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S’aproven els 
nous impostos 
i taxes per a 
l’any 2007

Comencen les 
obres per 

resoldre les 
inundacions a 

la Ctra. de 
Vilassar de Dalt

Guia de totes 
les activitats

de Nadal

Clara Godes 
i Estanislau 

Boada, 
premiats 

a la Mostra 
Literària

El projecte per 
reformar l’Amistat 
Obrera, enllestit



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 c/ Gibraltar, 30 
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

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

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
Cultura      93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Joventut (Diàleg)    93 752 99 90
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    93 752 42 08
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 33
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Estació Taxi 24 hores    93 752 25 32
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
           Urgències:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 752 02 58

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
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
Taxi                93 752 57 57

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Disseny gràfic i maquetació:
compagina sl
c/ jacint verdaguer, 115
08330 premià de mar
6004 666 25
info@compagina.com
www.compagina.com

OAC

93 741 74 00

Departament Comercial:
Grup-Iren Publicitat
610 75 64 52
grup-iren@ya.com
Imprimeix:
Imprintsa
Tiratge:
11.000 ex. paper 

reciclat

 al desembre

2

Jaume Batlle
Alcalde de 

Premià de Mar

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

Arribem al final d’aquest 2006 amb la bona notícia del projecte per 
reformar l’Amistat, que esperàvem des de fa temps per part de la 
Diputació i que  finalment tenim sobre la taula. Tot i que això no vol 
dir que ja es puguin començar les obres, perquè els tràmits previs 
han de seguir el seu curs, suposa un pas endavant important en tot 
el procés i ens apropa una mica més a l’equipament per a activitats 
escèniques que necessita el nostre poble. Si tot va bé, les obres po-
drien començar abans que acabi el 2007, i això ens omple d’il·lusió, 
perquè ens permet visualitzar en un futur no massa llunyà la que serà 
la nova Amistat Obrera. Esperem que sigui així i mentrestant seguim 

treballant per poder tirar endavant aquest projecte i tots els altres que en aquests moments 
l’Ajuntament té en marxa, entre els quals, ja que parlem d’equipaments culturals, hi ha la 
biblioteca de Can Farrerons, els fonaments de la qual ja es troben força avançats. 

Bones Festes i feliç 2007. 

Qualsevol dia de 
l’any és bo per gau-
dir, des de la nostra 
platja, d’una posta de 
sol tan espectacular 
com la de la imatge.

Fotografia de Marc 
Llach

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

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

Ajuntament de 
Premià de Mar

NOTA: En el moment del tancament d’aquesta edició 
encara no ens han estat facilitades les guàrdies del 2007.



Serà un espai polivalent del qual també 
en podran disposar les entitats    
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segueix a la pàgina següent

El nou espai destinat a lʼatenció al ciutadà és força més gran que el que hi havia fins ara

El nou teatre tindrà un 
aforament de 400 localitats

Fa unes setmanes, la Di-
putació va fer entrega a 
l’Ajuntament del document 
que mostra com serà  la 
nova Amistat Obrera un 
cop reformada. Segons es 
detalla al projecte, l’equi-
pament s’enderrocarà tot 
i que mantindrà la façana 
principal i es convertirà en 
una gran sala polivalent 
per a teatre i altres tipus  
d’espectacles, que alhora 
comprendrà un espai per a 
entitats del municipi. 
 Aquest document, que 
l’Ajuntament esperava des 
de feia temps, suposa un 
pas endavant important en 
el procés previ a l’inici de 
les obres de reforma, que 
tindran un cost d’uns 4 
milions d’€, una part dels 
quals (700.000€) s’espera 
que subvencionarà la Ge-
neralitat. 

Grades retràctils
L’objectiu del projecte de 
reforma és que Premià de 
Mar pugui gaudir d’un cen-
tre cultural amb un espai 
destinat a activitats escèni-
ques, musicals i associati-
ves de gran aforament, així 
com un hotel d’entitats per 
facilitar espais a associa-
cions. El nou equipament, 
que mantindrà la façana 
actual, es convertirà en 
un de nou adaptat a les 
normatives i requeriments 
d’espais escènics actuals, 
alhora que es rehabilitarà 
l’espai del cafè i la façana 
històrica pel seu valor pa-
trimonial.
 El centre tindrà un afo-
rament de 400 localitats, 
disposades en un amfitea-

A dalt, simulació de la platea del nou teatre. A baix, projecte de plantes de les tres alçades de lʼAmistat
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Marisa Ferreras (CiU)

Alícia Ballester (PPC)

Ernest Martín (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

ve de la pàgina anterior

“Veiem el nou projecte més elaborat i 
mot més adient atenen l’entorn del nucli 

antic, llàstima que l’equip de govern 
(CIU i ERC) no plantegin un pla de 

fi nançament per etapes i de temps per  
reconstruir-lo“

“Tenim una evident mancança d’espais on 
fer activitats escèniques i a

l’abast de les entitats i amb aquesta 
actuació, aquest dèfi cit es pal.liarà.

Ara cal treballar per aconseguir els diners 
per tirar l’obra endavant”

“És un projecte molt esperat; un pas 
important, però és del tot necessari fer 

les obres de rehabilitació. Aquest  poble 
es mereix tenir un teatre i l’Amistat 

necessita una rehabilitació amb tota 
urgència”

“El nou centre cultural, obert a tothom, 
resoldrà les necessitats d’espais

per a activitats culturals del nostre 
municipi. Al mateix temps, permetrà

mantenir el patrimoni cultural i 
associatiu de l’Amistat Obrera”

 “La nova Amistat, a més d’omplir 
un buit existent com a equipament 

cultural, s’ha dissenyat tenint en 
compte la seva adequació i integració 

a l’entorn del carrer Sant Antoni i del 
nucli antic en general” 

tre fix i una grada retràctil 
a platea que permetrà 
alliberar tota la sala per 
obtenir un espai pla i dià-
fan del qual en podran 
fer ús totes les entitats 
premianenques. A la se-
gona planta   s’ubicaran 
sales i despatxos per a 
col·lectius i entitats que 
depenen de l’Associació 
l’Amistat Obrera. El nou 
centre disposarà també de 
bucs d’assaig per a grups 
nombrosos, amb cabina 
d’enregistrament i d’una 
terrassa, a dalt de tot , per 
fer activitats a l’aire lliure.  
 En aquests moments 

La grada retràctil a platea permetrà alliberar tota la sala 
per obtenir un espai pla i diàfan

Acte d’entrega de projecte

Divendres, 10 de novembre, la Diputació va fer entrega a l’Ajuntament del pro-
jecte del nou teatre de L’Amistat, en un acte que va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Jaume Batlle, el cap de l’Ofi cina Tècnica de Cooperació de la Diputació, 
Josep Solé, i els regidors de  de Cultura i Urbanisme, Ernest Casadesús i Marisa 
Ferreras. 

s’estan ultimant els trà-
mits per a la creació de 
l’empresa pública que s’ha 
d’encarregar de gestionar 

l’obra i el seu finançament. 
Les obres es preveu que 
podrien començar al segon 
semestre de 2007. 

Nou Altea XL

Bones

Festes!
FELIÇ 2007!! Festes!



S’aproven les taxes i
les ordenances de 2007
El ple del mes de novembre 
va aprovar les ordenances i 
les taxes per al proper any.  
Les variacions més destaca-
bles respecte a l’any anteri-
or són les següents: 

Ordenança general de 
gestió, inspecció i recap-
tació dels ingressos de 
dret públic municipal
Es canvien diferents arti-
cles per adaptar-los a les 
modificacions de les lleis 
que conformen aquesta 
Ordenança. En el cas de 
les taxes i per aquelles que 
són de meritació anual es 
prorratejarà al trimestre les 
altes i les baixes.

Impost sobre Béns 
Immobles
Es modifica l’import  del 
valor cadastral dels immo-
bles, de 60.000 a 65.000€, 
perquè els titulars de les 
famílies nombroses puguin 
gaudir de la bonifi cació del 
50% de la quota de l’impost. 
La resta de modifi cacions 
són per a la millor gestió i 
aplicació de la Llei.

Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica
S’introdueix una bonifi cació 
del 50 per cent en l’impost 
per als vehicles històrics.

Impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana
Es determina que per gaudir  
de la bonifi cació del 95% de 
l’art. 5.2), serà necessari 
que els familiars a què es 
refereix aquest article hagin 
conviscut amb el causant, a 
la fi nca objecte de l’impost , 
durant els dos anys anteri-
ors a la defunció d’aquest.

Impost sobre 
construccions, 
instal·lacions i obres
Es fi xa l’autoliquidació de 
l’impost en el moment de 
la sol·licitud  de la llicència 
d’obres i es fa una redacció 
més aclaridora per a dife-
rents supòsits de gestió de 
l’impost.
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Taxa per aprofi tament 
especial del domini pú-
blic local, a favor d’em-
preses explotadores de 
serveis de subministra-
ments d’interès general
Es  modifica aquesta Or-
denança per a incloure la 
tributació del Servei de Te-
lefonia Mòbil.

Taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials 
de construcció, runes, 
tanques, puntals, 
bastides i altres instal-
lacions anàlogues
Es modifi quen els imports 
de la taxa perquè ha variat 
el paràmetre de la superfície 
que es tenia en compte per al 
càlcul de la taxa, passant de 
m2 o fracció a només m2.

Taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic per 
taules i cadires amb fi na-
litat lucrativa
Es modifi quen els imports 
de la taxa perquè ha variat 
el paràmetre de la superfície 
que es tenia en compte per 
al càlcul de la taxa, passant 
de m2 o fracció a només 
m2.S’introdueix el cap de 
setmana en la temporada 
baixa.

Taxa per parades, barra-
ques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions 
situat en terrenys d’ús 
públic, indústries ubica-
des al carrer i ambulant i 
rodatge de cine
És fi xen dues fraccions de 
pagament per al mercat 
setmanal, en cas de domi-
ciliació de tributs.

Taxa per tramitació d’ins-
truments de planejament, 
gestió i execució i per 
tramitació de llicències 
urbanístiques
S’introdueixen dues tari-
fes noves per a la creació 
de divisions en propietat 
horitzontal i per a declara-
cions d’innecessarietat de 
llicència.

Taxa per a la prestació 
dels serveis d’interven-
ció integral de l’adminis-
tració municipal en les 
activitats i en les instal-
lacions
Se suprimeixen les autoli-
quidacions per la taxa de 
renovació anual de les au-
toritzacions d’aprofi taments 
especials per al mercat del 
dijous.

Taxa de recollida, 
tractament i eliminació 
d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans
S’incrementa la taxa en un 
5% en termes generals per 
als residus urbans domici-
liaris. Cal destacar que el 
cost total del servei és de 
1.667.000€ i la recaptació 
suma 1.583.000€, per tant 
hi ha una diferència de 
84.000€ que va a  càrrec 
de l’Ajuntament. Segons la 
normativa, la taxa que es-
tableixen els ajuntaments 
pot sumar fins al 100% del 
cost del servei.  En quant 
als residus comercials 
s’incrementa un 3,5%.  Es 
fa un nou desglossament 
de la quota dels restau-
rants (m2).  S’ inclouen 
dos nous tipus d’activitats: 
congelats i generadors 
exclusius de cartró. El 
mercat passa a tributar per 
ml. de parada.

Votacions de les noves 
ordenances i taxes  
Totes les ordenances i 
taxes excepte la de la 
brossa van ser aprovades 
amb els vots a favor de 
l’equip de govern (CiU + 
ERC), ICV-EA-EPM, PPC 
i Sr. Pizarro. El PSC va 
votar en contra. 
 La taxa de recollida, 
tractament i  el iminació 
d’escombraries i altres re-
sidus sòlids urbans va ser 
aprovada amb els vots a 
favor de l’equip de govern 
(CIU + ERC), ICV-EA-EPM 
i Sr. Pizarro. El PSC i el 
PPC van votar en contra. 

Feliz 2007
Feu les vostres reserves per als 
regals de Nadal. Bones Festes!!
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Comencen les obres per 
resoldre les inundacions de 
la Ctra. de Vilassar de Dalt 
A finals d’aquest novem-
bre han començat  e ls 
treballs per enllaçar amb 
el col·lector d’aigües plu-
vials que va a parar a 
la platja les aigües que, 
quan plou, baixen per la 
Ctra. de Vilassar de Dalt. 
D’aquesta manera, s’evi-
taran les inundacions que 
es produïen a la cruïlla 
amb Sant Francesc, un 
problema, que els veïns 
fa  temps que en reivin-
diquen una solució. 
Les obres consistiran en 
connectar la claveguera 
de pluvials i el sobreei-
xidor de l ́antiga clave- Obres a la carretera de Vilassar de Dalt, a tocar amb la carretera nacional

guera de la carretera de 
Vilassar de Dalt al pas d 
́aigües que hi ha sota la 
nacional i que connecta 
directament a l ́arqueta 
const ru ïda amb mot iu 
de les obres d ́urbanit-
zació del Port. L ́obra, 
que té un cost de 48.000 
euros ,  es  p reveu que 
tindrà una durada de 2 
mesos.  Durant  aquest 
temps, els vehicles que 
es vulguin incorporar a 
la nacional II, en direcció 
a Barcelona per la carre-
tera de Vilassar de Dalt, 
seran desviats pel carrer 
Mas i Abril.

Els treballs per obrir i urbanitzar el carrer 
de la Cisa, concretament el tram entre 
el passatge del General Prim i el carrer 
de Joan Prim estan força avançats. En 
aquests moments queden pendents les 
actuacions finals, com ara la pavimentació 
i la senyalització. 

L’obertura del carrer de la 
Cisa, pràcticament acabada
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El proppassat 10 de nov-
embre, el president de la 
Generalitat en funcions, 
Pasqual Maragall, va lliu-
rar la Medalla d’Or de la 
Generalitat al polític català 
nascut a Premià de Mar An-
toni Gutiérrez Díaz, conegut 
popularment com “El Guti”, 
mort el 6 d’octubre. Aquesta 
distinció, la de més rang que 
atorga el Govern català, vol 
reconèixer la trajectòria polí-
tica i cívica de servei al país 
del guardonat. 
 Antoni Gutiérrez Díaz  va 
entrar al Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya (PSUC) 
el 1959, i des de la seva 

Medalla d’Or de 
la Generalitat a 
Antoni Gutiérrez-Díaz

la Generalitat amb Josep Ta-
rradellas, diputat a les Corts 
espanyoles, al Parlament 
de Catalunya i vicepresident 
del Parlament europeu de 
l’any 1994 al 1999, per ICV, 
partit del qual va ser membre 
fundador.  En representació 
de Premià de Mar, a l’acte hi 
van assistir l’alcalde, Jaume 
Batlle, i el portaveu d’ICV-
EA-EPM, Quim Caimel. 

Fill predilecte
D’altra banda, l’Ajuntament, 
al ple del mes d’octubre, 
va aprovar per unanimitat 
una moció presentada per 
ICV-EA-EPM que propo-
sava que es nomeni Antonio 
Gutiérrez Díaz fill predilecte 
de Premià de Mar; que es 
dediqui un carrer o plaça de 
la vila a la seva memòria; 
que es col·loqui una placa 
commemorativa al carrer on 
va néixer; i que se celebri un 
acte institucional de memòria 
històrica que podria coinci-
dir amb l’aniversari del seu 
naixement.

Els néts del guardonat van recollir la medalla de mans del president Maragall

militància va participar acti-
vament en la lluita contra la 
dictadura i per la recuperació 

de les llibertats i les institu-
cions catalanes, essent un 
dels principals impulsors de 

l’Assemblea de Catalunya. 
Amb l’arribada de la demo-
cràcia, va ser conseller de 



8

Portes obertes
al Museu
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Aquest Nadal, els nens són els Reis de la Ràdio
Vine a donar la carta al Patge Reial

Dissabte, 30 de desembre de 2006, a la Plaça de la Sardana
Horari: de 12 a 14  i de 18 a 20 hores

95.2 fm   +www.radiopremiademar.org

Ràdio Premià de Mar,     ràdio+
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Dos premianencs, premiats a la 
Mostra Literària del Maresme
El 18 de novembre es van 
lliurar els premis de la mos-
tra Literària del Maresme del 
2006. A l’acte hi va assistir 
el regidor de cultura, Ernest 
Casadesús. Enguany, s’hi 
han presentat 223 treball, 
106 de poesia i 117 de pro-
sa, d’un total de 15 munici-
pis maresmencs. Es tracta 
dels guanyadors de les 
respectives mostres locals 
i són dels següents munici-
pis: Alella, Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Argentona, 
Cabrils, Caldes d ́ Estrac, el 
Masnou, Mataró, Montgat, 
Premià de Mar, Sant Vicenç 

Clara Godes Famadas i Estanislau Boada, guardonats

de Montalt, Teià, Tiana, 
Tordera i Vilassar de Mar.
 Entre els premiats hi ha 
dos premianencs que ja 

van guanyar la respectiva 
Mostra Literària de Pre-
mià de Mar: Clara Godes 
Famadas, que pertany a 

Els premiats a lʼúltima edició de la Mostra Literària del Maresme (foto: Ajuntament dʼArenys de Mar)

l’Escola el Pilar i Estanislau 
Boada i Montagut, guar-
donat en la categoria de 
Poesia. 

A finals de novembre 
es va presentar al 
Centre Cívic el l l i -
bre Los Cuentos de 
Victoria, de l’autora 
premianenca Victo-
ria Laviña. El llibre 
conté sis narracions 
curtes per a lectors i 
lectores de totes les 
edats. 

La premianenca 
Victoria Laviña 
presenta un 
llibre amb sis 
contes curts
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Campanya de 
Nadal 2006

Servei de 
recollida de gossos i gats
Les dades i fotografies dels animals recollits es poden consultar 
a Tot Gos (93 756 11 14), o a les dependències de la regidoria 
de Sanitat i Salut Pública, al carrer Sant Antoni 25 (Tel. 93 752 27 
11). Al mateix temps, també es donen a conèixer a través de la 
pàgina web de l´Ajuntament: www. premiademar.cat 

Com ja és habitual, els Co-
merços Associats de Premià 
de Mar, el CAP,  amb el suport 
de la regidoria de Promoció 
Econòmica i les diverses ins-
titucions que integren el Pla 
de Dinamització Comercial, 
han programat la campa-
nya de Nadal amb una sèrie 
d’activitats adreçades a totes 
les famílies de la població i 
rodalies que efectuïn les se-
ves compres nadalenques al 
nostre municipi. Les activitats 
són les següents:

El trenet del comerç
Amb sortida i arribada a la 
plaça de la Sardana, el “tre-
net del comerç” farà un tomb 
pels centres comercials de 
la ciutat.
 Per poder gaudir d’una 
passejada amb el “trenet” 
cal presentar a la taquilla 
que hi haurà a la plaça de la 
Sardana un tiquet de compra 
degudament segellat per la 
botiga que l’ha emès. Seran 
vàlids els tiquets amb dates 
compreses entre el dia 16 
de desembre de 2006 i 5 de 
gener de 2007.
 El trenet del comerç estarà 
en funcionament des del dia 
23 de desembre fins al 5 de 
gener, exceptuant els dies 25, 
26 de desembre i 1 de gener; 
l’horari serà de 10.00 h, a 
13.30 h, i de 17.00 h, a 20.30 

Les obres del carrer Sant Antoni, que van començar el mes de febrer, ja han fi-
nalitzat i el trànsit de la zona ja s’ha restablert. Els treballs que s’hi ha fet formen 
part de la 2a fase de la remodelació del Nucli Antic, que es va iniciar a finals de 
novembre de 2006 als carrers Rectoria i que inclou la renovació de tots els serveis, 
a més de la pavimentació del sòl i les millores del mobiliari urbà. 

El nou carrer Sant Antoni 

h, excepte el 5 de gener que 
només funcionarà durant el 
matí. Els menors de 13 anys 
hauran d’anar acompanyats 
per un adult responsable. 
Per cada tiquet de compra 
presentat es lliuraran 2 vals 
per passejar amb el trenet.

Loteria de Nadal
Igual que en anys anteriors, 

totes les botigues associades 
al CAP tornaran a  REGALAR 
loteria  als seus clients. Es 
poden guanyar fins a 400 € 
per xec.

Compra a Premià 
i aparca de franc
Els comerços del CAP ofe-
reixen aparcament gratuït als 
seus clients per tal de facilitar-
los les compres. 

Moment de lʼentrega del premi a Judith Morono

El proppassat 2 de novembre,  
els Comerços Associats de 
Premià de Mar, el CAP,  van 
fer va fer entrega del premi 
de 3.000 € a la guanyadora. 
A l’acte, que es va celebrar a 
la Farmàcia M. Pilar Viayna, 
establiment que va lliurar la 
butlleta guanyadora, hi van 
assistir, a més de l’afortunada, 
Judith Morono, el president 
del CAP Isidre Pijuan, el regi-
dor de Promoció Econòmica 
David Antón i els propietaris 
de la Farmàcia.
 Tal i com especificaven les 
bases del sorteig, el dissabte 
dia 4 de novembre va ser el 

dia en què la guanyadora va 
fer les compres per valor de 
3.000 €. Va visitar un total de 
17 establiments associats al 
CAP: Comercial Helena, La 
Riera, Clara Gavilán, Carlos 
Roman, Foto Vídeo Albert, 
Toribio Bisbal, Ana & Faure, 
Chik to Chik, United Colors of 
Benetton, Innovación Calçats, 
Can Jordi, Milar, Farmàcia 
Ma Pilar Viayna, Pastisseria 
Canals, Cotilleria Ester, La 
Cuineta i Tres 9... I val a dir 
que, malgrat anar contra re-
llotge, va saber organitzar-se 
molt bé i fins i tot li va sobrar 
temps.

Guanyadora de 
“Comprar a Premià 
té Premi” de 
setembre i octubre

A N U N C I
El Ple Municipal de data 19 de juliol de 2006 va aprovar ini-
cialment el projecte de construcció de la biblioteca pública de 
Can Farrerons i d’un aparcament soterrani per a 122 vehicles i 
els projectes d’activitats corresponents, amb les determinacions 
exigides per l’article 62.3 de l’Ordenança Reguladora de la In-
tervenció Integral de l’Administració Municipal en les activitats 
i instal·lacions, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 173 de data 21.07.2006, al Diari Oficial de la Generalitat 
núm. 4683 de data 25.07.2006 i tauler d’anuncis, als efecte d’in-
formació pública, i va quedar aprovat definitivament en data 22 
de novembre de 2006 en no haver-se presentat al·legacions ni 
reclamacions. La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 27 de novembre de 2006. 
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El 17 de desembre, Pre-
mià de Mar se sumarà a 
la Marató de TV3, que en-
guany està dedicada a la 
lluita contra el dolor crònic. 
Per aquest motiu, des de 
diverses entitats i des de 
l’Ajuntament s’han organit-
zat els següents actes:

Divendres, 15
Concert de Nadales a cà-
rrec de la Coral Amics del 
Cant , organitzat per l’ AVE-
CA. A les 20.00 h, al Centre 
Cívic.

Dissabte, 16 
Lectura dramatitzada del 
“Poema del pessebre” de 
l’autor Joan Alavedra, a 
càrrec de l’entitat Dimecre-
salesnou. A les 22.00 h, al 
Patronat Social Premia-
nenc. Preu: Socis 3 €, no 
socis 5 €.

Premià de Mar es bolca 
amb la Marató de TV3
Les activitats es faran entre el 15 i el 17 de desembre

Diumenge, 17
Marató de Country, amb 
l’espectacle “Willy and the 
poor boys”, organitzada per 
l’AVECA, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
De les 11.00 h, a  les 14.00 
h, a la Plaça de la Sarda-
na.
 En finalitzar l’activitat, 
se sortejarà un lot de pro-
ductes i articles, gentilesa 
de “Comerços Associats de 
Premià de Mar” (CAP). Les 

participacions per poder 
optar a aquest lot, es podran 
comprar des de les 11.00 
h, a la mateixa Plaça de la 
Sardana.
 Actuació a càrrec de 
l’entitat Arco Iris i Actua-
ció-demostració de Ba-
lls de Saló. Activitat or-
ganitzada per l’AVECA, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.De les 17.00 
h, a les 20.00 h, al Pavelló 
d’Esports

 En fi nalitzar l`activitat se 
sortejarà una caixa de cava, 
gentilesa de l’AVECA.
 Futbol Sala obert per 
a tothom, de les 9.00 h, 
a les 20.00 h, al  Pavelló 
d’Esports, pista central
 Preu: 2 € per jugador
 Marató  d’Aeròbic NON-
STOP  (aeròbic, bodycom-
bat, batuka i bodybalance), 
a càrrec de Gimnàs La Lió).
De les 10.00 h, a les 12.00 h, 
al Pavelló d’Esports, pista 1. 

Preu: 2 € per participant.
 Classe de manteniment 
físic per a gent gran, a càrrec 
dels monitors del gimnàs del 
pavelló d’esports, empre-
sa de serveis PLAYER’S 
GESTIÓ. De les 12.15 h, 
a les 14:00 h, al Pavelló 
d’Esports, pista 1. Preu: 2 
€ per participant
 Lectura dramatitzada 
del “Poema del pessebre” 
de l’autor Joan Alavedra, 
a càrrec de l’entitat Dime-
cresalesnou. A les 18.00 h, 
al  Patronat Social Premia-
nenc. Preu: Socis 3 €, no 
socis 5 €.
 Juguem a tennis taul. 
De les 11:00 h, a les 19.00 
h,(portes obertes), al local 
ATT (c/ Torres i Bages 1. 
 Gimnàstica Aquàtica. De 
les 10.30 h, a  les 11.00 h, i 
de les 11.30 h, a les 12.00 
h, a la Piscina Municipal. 

La Plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari de l’acte organitzat per la Regidoria de 
Serveis Socials, amb la col·laboració de diverses entitats i associacions el dissabte 
25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones. Durant el seu 
transcurs, es va llegir un manifest i també es van fer diverses lectures per part de 
les associacions i entitats que hi van col·laborar, contra la violència a les dones. 
L’acte, que va comptar també amb les intervencions de l’alcalde, Jaume Batlle, i 
la regidora de Serveis Socials, Mercè Gisbert, va tancar amb una actuació de la 
Coral l’Amistat. 

Acte contra 
la violència 
de gènere

La Marató dʼenguany està centrada en la lluita contra el dolor crònic

Feliz 2007
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Municipals 2007 
Una nova oportunitat
de progrés

El 26 d’octubre, amb la pro-
clamació de l’actual regidor i 
portaveu del Grup Municipal 
d’ICV–EA-EPM Quim Cai-
mel, va culminar el procés 
d’eleccions primàries iniciat 
per tal de triar la persona que 
serà cap de llista de la Coali-
ció d’Esquerres de Premià de 
Mar en les properes eleccions 
municipals de maig de 2.007. 
Malgrat el magnífic resultat 
electoral que vàrem obtenir en 

les anteriors eleccions muni-
cipals de 2.003 (tercera força 
amb un 15% dels sufragis i 
un creixement del 100% dels 
vots), la Coalició d’Esquerres 
ha estat a l’oposició durant la 
present legislatura. Hem op-
tat, però, donada l’existència 
d’un govern en minoria (CiU 
i ERC) per fer una oposició 
constructiva que impulsés 
actuacions de progrés, mol-
tes d’elles contemplades en 
el nostre programa electoral. 
Pensem que el balanç ha es-
tat desigual i que l’objectiu de 
la nostra formació ha de ser 
formar part d’un futur govern 
municipal que tiri endavant 
amb decisió un projecte de 
marcat accent social i partici-

patiu. En aquest sentit, serà 
fonamental la coincidència 
programàtica amb la resta 
de forces que es presentin 
i obtinguin representació. 
La futura política d’aliances 
girarà al voltant de la voluntat 
comuna o no d’aplicar mesu-
res socials inclusives, en una 
ciutat amb un model plural de 
participació ciutadana i també 
d’ afavorir actuacions urbanís-
tiques sostenibles que ten-
deixin a equilibrar l’economia 
i els  espais públics a la nostra 
població. 
 La reunió oberta del Grup 
Coordinador de la Coalició, 
celebrada el 14 de novembre, 
va donar el seu vist-i-plau al 
pla de treball que havia pre-

sentat la Comissió Municipals 
2.007. El pla de treball inclou 
un calendari de confecció de 
la llista electoral (ens hem 
fixat l’objectiu de triar els 10 
primers candidats/es de la 
llista abans de Cap d’Any i 
la resta de la llista al març de 
2007) i de treball programàtic 
en dues fases: consultes al 
teixit associatiu i assemblees 
temàtiques, més una assem-
blea general a finals de març 
de 2007. El marc programàtic 
estarà definit en tres grans 
línies d’atenció: a)Ciutat Sos-
tenible (urbanisme, obres pú-
bliques, medi ambient i ecolo-
gia urbana...), b) Ciutadania 
(cultura, patrimoni, joventut, 
dona, cooperació, convivèn-

cia, participació...) i c)Ciutat 
Inclusiva (serveis socials, 
educació, salut, administració 
i organització municipal...). 
 Els àmbits programà-
tics i qualsevol forma de 
col·laboració en el projecte 
de la Coalició estan oberts 
a tots aquells que vulguin 
col·laborar i participar. Podeu 
enviar les vostres dades al 
correu electrònic de la Coali-
ció coaliciopremia@hotmail.
com i/o assistir a les reunions 
de coordinació que tenen lloc 
al nostre local del carrer del 
Segle número 5 cada dimarts 
a les 8 del vespre. També po-
deu consultar la nostra pàgina 
web http://www.coaliciopre-
mia.blogspot.com/.

Premià poble d’empenta

Fa molts anys el lema de 
Premià de Mar era “PREMIÀ 
POBLE D’EMPENTA”. En 
aquella època era un dels 
millors pobles del Maresme, 
hi havia cinemes (en plural), 
teníem l’Amistat, hi havia 
platja i... hi havia uns cinc 
mil habitants. Van arribar la 
democràcia i els nous gover-

ns municipals. Es va conti-
nuar construint sense un 
pla urbà coherent, ja que va 
estar impugnat fins al 1991, 
i va continuar la vinguda de 
molta gent. Al mateix ritme 
van anant desapareixen 
els cinemes, l’Amistat es va 
anar fent vella fins que ja 
només servia per anar a fer 
el vermut els diumenges i 
així es van anar deteriorant 
les coses. Un bon dia van 
anar arribant uns governs 
d’esquerres i van començar 
a posar les coses al seu lloc. 
Van fer una “plaça auditori”, 
un centre d’atenció social, 
van rehabilitar Can Manent, 
van obrir el Centre Municipal 

de la 3a edat, la policia local 
va tenir un lloc decent on 
atendre els ciutadans i les 
ciutadanes, van aconseguir 
el centre escolar de batxi-
llerat i un altre de primària, 
l’actual piscina...i més en-
davant van fer dos centres 
cívics,  es va impulsar la Fes-
ta Major amb un invent dit 
“Pirates i Premianencs”, amb 
el temps va anar creixent 
una emissora de ràdio mu-
nicipal on tothom hi podria 
dir la seva, es va instal·lar 
al nostre poble el Centre de 
Recuperació d’Animals Ma-
rins i va començar a funcio-
nar una cosa molt nova que 
eren els PREMIS BUTACA, 

on s’atorgaven diversos pre-
mis de cinema, teatre i teatre 
musical a les produccions 
del nostre país. Sense obli-
dar-se d’arranjar els carrers 
i les places del nostre poble 
i fer de Premià de Mar un 
lloc amable i bo per a viure. 
Aquest any el nostre Govern 
Municipal, CiU i ERC, (mes 
ICV- EA  a l’ombra) com 
que diuen “no hi ha diners”, 
primer no han volgut ajudar 
a créixer als PREMIS BUTA-
CA, i ara li toca al CRAM que 
ha d’anar a “recuperar” les 
seves espècies en un altre 
litoral més acollidor. Potser 
amb el temps els Pirates 
decideixen anar a conquerir 

altres pobles costaners més 
pròspers... I podria passar 
que, amb el beneplàcit del 
nostres actuals governants 
(CIU, ERC) + IC-V només 
ens coneguin arreu per la 
nostra “gran” Cursa a Pèl. És 
possible que no fem res per 
retenir les coses que cone-
guin d’altra manera el nostre 
poble?. Fins quan seguirà 
aquesta desídia i indiferència 
pel “non rien faire” del nostre 
govern municipal?.
 Sembla que el “PREMIÀ 
POBLE D’EMPENTA” vul-
guin convertir-lo “DONEM 
UNA EMPENTA AL PO-
BLE”... CAP A LA MEDIO-
CRITAT.

Proper objectiu: 
Municipals 2007

Fa unes setmanes els ca-
talans vam ser cridats a 
les urnes per escollir nou 
president. Malgrat l’elevat 

índex d’abstenció, els re-
sultats van ser prou clars i  
Convergència i Unió va ser, 
amb diferència, la força més 
votada arreu del país. Com 
tothom sap, però, l’aritmèti-
ca parlamentària, sumada 
a l’ànsia de poder per part 
dels qui van obtenir uns 
mals resultats electorals, 
han fet possible que avui 
tinguem un president que 
el poble català no ha escollit 
com a primera opció. 
 A Premià de Mar, Con-
vergència i Unió també va 
ser la força més votada, 
amb 3.663 vots, un 31.34% 
del total de vots. Volem 
aprofitar aquest espai per 
donar les gràcies a tothom 

que ens va fer confiança. 
Ara, el proper objectiu se si-
tua al mes de maig, moment 
en què haurem de tornar a 
les urnes, aquesta vegada 
per escollir govern muni-
cipal. Tenim mig any per 
endavant durant el qual se-
guirem treballant com hem 
fet fins ara, perquè encara 
queda molta feina per fer. 
Encarem aquesta fita amb 
la satisfacció per la feina 
feta i alhora amb la il·lusió 
per a aquella que encara no 
es visualitza però que tenim 
ben encarrilada. Ara per 
ara, tenim els pisos de pro-
tecció oficial a Can Boter, 
els primers que s’han fet al 
municipi i que ja estan for-

ça avançats; la construcció 
de la nova biblioteca, que 
també avança a bon ritme; 
la nova Oficina d’Atenció 
al Ciutadà; les obres de la 
segona fase del nucli antic, 
amb el carrer Sant Antoni 
acabat; l’obertura del carrer 
de la Cisa, molt avançada; 
la urbanització que es va fer 
del sector sud-oest; la pa-
vimentació de carrers, que 
continuarà perquè encara 
en queden molts de pen-
dents; les obres del Torrent 
Malet, que van endavant; 
les obres que per evitar les 
inundacions de la Ctra. de 
Vilassar amb el carrer Sant 
Francesc, un problema que 
els veïns fa temps que en 

reivindiquen una solució... 
sense oblidar la construc-
ció de la segona piscina, 
que preveiem que es podrà 
inaugurar a finals de 2008, 
així com l’esperada reforma 
de l’Amistat, per a la qual ja 
tenim el projecte acabat. 
 Tenim sis mesos per 
endavant abans de les elec-
cions municipals, i la nostra 
intenció és seguir, com fins 
ara, planificant i treballant 
per al poble, tenint sempre 
en compte fins a on podem 
arribar i, sobretot, quines 
són les veritables prioritats 
del municipi. 

 Bones festes i un feliç 
any 2007.
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La unió és important

A la coordinadora hem patit 
la retirada, per decisió presa 
en una reunió de veïns, de 
l’Associació de Veïns de 
Can Ferrerons. La coordi-
nadora encara que respecta 
totalment aquesta decisió i 
fins i tot la pot comprendre, 
la lamenta totalment ja que 
creiem que junts poden acon-
seguir més beneficis per al 
conjunt del municipi que ca-

dascun per separat. Nosaltres 
d’una manera o d’una altra  
seguirem mantenim aquesta 
coordinadora, perquè som 
conscients que alguna de les 
coses aconseguides i/o realit-
zades pel nostre Ajuntament, 
si no haguéssim existit com 
a coordinadora difícilment 
s’haurien fet.
 La nostra esperança és 
que després de les elec-
cions municipals puguem 
tornar a comptar dins de 
la coordinadora amb totes 
les Associacions Veïnals 
del municipi, un cop acabat  
aquest gran nerviosisme   
existent entre els nostres 
representants, situació de-
guda a uns possibles resul-

tats incerts per les forces 
polítiques del poble, o bé 
per no tenir prou lligades 
les aliances per després de 
les eleccions, això sumat 
als resultats aconseguits 
en les eleccions a la Ge-
neralitat i els pactes resul-
tants, unit amb el fenomen 
de l’abstenció; explicaria 
aquest neguit  i aquest ner-
viosisme dels polítics. 
 Amb això no volem in-
sinuar de cap manera que 
la decisió dels companys 
de Can Ferrerons tingui res 
a veure amb cap partit, ni 
que estigui sotmesa a cap 
calendari electoral, però tota 
situació a prop d’eleccions 
comporta unes pressions 

que tots els ciutadans patim 
i és clar que en situacions de 
calma és més fàcil el diàleg i 
amainar els desacords, i ens 
referim principalment a no-
saltres que cada dia també 
patim aquestes pressions i 
els desacords entre els inte-
ressos de cada barri,perquè 
malgrat que tots volem el 
mateix ,un Premià millor, 
no sempre coincidim per 
on començar. Però, tenim 
l’obligació i la responsabilitat 
de posar-nos d’acord i anar  
avançant, doncs tant a la 
coordinadora  com en cada 
associació hi som perquè 
volem no perquè ens hi obli-
guin i Premià i tots els seus 
ciutadans es mereixen que 

seguim units.
 Companys d’aquesta As-
sociació que heu sortit de la 
coordinadora, sapigueu que 
sempre tindreu el vostre lloc  
i que sense vosaltres aquesta 
coordinadora (malgrat que té 
una gran  majoria d’extensió 
territorial del municipi) és 
menys coordinadora i neces-
sitem a tothom.
 Per acabar i ara que 
vénen les festes de joia, fe-
licitat i tolerància. Desitgem 
a tots els premianencs i pre-
mianenques  un bon Nadal, 
una meravellosa entrada a 
l’ any 2007 i que aquesta 
felicitat no sigui només per 
aquestes festes sinó per 
tota la vostra vida.  

Les raons per al 
Govern d’Entesa 
Nacional pel Progrés

1. Un cop sabut que ni CiU 
ni PSC no oferien altra cosa 
que desplegar l’Estatut en els 
propers anys i que no hi ha-
via damunt la taula cap pro-
posta sobiranista, Esquerra 
considera que la prioritat és 
garantir la cohesió nacional 
i, per tant, la cohesió social. 
Només amb programes de 
serveis públics universals 

podem garantir-la.
2. És el govern que s’ha po-
gut decidir a Catalunya. Els 
altres, tots presidits per Mas, 
eren desitjats i empesos 
des de Madrid pel PSOE o 
pel PP. 
3. És el millor govern per evi-
tar el pitjor, la psoevergència. 
Amb aquest tipus de govern 
l’Estatut quedaria un altre 
cop retallat en el seu des-
plegament. CiU ha mostrat el 
seu escàs catalanisme pac-
tant a Madrid amb Zapatero 
la priorització d’un govern 
amb el suport del PSC. CiU 
va mostrar durant la campa-
nya estar interessada primer 
a pactar amb el PP de forma 
puntual.

4. L’entesa catalana pel 
progrés és la fórmula més in-
clusiva en nombre de forces 
polítiques i perquè permet 
empènyer la majoria de la 
població catalana i els seus 
representants (118 diputats 
davant de 17) en la direcció 
de l’autoestima i l’emanci-
pació. L’altra fórmula hauria 
deixat l’esquerra subalterna 
a la intempèrie davant de 
lerrouxistes i espanyolistes.
5. Un candidat procedent de 
l’emigració està fent passos 
per incorporar-se al cata-
lanisme. L’altre candidat, 
pota negra catalana, retorna 
als seus orígens tèbiament 
catalanistes per practicar 
polítiques de partit frontissa 

espanyol, i posa interessos 
particulars per sobre dels 
del país.
6. Per a la normalització 
política del país, és impor-
tant que Esquerra sigui, en 
la major part del territori, la 
força alternativa a la cen-
tredreta de CiU. Això ja es 
dóna en molts municipis. 
Aquest acord pot facilitar 
l’acceleració d’aquest procés 
de nacionalització del mapa 
polític. 
7. Només un govern d’es-
querres pot liderar sense 
excessius qüestionaments 
una política d’immigració 
que alhora garanteixi la seva 
incorporació social, que no 
vagi en detriment de les ca-

pes mitjanes, i que possibiliti 
la incorporació lingüística.
 Aquestes són les raons 
fonamentals per donar una 
segona oportunitat a un 
govern catalanista i d’es-
querres. Esquerra ha de 
contribuir de forma decisiva 
a millorar la sanitat, l’edu-
cació, les persones amb 
dependència, les infraes-
tructures, la competitivitat 
de les nostres empreses, 
la millora de la recerca i la 
innovació, la qualitat de vida 
de la gent gran, l’accés a la 
habitatge,etc... això difícil-
ment seria possible sense 
un govern d’esquerres o 
sigui sense un govern sense 
Esquerra.

PATRICK PREMIANENC

En este mes de noviembre  la  
Asamblea de Afiliados del PP 
de Premiá de Mar, ha elegido 
por unanimidad, como candi-
dato a las elecciones munici-
pales del 2007 a PATRICK 
CRUZ MOLERO, Regidor 
del Ayuntamiento y Secretario 
Adjunto del partido.
   Patrick es una persona 
joven de 42 años, dinámico, 

liberal, afable, honrado, culto 
y dialogante. Tiene pasión por 
su pueblo y sus vecinos.
 Estudió la E.G.B. en la 
La Salle Premià, el B.U.P 
y el C.O.U lo terminó en 
Mataró, Derecho lo inició 
en Barcelona y el Marketing 
Farmacéutico en la Escuela  
E.A.D.A  de Barcelona. Desde 
la pubertad combinó el trabajo 
de Dibujante Textil ( tema muy 
arraigado antes en el pueblo) 
con los estudios.
 Actualmente  trabaja en 
los Laboratorios Abad (Kelp 
& Algologie) desde Comer-
cial, Jefe de Área, Dr. De 
Marketing y Prod. Manager, 
ha sabido combinar todos los 

estadios del mundo empresa-
rial en su sector.
 El Partido Popular de 
Premiá confía en él, para 
regenerar los mensajes, abrir-
los a nuevas expectativas y 
ser gobierno para demostrar 
nuestra valía como tantísimos 
ayuntamientos del resto de 
España donde gobernamos.
Los ejes prioritarios de la 
candidatura de PATRICK 
PREMIANENC  serán los 
Servicios Sociales, la Se-
guridad, la Inmigración y el 
Plan Urbanístico, temas que 
preocupan a la mayoría de los 
conciudadanos.
 Patrick quiere y sueña 
con un Premiá más limpio, 

más verde con más plazas y 
parques infantiles, donde se 
pueda pasear tranquilamente 
y a cualquier hora, un Premiá 
donde se pueda aparcar, un 
Premiá con cine y teatro, 
donde haya una cultura para 
todos y no para unos pocos, 
un Premiá con un puerto 
acabado y otro apeadero, un 
Premiá más comercial, como 
era antes, un Premiá más 
emblemático y que la gente 
se sienta orgullosa de él, un 
Premiá donde la gente  pueda 
expresar sus ideas libremente 
sin ser agredida, un Premiá 
donde  puedan dirigirse a 
la Administración municipal 
tanto en castellano como en 

catalán.
 Patrick no se ve a sí mismo 
como un político, sino como 
una buena persona que tiene 
como pasión su pueblo y sus 
vicisitudes, que hace suyo 
sus problemas y que sólo 
quiere hacer el bien. 
 Patrick se presenta  como 
la única alternativa a que en 
Premiá de Mar no se reedite 
ni el Tripartito y el gobierno 
nacionalista. Por eso pen-
samos, que esta vez si que 
seremos decisivos y que la 
persona que puede dirigir el 
cambio es PATRICK CRUZ. 
Desde aquí te pedimos que 
apoyes la campaña de:
PATRICK PREMIANENC .   



Club de Futbol Sala 
Atlètic Premià de Mar 

President: Jordi Aragonés Gil
Any de fundació: 2005

Adreça: Gran Via 239 5è 3a, 08330 
Premià de Mar. 

Mail: cfsatleticpremia@hotmail.com. 
Telèfon: 670 40 24 54
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Club de Futbol 
Sala Atlètic 

Premià de Mar

Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud

El CFS Atlètic Premià de Mar és un club molt jove que va 
néixer al febrer de l’any passat. Inicalment l’integraven set 
nois que es trobaven a l’escola la Lió regularment per en-
trenar i jugar a futbol. A mesura que van passar els mesos 
s’hi va afegir més gent i es va aconseguir un grup ferm de 
gent amb ganes de treballar i tirar endavant un projecte 
de regularització del club. Dit i fet, es va constituir com a 
entitat esportiva en poc temps i al setembre d’aquell ma-
teix any l’equip va ser inscrit a la tercera divisió territorial. 
Actualment, l’equip juga a la segona divisió B territorial. No 
contents amb això, vam decidir ampliar l’entitat obrint una 
secció femenina que va ser acollida amb molt d’èxit ja que 
s’hi van apuntar moltes jugadores. Tot just han començat 
la temporada 13 noies que competeixen a la segona divisió 
B territorial amb molta il·lusió i moltes ganes. 

Podreu trobar l’equip masculí tots els dimarts i els dijous al pati de l’escola la Lió, i  l’equip 
masculí els dilluns i els dijous de les 20.15 h a les 21.30h al mateix lloc.

Aquesta entitat, va néixer fa prop de dos anys i mig, amb 
l’objectiu de  desenvolupar actes culturals. En aquest sen-
tit, i tal i com s’especifica als seus estatuts, “resta oberta a 
la col·laboració de totes les entitats i associacions per tal 
d’assolir els objectius culturals que s’hagueren fixats”. 
 Actualment, l’associació centra gran part de la seva 
activitat en al preparació de la “Primavera Lírica”, un con-
curs líric que se celebra a la primavera i que va destinat a 
noves veus del món de la lírica, en el qual bàsicament hi 
participen estudiants dels últims cursos de cant. La voluntat 
és que amb aquest concurs, Premià de Mar esdevingui una 
plataforma de noves veus del món de la lírica. Al mateix 
temps, es busca poder oferir a aquests estudiants un lloc 
on poder mostrar el seu nivell finalment, que Premià de 
Mar acabi sent un referent dins el món de la lírica quant a 

Associació Cultural 
Premià de Mar 
Maresme Sud

Data de fundació: març de 2004
President: Felip Laborda Martínez

Telèfon: 93 751 26 80

noves veus. 
 Durant aquest temps, més de 70 estudiants de lírica d’arreu de Catalunya, Mèxic, 
Polònia i Brasil, han passat, a través de l’Associació, pel municipi. 

Imatge de la primera edició de la Primavera Lírica, lʼany 2003
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Jocs al Pavelló Municipal d’Esports
2, 3, 4 i 5 de gener de 2006
Camí del Mig, 62 
Premià de Mar

LUDOTECA 
Espai de joc per a tota la família, especialment dissenyat per 
a nois i noies d’entre 3 i 14 anys, que compta amb un equip 
d’educadors especialitzats en jocs i joguines.

INFLABLES 
Vine a passar una bona estona als inflables del Nadàlia: pista 
americana,  pista pirata
 2 llits elàstics, piscina de boles de l’oest i  boti-vaixell 

TALLERS 
Ciència Divertida posa a la teva disposició un recorregut cien-
tífic. Vine a realitzar els experiments més  divertits.Cada tarda, 
de 17 a 19 h 

DIA 2 
Laboratori 1: El vent pot fer electricitat!
Explicarem els tipus d’energia i els avantatges de l’energia eòlica. 
Construirem un molinet amb materials que poden tenir els nens 
a casa seva. Explicarem les transferències d’energia que fan 
moure l’hèlix del molinet. 
Laboratori 2: Quina hora és?
Aprendran quins són els moviments dels planetes i com podem 
aprofitar-los per a conèixer l’hora a cada moment
Laboratori 3: Espurnes!
Van der Graaf! Experimentaran què fa el Van der Graaf...i en 
saber-ho els posarem els pèls de punta!!! Explicarem que els 
electrons viatgen fàcilment pels metalls i altres bons conductors, 
com l’aigua. 

DIA 3 
Laboratori 1: El fascinant món de la matèria
Fer una primera ullada al món mol.lecular construint les teves 
pròpies mol.lècules de “xuxes” 
Laboratori 2: Llum, color...acció
Descobreix com està formada la llum i crea experiments propis 
per a demostrar-ho.
Laboratori 3: La màgia magnètica
Investiga els màgics poders dels imans i les seves aplicacions. 

DIA 4 
Laboratori 1: La Ciència Falsa
Aprèn els trucs millor guardats de la naturalesa i sorprèn als teus 
amics amb els trucs de Ciència Divertida. 
Laboratori 2: Reaccions químiques. FLUBBER!
Parlarem de la importància de l’aigua per a la vida. Farem des-
aparèixer l’aigua i explicarem una reacció química. Crearem 
flubber! Mostrarem que de la barreja de dos o més productes 
pot resultar un tercer producte nou. 
Laboratori 3: Com Salten!
Aprèn que càrregues semblants es repel·leixen, que càrregues 
contràries s’atreuen, que els materials poden transferir càrrega 
elèctrica d’un lloc a un altre.

ESPECTACLES INFANTILS
Cada dia, a les 19 hores

Dimarts 2, contes medievals
Llir entre cards, amb la Companyia l’Escarabat
L ́ obra s ́ inicia quan, misteriosament, apareixen dos joglars  en 
ple s.XXI! En Joan de Bover i l ́Ursus Minor ens explicaran la 
seva increïble història i els contes que escoltaven els nens i les 
nenes del seu temps, d’una manera divertida i entenedora.
A més, ens cantaran cançons i, fins i tot, caldran alguns voluntaris 
per a representar una divertidíssima història èpica medieval, on 
es combinen la màgia i les aventures.
PREMI ESPECIAL A LA MILLOR INTERACCIÓ AMB EL PÚBLIC 
al III CONCURS DE JOGLARS  DE MONTBLANC 2005

Dimecres 3, màgia i teatre
La màgia de l’aigua, de Pallassos perill@ssos
Una successió d’esquetxos ens portaran a gaudir de l’aigua 

EXPOSICIONS

Exposició d’homenatge 
a Llucià Navarro 
Del 20 de gener al 4 de febrer 
de 2007, a la Sala Premiart i a 
la sala d’exposicions del Museu 
Muncipal de l’Estampació de 
Premià de Mar. Inauguracions: 
Dia 20 a les 18.30 h, al Museu 
Municipal de l’Estampació. Dia 21 
a les 12 h, a la Sala Premiart
Llucià Navarro és una artista 
pintor i un pedagog amb un gran 
prestigi, i un especialista en 
pintura mural, considerat com un 
dels millors muralistes catalans 
de finals del segle XX.
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Associació d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

Exposició Tiramilles
L’exposició Tiramilles Gràfica és 
la mostra dels treballs premiats 
en la darrera edició del Premi 
Tiramilles, en les modalitats de 
fotografia, i està pensada per fer 
difusió del Premi i promoure la 
cultura de viatge entre la gent 
jove.
Fins al 4 de desembre, 
al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Joventut

Exposició de pintures
A càrrec de Montse Bolaño
Del 2 al 29 de desembre, a la 
Sala Can Manent
Organtiza: Associació d’Estudis 
Científics i Culturals

Exposició de pintures
A càrrec d’Isidre Soldevila
De l’1 al 10 de desembre, a la 
Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Exposició col·lectiva de pintura
A càrrec dels socis de l’Associa-
ció d’Artistes Plàstics
També hi haurà una exposició i 
venda de nadales originals pinta-
des a mà.
Del 15 de desembre al 6 de ge-
ner de 2007, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Exposició de pintura de Pere 
Fàbregas Barberà (AlterArte): 
“Paisatges 2000-2005”. 
Del 15 de desembre al 10 de 
gener de 2007, a la Galeria d’Art 
Aimara.
Inauguració: divendres 15 de 
desembre a les 19.30 h.
Organització: Galeria d’Art Aimara

Calendari d’Advent de la Masia 
de Can Manent
Exposició progressiva de llibres 
infantils il·lustrats que surten en el 
calendari. Edició d’una guia bibli-
ogràfica dels llibres recomanats.
De l’1 al 23 de desembre, a Can 
Manent
Organitza: Biblioteca Municipal 
de Premià de mar

Els colors del Marroc
Exposició fotogràfica a càrrec de 
Sandra Carrau Yanes
Fins al 31 de gener de 2007, al 
vestíbul del Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Exposició de llibres 
de contingut pacifista
Amb motiu del Dia Internacional 
de la No-violència i la Pau
A partir del dia 30 de gener a Can 
Manent
Organitza: Biblioteca Municipal 
de Premià de Mar

sense tocar-la. Amb il·lusió i il·lusionisme comprovarem com 
es contamina l’aigua, com es descontamina, com funciona 
una depuradora humana, els canvis d’estat d’aquest líquid 
tan necessari per la vida i per al planeta adonant-nos que 
l’hem d’estalviar i no malmetre-la.

Dijous 4,  teatre musical
El flautista d’Hamelín, de Produccions La Roda
En un petit i humil taller d’instruments al nord d’Alemanya 
treballen el senyor i la senyora Schumann, els habitants 
més estimats de tot Hamelín. Una parella que es desviu 
per la música i que compartiran amb nosaltres molts co-
neixements. Ens parlaran d’una flauta màgica i de tota la 
història que amaga. Tot plegats ho recordaran fent un viatge 
al passat, a través del qual el públic coneixerà la màgica 
història del flautista d’Hamelín. 

Informació
Pavelló Municipal d’Esports    
Camí del Mig, 62  
Tel.: 93 752 35 79

Centre Cívic
Esperança, 19-21  
Te.: 93 752 99 90

Horari
Dilluns 2, de 17 h a 20 h
Dimarts 3 i dimecres 4, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Dijous 5, de 10 h a 13 h

Preu entrada 
Entrada tot el dia: 4 €
Entrada mig dia: 3 €

Els menors de tres anys no paguen entrada.
Els menors de sis anys hauran d’entrar acompanyats 
d’una persona adulta.
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Desembre 2006 / Gener 2007
Dissabte 16
Cantada de Nadales. 19.45 h, a la parròquia de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Dissabte, 16
Concert de la Banda de Música de Premià de Mar
Al Centre Cívic, a les 19h. Organitza: Banda de Música

Dissabte 16 i diumenge 17
El poema del pessebre (lectures dramatitzades)
De Joan Alavedra, música de Pau Casals. Activitat que partici-
pa a la Marató de TV3. 
A càrrec del grup Dimecresalesnous 
22 h (dissabte) i 18 h (diumenge), al Patronat Teatre
Organització: Patronat Teatre

Diumenge 17
Sortida a peu amb els Caminants de Matinada 
i l’Esplai Parroquial
Es portarà el pessebre a Sant Mateu, a les 11.00 h del matí 
es farà la plantada del pessebre i la Missa a l’ermita de Sant 
Mateu. 
8.00 h, a la plaça Nova
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

Dies 18, 19, 20
Audicions de nadal a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
Sessions: 17.45 h, 18.45 h , 20 h, a  l’Auditori de l’Escola.
Organització: Escola Municipal de Música 

Dimarts 19
Concert de Nadales a càrrec de les corals de l’Escola dels 
alumnes de Prebàsic 1, Prebàsic 2, Primer i Segon.
18 h, a la Plaça de l’Ajuntament.
Organització: Escola Municipal de Música 

Dimecres 20
Concert de Corals a càrrec dels alumnes de tercer, quart, 
avançat,coral juvenil i coral adults.
21h, a  l’Església Sant Cristòfol.

21 de desembre  
Concert de Grups Instrumentals
A càrrec dels grups instrumentals de l’Escola
20.00 h, al Patronat Premianenc de Premià de Mar
Organitza: Escola Municipal de Música

23 de desembre
Torneig de Nadal de futbol sala 
De 9h a 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: CFS Premià

23 de desembre
Cantada de nadales 
A partir de les 18 h, a la plaça de la Sardana  i rodalies 
Organitza: Associació Arco Iris i Coro Rociero La Marisma

23 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Coral l’Amistat. Direcció: 
Daniel Antolí. 21.30 h, a l’Església Sant Cristòfol. A la sortida 
coca i moscatell, com ja és tradicional.
Organitza: Associació Coral l’Amistat

24 de desembre
Inauguració de l’exposició de diorames construïts pels mem-
bres dels Amics de l’Art Pessebrístic
11.00 h, al local del carrer Aurora, 20
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

24 de desembre                                                      
Conte de Nadal (teatre musical). Companyia Sim Salabim
18 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

25 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Jove Orquestra de Premià 
de Mar i dels alumnes de l’Escola de Música i Dansa Estudi 
Teresa Maria. 21.30 h, a l’Església de Sant Cristòfol
Organitza: Associació Cultural l’Aurora amb el suport de la 
Regidoria de Cultura

27 i 28 de desembre
21è torneig de Nadal de bàsquet . De 9h a 14 h, i de 16 a 
23.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: AB Premià

30 de desembre
Entrega de cartes 
al Carter Reial de SS.MM. 
els Reis de l’Orient
Des de les 11h 
a les 13 h, a la plaça 
de la Sardana
Organitza: Ràdio Premià de 
Mar i Regidoria de Cultura

GENER 2007

5 de gener
Gran Cavalcada de Reis. 
Sortida a les 18.00 h, de la 
Plaça Joan Coromines de 
Premià de Mar. 
Organitza: Regidoria 
de Cultura 

5 de gener
Pessebre vivent, a partir 
de les 18.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament. Organitza: 
Escola de Teatre Kampiki-
pugui

Dimarts 9 de gener 
Club de lectura de narrativa 
sobre el llibre El claro del 
bosque de Marisa Madieri.  
Ed. Minúscula. Dirigeix la 
tertúlia Josep Mundó. 19 h, 
a Can Manent. 
Organitza: Biblioteca 
Municipal 

Dimecres 10 i 24 de gener
Club de lectura amb el 
Centre de rehabilitació co-
munitària de Premià (antic 
Centre de Dia Burriac). Es 
llegirà en veu alta relats del 
llibre Cuentos para pensar  
/ Jorge Bucay.  Ed. RBA. 
12 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Muni-
cipal de Premià de Mar

Dimecres 3 i 17 de gener
Macedònia de contes
Taller pràctic per explicar 
contes. A càrrec d’Anna 
Gómez . 
19 h, a Can Manent. 
Organitza: Coordinadora 
Premià x la Convivència i 
Ajuntament 
de Premià de Mar. 

Dimarts 16, 23 i 30 
Lectures en veu alta sobre 
la temàtica de la dona
Per a joves i adults amb 
un interès especial per la 
problemàtica de  les dones. 
19 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Muni-
cipal de Premià de Mar

Dimecres 24
Auditori Viu, a càrrec dels 
alumnes de l’Escola.
18 h, a l’Auditori de 
l’Escola de Música.
Organització: Escola 
Municipal de Música 

Diumenge 28                       
La Ventafocs  
(teatre musical)
Companyia Flic Flac
18 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

De l’1 al 24 de desembre  
Calendari d’Advent a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Can Manent

Del 3 de desembre al 6 de gener
Pessebre monumental, a càrrec de l’AV del Barri del Gas
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 16 a 18 
hores, excepte els dies festius del mes de desembre (dies 3, 
6, 8, 10, 17, 24, 25 i 31), i el 6 de gener del 2007, en que será 
obert de 10 a 14 hores. Els dies 26 de desembre i 1 de gener 
romandrà tancat.
Organitza: AV del Barri del Gas

Diumenge 3
Balls tradicionals al Gas.17 h taller i 18 h ball a la Fàbrica del 
Gas
Organitza: De Bòlit!

Dijous 7
Club de lectura de narrativa sobre el llibre Bassington, un noi 
insuportable  de Saki.  Quaderns Crema. Dirigeix la tertúlia 
Josep Mundó. 19 h, a Can Manent 
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar

Dijous 7 i 21
Macedònia de contes
Taller de contes d’arreu del món, per aprendre a explicar-ne i 
reflexionar sobre els valors que podem transmetre en favor de 
la convivència intercultural. A càrrec d’Anna Gómez 
De 19 h a 20 h  a Can Manent. 
Organitza: Coordinadora Premià x la Convivència i Ajuntament 
de Premià de Mar. 

Diumenge 10  
Trobada de Nadal. Meditació col·lectiva per un 2007 millor i en 
pau. 12.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Tercer Mil·lenni

Diumenge 10
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dimarts 12 
Lectures en veu alta sobre la temàtica de la dona.
19 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Premià de Mar

Dimecres 13 
Contefòrum. Relats de la convivència intercultural 
Escrits per Martí Rosselló i interpretats per Dària Ferrando. a la 
pastisseria Mayka, a les 20h. 
Organitza: Coordinadora Premià x la convivència, amb el suport 
tècnic de Desenvolupament Comunitari.

Divendres 15
Cantada de Nadales, a càrrec de la Coral Amics de Cant (coral 
Aveca). 20 h, al Centre Cívic
Organitza: Amics de Cant (coral Aveca)

Dissabte 16
Celebració del Nadal amb les famílies. Cantada de Nadales
17.00 h, Al Casal Benèfic Premianenc. 
Organitza: Casal Benèfic Premianenc. Col·labora: Ag. Coral 
l’Amistat (Cors de Clavé)

Dissabte 16
Presentació de la novel·la de Francesc Miralles 
“Amor en minúscula”, editorial Vergara, amb la presència de 
l’autor. 18 h, a la Galeria d’Art Aimara. 
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Dissabte 16
Cantada de Nadales. 18.15 h, al Casal de la Tercera Edat 
de Can Manent. Organitza: Casal de la Tercera Edat de Can 
Manent
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Dissabte 16
Encesa de la il·luminació i inauguració del pessebre dels jar-
dins de Can Roura. 19.00 h, a Can Roura 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 


