7 € amb consumició. 
23 h, a l’Espai l’Amistat. Ho organitza: l’Espai l’Amistat. 
 
Festa dels 100 dies
Cercavila, tallers diversos, gimcana, xocolatada, sopar, con-
curs de disfreses i dj a la nit. Tot el dia, a partir de les 10 h, a la 
plaça Nova. Ho organitza: Comissió de Pirates i Premianencs

Diumenge 7
Cicle de conferències al Museu: “Les indianes i la Barcelona
del Baró de Maldà”, a càrrec de Jaume Sobrequés. 
12 h, al Museu de l’Estampació. Acte gratuït.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Dilluns 8
Concert Taller. Taller de cançons amb les escoles de Premià.
10 h, a l’Auditori de l’Escola.
Entrada lliure. Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Lliga fotogràfica 
Interessats consulteu les bases al blog d’Argent
www.grupargent.blogspot.com 
20 h, al Centre Cívic. Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent. 

Dissabte 13
Cantada a càrrec de la Coral l’Amistat
16.30 h, al Casal Benèfic Premianenc. 
Ho organitza: Associació Coral l’Amistat.

Concert a càrrec de la Vella Dixieland.
21.30 h a la sala gran de l’Espai l’Amistat. Preus: Socis: 
10€. Anticipada: 13€ (dies 9 i 10 de 19h a 20:30h al Bar del 
Centre). Una hora abans de l’espectacle: 15€. Ho organitza: 
Associació Cultural Centre l’Amistat. 

Teatre: Fuita de Jordi Galceran
De la companyia Unglop.Teatre, dirigit per Ferran Corbalan.
22 h, al Patronat. Ho organitza: Patronat Social Premianenc.

Diumenge 14
SANT JORDI: Taller familiar a l’Obrador: 
“Preparem la festa de Sant Jordi, fabriquem ex-libris” 
De 12 a 14 h, al Museu de l’Estampació. Preu: 8 €.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Teatre: Fuita de Jordi Galceran
De la companyia Unglop.Teatre, dirigit per Ferran Corbalan.
19 h, al Patronat Social. Ho organitza: Patronat Social.

Dilluns 15
Concert Taller. Taller de cançons amb les escoles de Premià.
10 h, a l’Auditori de l’Escola. Entrada lliure.
Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Dimarts 16
SANT JORDI: La porta de l’escenari. Musicals basats en 
novel·les. S’enregistrarà en viu una edició del programa La 
porta de l’escenari, conduït per Octavi Egea, amb la projecció 
de moments de musicals basats en Els Miserables, El Fantas-
ma de l’Òpera, Oliver!, Càndid, Peter Pan, entre altres. 19 h, 
a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Ho organitza: Ràdio 
Premià de Mar. Hi col·labora: Biblioteca Martí Rosselló. 

Dimecres 17
SANT JORDI: Presentació de llibre: Contra las cuerdas 
de Susana Hernández
19.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Divendres 19 
Concert solidari L’amor una energia que mou el món
A càrrec de la Coral l’Amistat. 20 h, a la Sala Gran de l’Espai 
l’Amistat. Preu: 8 €. Els beneficis que s’obtinguin de la venda 
d’entrades aniran destinats a les entitats Càritas St. Cristòfol, 
Càritas Sant Pere i Sta. Maria, Església Evangèlica i Creu 
Roja. Ho organitza: Càritas St. Cristòfol, Càritas Sant Pere i 
Sta. Maria, Església Evangèlica, Creu Roja i Coral l’Amistat. Hi 
col·labora: Ajuntament de Premià de Mar.

“Funk” Festa Premià Jove
Volem donar una classe magistral de cultura musical un altre 
cop i ho farem a través del funky i els seus derivats com el 
soul, latin... Comptem amb dos mestres d’aquest estil. Ni més 
ni menys que el Dj Dumper (Alfonso Giner) i el Dj Sun-Z (Dani 
Sanz). No us perdeu aquest esdeveniment amb música, gres

ca i ganes de ballar! 22.30 h, a la plaça Nova. Ho organitza: 
Regidoria de Joventut i Premià Jove.

Dissabte 20
Portes Obertes.  Jornada de presentació de l’Escola i dels 
seus espais.11 h a 12.30 h, a l’Escola de Música.
Entrada lliure. Ho organitza: Escola Municipal de Música.

Teatre: Cosmètica de l’enemic, d’Amélie Nothomb
Un home pretén distreure el retard del seu avió amb la lectura; 
però l’irromp la inoportuna veu d’un altre, que l’obliga a escol-
tar el relat d’una vida estranya, angoixant i, finalment, criminal.
L’un és víctima d’una confessió que no vol escoltar. L’altre és 
víctima d’un sentiment de culpabilitat que es consola en la 
confessió i que busca la venjança. L’un descobreix els seus 
pecats en els pecats de l’altre. L’altre aconsegueix el seu par-
ticular consol traspassant la seva culpabilitat. Dues víctimes, 
dos enemics. Preu: 20 € venda anticipada o 18 € per internet. 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat. Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Teatre: Fuita de Jordi Galceran
De la companyia Unglop.Teatre, dirigit per Ferran Corbalan.
22 h, al Patronat Social. Ho organitza: Patronat Social.

Diumenge 21
Country Els Mosqueters
D’11 h a 14 h, a la plaça de la Sardana. Ho organitza: AVECA.

SANT JORDI: Presentació del llibre De l’anonimat 
a l’etiqueta, de Laura Casal-Valls 
12 h, al Museu de l’Estampació. Acte gratuït.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

SANT JORDI: Taller de lectura a càrrec 
de Griselda Ballester 
12.30 h, al Museu de l’Estampació. Acte gratuït.
Ho organitza: Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

Teatre: Fuita de Jordi Galceran
De la companyia Unglop.Teatre, dirigit per Ferran Corbalan.
19 h, al Patronat Social. Ho organitza: Patronat Social.

Dilluns 22
SANT JORDI: Setmana del Llibre 
Durant la setmana del 22 al 26 d’abril es realitzaran activitats i 
tallers relacionats amb la lectura: lectura en veu alta, narració de 
contes, poesia, tertúlies...i molt més! 18 h a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló.

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

SANT JORDI: Poemes i música 
A càrrec del grup de clarinets de l’Escola Municipal de Música. 
18 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Entrada lliure. Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Llove-
ras. Hi col·labora: Escola Municipal de Música.

SANT JORDI: Venda de llibres a la plaça de l’Ajuntament 
Ho organitza: Museu de l’Estampació en col·laboració amb 
l’AECC.

Dimecres 24
SANT JORDI: L’Hora del conte: Les escates del monstre 
a càrrec de Mon Mas. 18 h a la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras. Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Divendres 26
Concert de corals, a càrrec de les corals Alborada Folk, Cor 
Montserrat, i Cor de noies Mardeveus. 21 h, a l’Auditori de l’Es-
cola. Entrada lliure. Ho organitza: Escola Municipal de Música.
 
Diumenge 28
SANT JORDI: Lliurament dels premis literaris Sant Jordi ‘13
12.30 h, a l’Espai l’Amistat. Ho organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar.Hi col·labora: AECC.

SANT JORDI: 40è Aplec de la Sardana 
Amb les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Premià. 
11 h a 17 h, a la plaça de la Sardana.  Ho organitza: Amics de 
la Sardana. Hi col·labora: secció Premià d’Òmnium Cultural.

SANT JORDI: Cicle de conferències al Museu: “Vestir-se 
al segle XIX”, a càrrec d’Assumpta Dangla. 12 h, al Museu de 
l’Estampació. Ho organitza: Museu de l’Estampació.  

La Xarxa presenta: El cel de la Jojó 
Espectacle de la companyia Inspira Teatre, ple de tendresa, 
música, sentit de l’humor, titelles entranyables i personatges 
sorprenents, tant per als més petits com per als més grans. 
18 h, al Patronat Teatre. Ho organitza: Patronat Social.

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

DELAYTA’ns. 
1r concurs de bandes 
de musicals
L’Associació Cultural 
Centre l’Amistat i la 
Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Premià 
de Mar organitzen el pri-
mer concurs de música 
per promocionar forma-
cions musicals de joves 
amateurs de la comarca 
del Baix Maresme. El 
termini d’inscripció és el 
dilluns 22 d’abril. Més 
informació del concurs i 
dels premis al web www.
premiademar.cat o www.
facebook.com/premiajo-
ve.ocialternatiu


