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Em poso a fer aquest escrit poques hores després de l’entrevista 
que tots els grups municipals hem tingut amb el secretari d’Estat 
d’Infraestructures del Ministeri de Foment, per intentar desencallar 
l’esperada posada en marxa del baixador de RENFE a Can Pou Camp 
de Mar. 
 El motiu perquè tots els representants del consistori haguem viat-
jat junts a Madrid no és altre que la voluntat consensuada de sumar, 
entre tots plegats, tots els esforços i treballar de manera unànime per 
arribar a aconseguir que el baixador entri en servei, com ja passa a 
altres poblacions veïnes.  
 No podem dir que haguem tornat amb les mans plenes però, si 

més no, el secretari d’Estat s’ha compromès, després d’escoltar les nostres intervencions, 
a tornar a parlar amb ADIF i amb Renfe i a  donar-nos una resposta com a molt tard el 
proper 15 de setembre. Esperem que siguin bones notícies, perquè no podem acceptar 
que a Premià de Mar, després de tants anys, una bona part del municipi no pugui fer ús 
amb facilitats del servei de Rodalies RENFE.
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La Festa Major ha descobert 
un nou racó útil per a Pre-
mià. L’actual situació dels 
treballs del port han per-
mès que la fira d’atraccions 
s’instal·lès a l’esplanada que 
hi ha entre el passeig marí-
tim i els pantalans. Ha estat 
un indret atípic i novedós per 
als firaires i també per als 
ciutadans de la vila.
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El servei  de mediació ciutadana ajuda 
a les parts implicades a arribar a un acord
El passat mes d’abril  va 
entrar en funcionament el 
servei de mediació ciutada-
na, un nou servei creat amb 
l’objectiu de resoldre  els 
conflictes comunitaris mit-
jançant la intervenció d’un 
expert en mediació. El nou 
servei, pensat per afavorir 
la convivència ciutadana i 
la cohesió social, va dirigit a 
tota la població del municipi 
i és gratuït. 
 La mediació facilita la 
negociació i afavoreix la 
cultura del pacte. Mitjan-
çant la participació directa 
de les persones que estan 
implicades en el conflicte 
i amb el suport d’un me-
diador imparcial intenten 
trobar una solució que sigui 
satisfactòria als interessos 
de les parts.
 Els conflictes que s’hi 
atenen són, bàsicament 
de relació entre veïns, de 
convivència en comunitats 
de veïns, de la comunitat 
escolar, familiars (interge-
neracionals). En cap cas 
no s’atendran conflictes de 
separació i divorci, de vio-
lència familiar, ni conflictes 
on una de les parts sigui el 
mateix Ajuntament.    

Al carrer de la Mercè
El serve i  de mediac ió 
ciutadana, s’ubicarà al 
carrer de la Mercè 75-77. 
Per sol· l icitar el servei 
cal adreçar-se a l’Àrea 
de  Serve is  Persona ls 
d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Premià 
de Mar, situat al carrer 
de la Unió, 40. El seu 
telèfon és el 93 741 74 
04 en horari d’atenció al 
públic (de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 hores).  

segueix a la pàgina següent

Resoldre conflictes sense 
haver de passar pel jutjat

Procés que se segueix en la mediació

a) Informació inicial necessària
En un primer contacte entre el mediador i les parts, s’explica en què consisteix el procés de mediació i es 
concreta l’acord de participació voluntària, indispensable per dur-la a terme.

b) Coneixement del relat inicial de les parts
Una vegada que les parts accepten el procés i les regles del joc, cadascuna  explica la seva versió dels fets. 
L’objectiu d’aquesta etapa és crear un primer context de respecte mutu i d’acceptació de la legitimitat dels 
dos relats i, per tant, de les dues posicions inicials. 

c) Aclariment dels interessos i les necessitats
En aquesta etapa les parts tenen l’ocasió, amb l’ajuda del mediador, de conèixer i reconèixer quins són els 
motius reals que estan en joc en el conflicte, és a dir, què hi ha darrere de la confrontació inicial. 

d) Creació de l’agenda amb els punts clau i la generació d’opcions d’acord
Un cop s’han explicitat els interessos de les parts, cal crear una agenda de treball que resumeixi les qüestions 
que, de manera compartida, identifiquen el conflicte per a les dues parts. A partir de l’agenda, es comencen 
a dibuixar les opcions d’acords sobre les quals les parts estan disposades a treballar. 

e) Consecució d’un acord
Un cop treballades les opcions d’acord de l’etapa anterior, en aquesta cinquena i última etapa es tracta 
d’analitzar-les fins arribar a la consecució d’un acord. L’única condició és que sigui legal i viable. En aquest 
cas, es redacta i, amb l’acord final de les parts en la redacció, s’arriba a l’acord definitiu de mediació. 

Aquest procés, que s’ha descrit d’una manera molt esquemàtica constitueix el nucli d’un procés de mediació. 
Segons la complexitat del conflicte i les diferències en les posicions de les parts, es pot necessitar més o 
menys temps i dedicació per aconseguir un acord, però l’esquema serà bàsicament el mateix. 

Font: Els Serveis de mediació comunitària. Propostes d’actuació. Xarxa de Municipis. Diputació de Barcelona. 

Exemples de conflictes que es poden 
presentar en una comunitat

Conflictes de proximitat veïnal
• Medioambientals
• Relacionats amb la utilització d’espais públics
• De comunitat i de veïns

Conflictes familiars
• Intergeneracionals

Conflictes mixtos
• Escolars. Absentisme escolar
• Relacionats amb persones grans
• Provocats per l’exclusió social
• Sanitaris

Font: Els serveis de mediació comunitària. 
Propostes d’actuació. Xarxa de Municipis. Diputació de Barcelona.El mediador i les parts busquen solucions consensuades a conflictes
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Vicenç Yarto (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

“Un servei molt important per resoldre 
confl ictes i millorar la convivència. El PSC 

no té el projecte que es desenvoluparà 
a Premià de Mar, però vetllarem perquè 

sigui un instrument útil per la ciutadania”.

“Cal potenciar la prevenció i la mediació 
per tal d’evitar o solucionar els confl ictes. 
L’Ajuntament ha d’apostar fermament per 
aquesta fórmula destinant-hi els recursos 

econòmics i humans necessaris perquè 
aquest servei sigui de qualitat”.

“Es un avance importante para 
Premià, pero todavía no sabemos cómo 

se va a hacer, ni lo que costará, no 
hemos visto el proyecto o si será privado 

como el de Mataró”.

“Des d’ERC seguim i 
seguirem apostant per dotar-nos 

d’eines que afavoreixin el diàleg i la 
cohesió social”.

“El servei de mediació facilita que les 
parts implicades, a través del diàleg 

i el respecte, passin a ser, no només 
les protagonistes de la controvèrsia, 

sinó també les protagonistes en la 
recerca d’una solució”. 

ve de la pàgina anterior

Nou Altea XL

Elisenda de Montcada, 57, Tel. i fax 93 751 76 62 . 08330 Premià de Mar

Prepareu el vostre cotxe per a les vacances. Porteu-lo a revisió!

Sistemes de resolució de confl ictes

Font: Diputació de Barcelona. Adaptat de S.Goldberg, F.Sander i N.Rogers, 
Dispute resolution, Boston, Little, Brown and Company, 1992.
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Residus especials
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Pneumàtics
Bateries
Dissolvents, pintures i vernissos
Piles
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
Olis minerals usats (procedència de particulars)

Residus municipals i assimilables
Paper i cartró
Vidre

La sorra de les platges del litoral premianenc sʼestà regenerant

Ja es poden recollir les targetes 
d’usuari de la deixalleria 
Des de  mitjans de juliol, 
tots els usuaris (particulars 
i comerciants)  que es pre-
sentin a la deixalleria amb 
el rebut de la brossa, rebran 
la targeta d’usuari d’aquest 
servei.
 A primers d’any va en-
trar en funcionament la 
deixalleria,  ubicada al car-
rer Rosa dels Vents, 1, al 
sector industrial La Suïssa 
(dins del terme municipal 
de Premià de Dalt), que 
dóna servei als municipis 
de Premià de Mar, Premià 
de Dalt i Vilassar de Dalt. 
 Aquesta nova instal·lació 
permet fer una recollida 
selectiva d’aquelles tipolo-
gies de residus municipals 
per als quals no hi ha un 
sistema de recollida domici-
liària específica. D’aquesta 
manera, els veïns dels tres 
municipis poden portar-hi 
directament des de residus 
especials (tòxics o perillo-
sos) fins a electrodomès-
tics, ferralla o teixits, entre 

molts d’altres.  
 La deixalleria és una 
instal·lació tancada i vigi-
lada, de manera que no 
s’hi poden fer abocaments 
incontrolats. A dins, hi ha 
una oficina de control que  
s’encarrega de registrar 
els residus que hi entren i 
també informa els usuaris 
del lloc on els han de dipo-
sitar. 

Cal presentar el rebut de la brossa al nou equipament

Plàstics
Ferralla i metalls
Fustes
Tèxtils
Altres electrodomèstics

Altres residus
Runes i restes de construcció 
d’obres menors
Residus vegetals
Residus voluminosos

Quins materials es poden portar a la deixalleria?

Durant el mes de juliol la regido-
ria de Medi Ambient ha portat a 
terme una nova campanya en la 
qual la  formiga Mica (que ja ha 
protagonitzat altres campanyes 
sobre la brossa) repartia pels 
carrers del municipi uns díptics 
amb informació per recordar als 
premianencs com s’ha de reci-
clar la brossa i els avantatges 
que té fer una recollida selectiva, 
a més d’informació sobre l’ús 
de la deixalleria. A la fotografia, 
la Mica amb la regidora Marisa 
Farreres.

Campanya sobre 
la importància de 
reciclar la brossa

Les obres de la tercera fase de remodelació del nucli 
antic es troben en fase de contractació i es preveu 
que s’adjudicaran a finals d’agost. L’import total 
d’aquestes obres és de 815.526,90€, dels quals 
158.407€ seran subvencionats pel Pla Únic d’Obres 
i Serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 L’inici de les obres es preveu que serà a la tardor 
i duraran aproximadament uns 7 mesos. Els carrers 
inclosos en aquesta 3a fase són: 

• Carrer Eixample: tram entre carrer Sant Antoni i 
Camí Ral.
• Carrer Francesc Moragas: tram entre carrer Sant 
Antoni i Camí Ral. 
• Carrer Reverend Paradeda:  tram entre carrer Sant 
Antoni i Camí Ral.
• Carrer Enric Prat de la Riba: tram entre el carrer 
de la Plaça i Reverend Paradeda.
• Carrer Conxita Leante: tram entre el carrer de la 
Plaça i Reverend Paradeda.

A finals d’agost es contractaran les 
obres de la 3a fase del nucli antic

La policia local compta des de fa unes setmanes amb un nou vehicle, que substitueix 
un dels dos dels quals disposava fins ara. L’altre, es preveu que també serà renovat 
així que sigui possible. 

La policia renova el parc automobilístic
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El projecte ILO-SER arriba 
a la cinquena edició i el seu 
objectiu és, com en les ante-
riors edicions, subvencionar 
projectes d’iniciatives locals 
d’ocupació i de millora de 
l’ocupació en el sector dels 
serveis d’atenció a les perso-
nes. Aquesta convocatòria va 
dirigida a ens locals de la pro-
víncia de Barcelona de més de 
50.000 habitants, i a aquelles 
amb un nombre d’habitants 
superior en el cas que no hagin 
participat amb un projecte amb 
les mateixes actuacions.
 Aquesta edició compta 
amb un pressupost de 5,8 
milions d’euros, que surten 
dels ajuntaments que hi par-
ticipen, de la Diputació de 
Barcelona i d’una subvenció 
global del Fons Social Euro-

peu, atorgada pel Ministeri 
d’Administracions Públiques 
per als més de 35 ajunta-
ments que hi participaran. El 
projecte està cofinançat pel 
Fons Social Europeu per a 
zones d’objectiu 3, gestionat 
pel Ministeri d’Administracions 
Públiques, i liderat per la Dipu-
tació de Barcelona a través de 
les àrees de Benestar Social 
i de Promoció Econòmica i 
Ocupació. El projecte es va 
posar en funcionament l’any 

2002 i, actualment, s’està 
executant la cinquena edició.

Afavorir la inserció laboral
És un projecte que treballa 
amb persones en situació 
d’atur per afavorir les seves 
possibilitats d’inserció en el 
sector d’atenció a les perso-
nes amb especials necessitats 
(com ara serveis d’atenció a 
la infància, atenció a per-
sones amb discapacitats, a 
malalts, a exclosos socials o 

Nova edició del projecte 
Iniciativa Local d’Ocupació en el 
sector d’atenció a les persones
A Premià de Mar sʼofereixen nous cursos de tècnic 
de transport sanitari i monitor de lleure infantil i juvenil

a persones en risc d’exclusió 
social). I alhora contribueix a 
dinamitzar i fomentar aquest 
sector d’activitat. 
 L’Ajuntament de Premià 
de Mar,  des del Servei de 
Promoció Econòmica, ha par-
ticipat en les quatre edicions 
anteriors i també ha volgut 
estar present en aquesta cin-
quena edició del programa. 
Per aquest motiu, ha elaborat 
un projecte que inclou dos cur-
sos de formació ocupaciónal: 
auxiliar de transport sanitari i 
monitor de lleure especialitat 
monitor/es de menjador es-
colar. Les activitats que s’hi 
desenvolupen segueixen un 
mètode de treball flexible i 
modular, estructurat a partir del 
següent esquema: motivació i 
orientació; formació; pràctiques 

laborals; creació d’empreses,  
derivació i inserció. 
 El projecte, en fase de 
concurs, té previst iniciar 
el seu mòdul de motivació 
i orientació al setembre de 
2007,  moment en el qual 
es realitzarà la selecció dels 
alumnes dels nous cursos de 
tècnic /a de transport sanitari 
i monitor/a de lleure infantil i 
juvenil, especialitat en monitor 
de menjador. 
 Les persones en situa-
ció d’atur que estiguin inte-
ressades, ja  poden fer les 
preinscripcions al Servei de 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar, Antiga fàbrica del Gas, 
C/Joan XXIII, 2-8 Premià de 
Mar en horari de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores.

Tal i com s’ha fet en els darrers 
anys, la Regidoria d’Ensenya-
ment, amb la col·laboració del 
Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, 
posarà en marxa, el proper 
mes de setembre, el taller 
d’aproximació al món laboral 
anomenat “Investigadors”. 
 El taller s’adreça a joves 
de 15 anys, especialment a 
alumnes que per les seves 
característiques personals els 
resulta difícil continuar durant 
tota la jornada al centre edu-
catiu al qual estan inscrits.
 El taller inclou activitats i 

pràctiques dirigides a adquirir 
les competències bàsiques i 
a iniciar els alumnes en els 
coneixements i la pràctica 
de diverses especialitats 
relacionades amb el món 
del manteniment: electricitat, 
fusteria, pintura, jardineria ... 
seguint criteris de seguretat 
i desenvolupament sosteni-
ble.

Activitat intensa
Per segon any consecutiu, la 
Regidoria d’Ensenyament 
ha portat a terme els tallers 
d’orientació acadèmica i 

professional, amb la finalitat 
d’ajudar els joves a resoldre 
dubtes respecte a les dife-
rents possibilitats que els 
ofereix l’entorn educatiu i el 
món del treball. Així mateix, 
com ja va sent habitual, les 
Regidories d’Ensenyament, 
Salut Pública, Serveis So-
cials i el Servei de Consum 
de l’Ajuntament han portat 
a terme, de forma conjunta 
i gratuïta, diverses  d’acti-
vitats emmarcades dins del 
Programa de prevenció a les 
escoles. El Programa pretén 
afavorir la promoció d’hàbits 
saludables i a la vegada fer 
una intervenció preventiva 
amb alumnes de diferents 
edats, que permeti detectar 
possibles situacions de risc.

Taller d’aproximació 
al món laboral

Nous cursos de tècnic de transport sanitari
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L’Àrea de Serveis Perso-
nals d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament oferirà, 
de cara al proper curs 
2007/2008 els següents 
cursos de formació ocu-
pacional: Monitor/a so-
ciocultural (especialitat 
menjador), de 354 hores. 
Col·locador de pannells 
de cartró-guix i similars, 
de 212 hores. Aplicacions 
informàtiques de gestió, de   
300 hores. Informàtica de 
l’usuari/ària (majors de 45 
anys), de164 hores
 Aquest cursos estan 
adreçats a persones en 
situació d’atur i la seva 
finalitat és proporcionar a 
l’alumnat els coneixements 
i les habilitats necessàries 
per accedir a un lloc de 
treball.
 D’altra banda, pel que 
fa al Programa de garantia 
social, destinat a  joves 
d’entre 16 i 24 anys (i pels 
que fan els 16 anys durant 
l’últim trimestre de l’any 
2007) que no hagin assolit 
els objectius de  l’ESO i  
que vulguin accedir a un 
lloc de treball o continuar 
els seus estudis en la for-
mació professional regla-
da, es faran els següents 
cursos: Auxiliar en vendes, 
oficina i atenció al públic, 
de 809 hores. Auxiliar en 
operacions de muntatge 
d’instal·lacions electrotèc-
niques en edificis, de 879 
hores.
 Tant el cursos de forma-
ció ocupacional com els del 
Programa de garantia so-
cial  estan subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Les inscripcions 
es poden fer a l’Àrea de 
Servies Personals d’Aten-

Nous cursos per a persones 
en atur i joves de 16 a 24 anys 
Cicle de seminaris per a la promoció de l̓ ocupació autònoma

ficació de la posada en 
marxa del negoci per tal 
de conèixer i preveure tant 
els tràmits administratius, 
com els terminis com les 
necessitats de capital.
 El seminari el pla eco-
nòmic i  f inancer és un 
seminari pràctic per aque-
lles persones que volen 

posar en marxa un negoci 
i per aquelles que ja ho 
han aconseguit. Preveure 
els fluxos econòmics del 
negoci, fent-ne una millor 
gestió i poder evitar situa-
cions en què la manca de 
tresoreria, diners disponi-
bles, pot generar costos 
financers i altres situacions 

ció al Ciutadà. C/ Unió 40. 
Tel. 93 741 74 04

El mes emprenedor
El Servei de Promoció 
Econòmica organitza al 
setembre un cicle de semi-
naris per a la promoció de 
l’ocupació autònoma amb 
el qual es vol donar una 
empenta a totes aquelles 
persones que, en un mo-
ment donat han tingut una 
idea de negoci i no han 
gosat  posar-la en marxa.
 Setembre: el mes em-
prenedor  és un cicle de 
seminaris que tindrà lloc 
entre el 25 i el 27 de se-
tembre. El contingut dels 
seminaris intenten donar 
resposta als tres temes 
que més preocupen a les 
persones emprenedores: 
el què, el com i el quant?
 El seminari de generació 
d’idees i creació d’empre-
ses està organitzat amb el 
suport de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona i vol donar una 
visió pràctica per aquelles 
persones que tenen es-
perit emprenedor però no 
tenen clar quin és el negoci 
que volen emprendre. D’on 
poden sorgir les idees i 
com avaluar-les són els 
dos primers neguits que 
es plantegen aquells que 
volen ser els seus propis 
caps, que volen dirigir la 
seva pròpia empresa i que 
volen fer les coses d’una 
altra manera.
 El seminari el pla d’em-
presa: la guia de ruta per 
a la persona emprenedora, 
proposa una metodologia 
per analitzar qualsevol 
idea d’empresa, alhora 
que detalla la importància 
de fer una bona plani-

no desitjades. 
 Per inscriure’s en qual-
sevol dels seminaris de 
setembre: el mes empre-
nedor cal que us adreceu 
al  Servei de Promoció 
Econòmica de Premià de 
Mar, situat al carrer Joan 
XXIII 2-8. Més informació 
al telèfon 93 752.91.90.

Matriculació:Del 3 al 7 de setembre
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Els pirates conquereixen Premià de Mar (fotos: Maria Torner - Argent)

Pregó de la Festa Major, a càrrec de lʼentitat 
de lʼany, els Amics de lʼArt Pessebrístic 

(foto: Esther - AECC) 

Ajuntament pirata (foto: Esther - AECC)
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Pallassos a la plaça dels Països Catalans (foto: Sandra Pizà)

Baixada dʼandròmines, descoberta 
de la placa que identifica la plaça 
de lʼAjuntament com a “plaça de 

Nou” i el tres de vuit dels 
Capgrossos de Mataró (fotos: Maria 

Torner - Argent)

Tots els regidors de lʼAjuntament, abans de lʼanada a ofici (foto: compagina)

Festa de lʼescuma 
(foto: Esther - AECC)

Macedònia de contes 
(foto: Esther - AECC)

Ball de lʼexpulsió
 (foto: Esther - AECC)
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De dalt a baix: correfoc, concert de Festa Major, ballada de Sardanes i 
una prova del Mercat dʼEsclaus (fotos: Esther - AECC)

Entrega de 
premis del con-
curs de pintura 
de lʼAssociació 
dʼArtistes de 
Premià de Mar 
(foto: 
compagina)

Ball de la gent 
gran a 

Can Manent 
(foto: Esther 

- AECC)

Tall de 
lʼN-II el 
dia 7 de 
juliol
(foto: 
Pau 
Morillas)

Els gegants de 
Premià de Mar 
estrenen vestits 

(foto: Pau 
Morillas)

Expulsió dels 
pirates (foto: Pau 
Morillas)

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA “ESTUDI TERESA MARIA”ESCOLA DE MÚSICA I DANSA “ESTUDI TERESA MARIA”ESCOLA DE MÚSICA I DANSA “ESTUDI TERESA MARIA”
Ensenyaments autoritzats per la Generalitat de Catalunya

MÚSICA A PARTIR DE 2 ANYS
 • Metodologies: Dalcroze, Willems i Orff
 • Instruments: Orquestra Infantil i Juvenil

DANSA A PARTIR DE 3 ANYS
 • Clàssica, Espanyola, Contemporània, Claqué, Hip-hop

TITULACIONS
 • Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres
 • Royal Academy of Dancing de Londres

L’Aurora, 26
08330 Premià de Mar

Tel. 93 752 54 60
estuditeresamaria@hotmail.com
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Nous cursos del 
Pla de formació activa
La Regidoria d’Ensenyament 
té previst durant el curs 
2007/08 mantenir i ampliar 
l’oferta formativa existent, 
amb els cursos: d’iniciació al 
món laboral i de marineria i 
manteniment de vaixells, em-
marcats dins del Pla de for-
mació activa de l’Ajuntament 
de Premià de Mar.
 Aquests cursos estan 
adreçats a aquells joves atu-
rats, residents al municipi, en-
tre 16 i 18 anys, que acaben 
el període d’escolarització 
obligatòria sense obtenir 
l’acreditació i sense poder 
cursar els cicles formatius i 
mostren interès per aprendre 
un ofici.
 
Curs d’iniciació al món 
laboral (subvencionat pel 
Servei d’Educació de la Di-
putació de Barcelona i el 
Departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de 
Catalunya).
 El curs pretén que els 
joves tinguin un primer 
contacte amb el món de 
l’empresa, oferint un ampli 
ventall d’especialitats (mecà-
nica, perruqueria, electricitat, 
electrònica, fusteria, activitats 
esportives, confecció, ...) que 
podran escollir segons els 
seus interessos i capacitats. 
El curs inclou 700 hores de 

pràctiques en empreses, se-
guiment tutorial  i orientació 
laboral. Horari: dilluns, de 8 a 
12 hores i de dimarts a dijous, 
de 8 a 13 hores.

Curs de marineria i man-
teniment de vaixells (sub-
vencionat pel Departament 
de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya).
 El curs té com a finalitat 
dotar d’una formació que 

Adreçats a joves de 16 a 18 anys
permeti adquirir la tècni-
ca i els coneixements ne-
cessaris per desenvolupar 
tasques dins del món de la 
marineria i el manteniment 
de vaixells.
 L’objectiu del curs és pro-
porcionar als joves una expe-
riència prelaboral, amb una 
metodologia adequada a les 
seves característiques. Durant 
tot el procés d’aprenentatge hi 
haurà el guiatge d’un tutor. 
Horari: de dilluns a dijous de 
9.00h a 13.30 hores

INSCRIPCIONS:
Àrea de Servies Personals 
d’Atenció al Ciutadà
C/ Unió 40
Tel. 93 741 74 04
Durada dels cursos:
Inici dels cursos: 
15 de setembre de 2007
Acabament:  
20 de juny de 2008

Modificacions 
temporals a 
RENFE Rodalies 
amb motiu de les 
obres de l’AVE 
La Entre el 28 de juliol i l’11 de 
setembre, Renfe establirà una 
modificació temporal de les 
diverses línies de Rodalies, a 
causa de les obres d’adaptació 
a l’arribada de l’Alta Velocitat 
que s’està executant a l’entorn 
de l’estació Barcelona Sants.
 Per facilitar la mobilitat dels 
viatgers, Renfe i TMB han 
establert un acord pel qual, 
durant aquest període, els títols 
de transport de Renfe seran 
vàlids per accedir al metro a 
les estacions que tenen enllaç 
amb estacions de ferrocarril. 
El servei de Rodalies en el 
període comprès entre el 28 de 
juliol i l‘11 de setembre, serà el 
següent:
Línia 1 (Maçanet-Mataró-
L’Hospitalet):
• Tots els trens tindran com a 
origen o destinació l’Estació de 
França i realitzaran el seu recor-
regut habitual en el trajecte Clot 
• Mataró - Maçanet. Per tant, 
aquesta línia no prestarà  servei 
a les estacions d’Arc de Triomf, 
Plaça de Catalunya, Sants i 
L’Hospitalet/Molins de Rei.
•  Enllaç a Clot-Aragó: Línia 2 de 
Rodalies i Metro (línies 1 i 2).
•  La freqüència de pas dels trens 
serà de 6 trens per hora i sentit 
en el tram Mataró-Barcelona. 
 Més informació a: www.
renfe.es/cercanias/barcelona/
modificacionlineas.html 

Cursos 
d’educació viària 
El proper curs 07-08, es reem-
prendran, després de la pausa 
de l’estiu, els cursos d’educació 
viària que imparteix la Policia 
Local, amb la col·laboració 
del Servei Català de Trànsit, 
el RACC, Mapfre i Fundació 
Catalana de Seguretat Viària. 
El curs passat, un total de 3822 
alumnes, provinents de totes 
les escoles (des de P-5 fins a 
6è) i instituts del municipi, a més 
de casals i associacions de gent 
gran, van assistir a aquests cur-
sos, que s’imparteixen des del 
curs 89/90, amb l’objectiu que 
els alumnes coneguin bé les 
normes bàsiques de trànsit. 

Des de primers d’aquest 2007, 
la Regidoria de Seguretat Ciu-
tadana ha instal·lat a diversos 
indrets del municipi un total 
de 161 pilones amb l’objectiu 
de protegir les voreres dels 

cotxes.  
 D’altra banda, s’han habili-
tat entre 52 i 59 places (depe-
nent del tamany de la moto) 
destinades a l’aparcament de 
motocicletes. 

160 pilones noves per 
protegir les voreres

Unitats  Ubicació 
3 c. Joan Prim  cantonada Sant Pere
10 c.  Alfons entre N-II i Sant Francesc
28 camí del Mig entre ctra. de Vilassar D. i T. Fontsana
4 c. Joan Prim cantonada Romà Piera i Arcal (La Lió)
20 c. J.Prim entre Camí del Mig  i C/Núria
25 c. J. Verdaguer entre c. E. de Montcada i c. Joan Prim
25 Ramon Llull entre c. de la Cisa i c. Jacint Verdaguer
22 c. Joan Vilanó,  entre c. de La Plaça i Riera de Premià
10 c. Abat Oliba entre c. Sant Mateu i c.Joan XXIII
10 c. Premià de Dalt entre Gran Via i c. Milà i Fontanals
4 c. Premia de Dalt entre N-II i Enric Borràs
     Total: 161 
Places Ubicació
7- 8 c. F. Morages, entre c. St Antoni i c. Miquel Moragas 
7-8 c. Jaume Balmes cantonada ctra. de Premià de Dalt
7-8 c. Joan Prim cantonada c. del Pilar
12-15 c. Ramon i Cajal entre c. Mercè i c. de la Cisa 
7-8 c. Jacint Verdaguer  cantonada c. Joan Prim
4 c. Sant Pau cantonada c. Eixample
7-8 c. Can Pou  cantonada c. Osona
                       Total: 52/59  

Instal·lació de pilones

Estacionaments per a motos

Un dels cursos ofertats és el de marineria i manteniment de vaixells



Pepita Pla i la Plataforma 
Camí Ral s’enduen els 
Premis de la Ràdio 2007
Durant el transcurs de la 
gala de lliurament de guar-
dons de la 3a edició dels 
Premis de la Ràdio es va 
donar a conèixer el resultat 
de les votacions populars. 
En aquesta ocasió els pre-
mianencs van distingir com 
a Premianenca de l’Any la 
Pepita Pla (presidenta de 
l’AVECA) i com a Iniciativa 
de l ́ Any la Plataforma Cívi-
ca Camí Ral. L ́ acte, al qual 
van acudir al voltant de 500 
persones, també va servir 
per lliurar un guardó hono-
rífic a la memòria de Jaume 
Batlle, desaparegut el pas-
sat 7 de febrer en accident 
a la carretera Nacional. Pre-
cisament una estona abans 
de la gala, al voltant de 
3500 premianencs havien 
tallat de nou aquesta carre-
tera en un acte reivindicatiu 
convocat per la Plataforma 

Camí Ral.
 La gala va ser presen-
tada pels periodistes pre-
mianencs Lola Busquets i 
Pep Bras i s’acompanyava, 
aquest any, de la projecció 

d’un seguit de vídeos realit-
zats per la productora pre-
mianenca La Caja Negra. 
Abans de descobrir els dos 
guanyadors es van donar 
a conèixer els 3 nominats 

Patronat Social Premianenc
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A dalt, Pepita 
Pla. A la dreta, 

membres de 
la plataforma 
Camí Ral i les 

filles de Jaume 
Batlle, recollint 

el guardó espe-
cial atorgat al 

seu pare

El periodista Joaquim 
Aguilar és des d’aquest 
juliol el nou director de 
Ràdio Premià de Mar 
en substitució de Rafa 
Navarro, que ocupa-
va el càrrec des del 
passat mes de febrer. 
Joaquim Aguilar treballa 
a l’Emissora Munici-
pal des de l’any 2000, 
quan va assumir la 
coordinació de ĺarea 
d’informatius i es va 
fer càrrec del Premià 
Notícies. Prèviament, 
des de l’any 1994, havia 
col·laborat de manera 
voluntària en espais 
informatius i diversos 
programes culturals de 
la casa. 

Des de l’any 1998, la Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament, 
ha programat cada estiu unes 
sessions de Cinema a la Fres-
ca que es fan a la plaça dels 
Països Catalans, i que van 
començar coincidint amb el 
tancament de la sala del Ci-
nema Gran Via, poc després 
del tancament del cinema del 
Centre l’Amistat, que es va 
produir el 1995. 
 El projecte, adreçat a un 
públic familiar, permet passar 
una bona estona gaudint gra-
tuïtament d’una pel·lícula d’es-
trena recent. Les sessions, 
amb periodicitat setmanal i 
sempre a la mateixa hora, te-

nen la finalitat d’arribar a nous 
públics, de fer una proposta 
de lleure cultural singular i en 
català, de crear una rutina 
entre la població no cinèfila. 
Paral·lelament, des de l’any 
2002 la Regidoria de Cultura 
ofereix un suport econòmic 
a les projeccions de cinema 
en català que programa el 
Patronat Teatre Premianenc, 
equipament privat que entre 
altres funcions també té la de 
programar teatre infantil.

5.000 espectadors 
de cinema en català
Actualment, la programació al 
Patronat, anomenada Cinema 

A l’estiu, encara
més cinema

Joaquim 
Aguilar, nou 
director de 
Ràdio Premià 
de Mar

més votats per cada cate-
goria, que van ser (a més 
dels guanyadors), el metge 
Josep Molins i la kitesurfis-
ta Gisela Pulido pel Premi 
Eixample80 i els Mosque-

ters del Country i la Xarxa 
Eurosènior pel Premi Sant 
Pau13. Els dos guanyadors 
van rebre un guardó elabo-
rat per l’escultor premianenc 
Xavier Martos.

Guardó especial en memòria de Jaume Batlle
A lʼesquerra, lʼalcalde Miquel Buch fa en-
trega dʼuns dels premis sortejats entre 
els assistents a lʼacte dʼentrega de premis

al Patronat, és de 33 sessions 
en català durant l’any, les 
quals, sumades a les 4 sessi-
ons del Cinema a la fresca, fan 
un total de 37 sessions anuals 
de cinema en català a Premià 
de Mar.
 Cal ressaltar que l’oferta 
de cinema en català a Premià 
de Mar és la més important 
del Maresme i probablement 

de les més importants de tot 
l’àmbit lingüístic de llengua 
catalana. A més, la regularitat 
i un nombre tant significatiu 
d’espectadors desmenteixen 
les dificultats que els exhibi-
dors addueixen per no  priorit-
zar les projeccions en versió 
catalana.
 La valoració de participació 
d’aquests dos projectes de ci-
nema comercial és per part de 
l’Ajuntament molt positiva, ja 
que durant l’any 2006, un total 
de 4.918 premianencs han vist 
cinema en català a Premià de 
Mar, i 4.765 l’han vist en versió 
doblada o original en castellà. 
El total, doncs, ha estat de 
9.683 espectadors, quantitat 
força significativa tenint en 
compte que a Premià de Mar 
no hi ha cap sala de cinema 
comercial pròpiament. 
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Festes
de barri!

L’Ajuntament va fer l’en-
trega de 7 plaques d’ho-
menatge als esportistes 
premianencs que durant la 
temporada 2006-2007 van 
aconseguir l’objectiu de 
ser campions en alguna de 
les modalitats esportives 
on participen, i que són 
tan diverses (veure quadre 
adjunt) com el taekwondo, 
l’hoquei de patins en línia, 
el bàsquet o el futbol sala.
 Tot el consistori i en 
especial la Regidoria d’Es-
ports vol agrair l’esforç i 
dedicació d’aquests es-
portistes, així com el seu 
exemple de cara al conjunt 
de nens i nenes que co-
mencen a practicar algun 
esport. 
 La Regidoria d’Esports 
sempre ha prioritzat la po-
tenciació de l’esport base 
a Premià de Mar, motiu pel 
qual considera important 
poder fer actes de reconei-
xement com aquest. 

La Cursa Popular de la Festa Major 
va comptar enguany amb la parti-
cipació de 427 persones inscrites 
a la cursa d’adults (10,2km) i 121 
a la cursa infantil (1km). El primer 
classificat de la cursa general i al-
hora primer classificat premianenc 
va ser el corredor local Abdelhali Afi 
amb un temps de 38”46”.  La primera 
classificada premianenca va ser la 
corredora Txell Collado, amb un 
temps de 57’06”.

550 participants 
a la Cursa Popular

Sumcab Club Futbol 
Sala Premià de Mar
Campió Territorial 
Catalana Grup 2
Categoria Sènior
Temporada 2006-2007

AB Premià-Del Río 
Campiones de Catalunya 
de la 1a Categoria Sènior 
Femenina
Temporada 2006-07

Xavier Cabanillas
Campió de Catalunya 
Absolut Taekwondo 2007
Gimnàs Sant Cristòfol

Marc Ortiz
Campió de Catalunya de 
Cadet Taekwondo 2007
Gimnàs Sant Cristòfol

Jennifer Martinez
Campiona de Catalunya 
Promoció Sènior 2007
Taekwondo
Gimnàs Sant Cristòfol

Club Hoquei Línia 
Premià de Mar
Campió de Catalunya Ca-
tegoria Infantil Masculina
Temporada 2006-07

Núria Yela
Campiona d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques
Categoria Infantil Femeni-
na Bàsquet
Temporada 2006-07

Les festes de barri neixen 
cap a la segona meitat de la 
dècada dels 70. La situació 
política d’aleshores, qualificada 
d’aperturista amb la institucio-
nalització d’una fràgil democrà-
cia, va permetre que el poble 
comencés a recuperar el car-
rer, un espai que li havia estat 
arrabassat a partir del 39.
 Les associacions de veïns 
s’havien constituït a l’ampara 
de la Llei d’Associacions de 
1963. El seu tarannà inicial 
havia estat molt reivindicatiu, 
políticament i social, atesa la 
situació imperant aleshores. 
Amb la democràcia,  les AAVV 
van incorporar l’element festiu 
a les seves activitats.
 Antropològicament, els in-

Guardonats

vestigadors admeten que les 
festes de barri són clarament 
identitàries, tot i que a cadas-
cuna s’hi poden observar di-
ferents característiques. Això 
s’observa sense massa difi-
cultats a barris com ara Sants 
o Gràcia, antics municipis que 
foren absorbits per Barcelona. 
Amb les seves festes volen 
deixar clar, entre altres coses 
que encara tenen consciència 
pròpia. Aquest mateix con-
cepte, en alguns casos, tot 
i que amb diferents matisos, 
també seria aplicable a les 
festes de barri de Premià. En 
d’altres,  l’element identitari es 
troba més diluït, i es fa gresca 
perquè la festa és inherent a 
la nostra espècie.           

Homenatge 
a set esportistes 
locals campions 
en les seves 
disciplines

 CAN FARRERONS
    
4/8/07 Jocs infantils  pl. Dr. Ferran/parc infantil 18,30 20,00 
4/8/07 Sopar de germanor pl. Dr. Ferran  21.30 23,00 
4/8/07 Ball popular  pl. Dr. Ferran  23,00 3,00 Discomòbil Maresme
5/8/07 Pallassos  pl. Dr. Ferran  19,00 20.30 Gafassolta Xou
5/8/07 Havaneres i rom cremat pl. Dr. Ferran  22,00 24,00 Grup d’havaneres
 
    
 BARRI COTET
    
12/8/07 Trobada d’Alcaldes Torrent Sta. Anna  20.30 21.00 
12/8/07 Discomòbil    Torrent Sta. Anna  21.30 0:00 Disco Beach Party
13/8/07 Xiula i mulla’t  carrers del barri  17,00 18,00 
13/8/07 Animació infantil i escuma Pista Petanca  18,30 19,30 Yakumba
13/8/07 Ball popular  Torrent Sta. Anna  22,30 2,00 Orquestra Magics
14/8/07 Concurs Lluvia de Estrellas Torrent Sta. Anna  18,00 19,00 
14/8/07 Animació Infantil  Torrent Sta. Anna  19,30 20,30 La Cremallera
14/8/07 Actuació grup local  Torrent Sta. Anna  22,30 0,00 
14/8/07 Sevillanas i Rumba Torrent Sta. Anna  0:00 2,00 Manduca/Rincon Arte
15/8/07 Paella popular     14,00 16,00 
15/8/07 Havaneres i rom cremat Torrent Sta. Anna  20,00 22,30 Barca de Mitjana
15/8/07 Correfoc Pista Petanca    22,30 24,00
 

 BARRI DEL GAS
    
31/8/07 Balls tradicionals  Fàbrica del Gas  22,00 24.00 
1/9/07 Màgia i xocolatada pl. de la Palmera  12,00 13,00 Mag Toni Looser
1/9/07 Sopar veïnal  Av. De Roma  21,00 23,00 
1/9/07 Ball   R. de Llúria-Av. De Roma 23,00 2,00 Bellamar
2/9/07 Sardinada  Av. De Roma-ptge. Roma 10,00 13,00 
2/9/07 Havaneres i rom cremat Fàbrica del Gas  21.30 24,00 Barca de Mitjana
 
         
 TARTER-MARESME
    
8/9/07 Inflables   pl. Mercè Rodoreda 10.30 13.30 
8/9/07 Jocs infantils i xocolatada pl. Mercè Rodoreda 18.00 19.00 
8/9/07 Balls de saló  pl. Mercè Rodoreda 19.00 21,00 Alejandro López
8/9/07 Botifarrada  pl. Mercè Rodoreda 21,00 22.00 
8/9/07 Ball   pl. Mercè Rodoreda 22.00 2.00 Orquestra Bellamar
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Ciutadania, festes, 
cooperació i alternatives

Acabada la Festa Major 
d’enguany, considerem que 
aquesta ha estat la festa de 
la gent, del carrer i de les 
relacions col·lectives. Com 
sempre, volem fer arribar la 
nostra felicitació als organi-
tzadors i als voluntaris que 
la fan possible. Un cop con-
solidat un model participatiu, 
convé millorar la seva ex-
tensió territorial i ampliar el 

radi social i cultural. La festa 
és l’expressió d’una ciutat 
en moviment, raó de més 
perquè aquesta faci visibles 
les més diverses formes 
d’expressió. Cal combinar 
tradició i innovació, activitats 
al centre de la ciutat i també 
als barris, població autòc-
tona i nouvinguda. Això és 
possible i necessari en un 
esdeveniment obert com 
ha de ser la Festa Major. El 
carrer ha de ser l’escenari 
de la festa de la gent, de 
tots els ciutadans i de les 
cultures que conviuen en 
una ciutat tan diversa com 
Premià de Mar. 
 Des d’aquí volem expre-
ssar el nostre acord amb 

la decisió presa per part 
del nou Equip de Govern 
de deslligar el cicle festiu 
de la Regidoria de Cultura, 
la qual cosa pot contribuir 
a evitar la reducció de la 
cultura a un simple cicle 
festiu. La festa  és una ex-
pressió cultural però no és 
pas l‘única ni ha de servir 
per tapar altres necessitats 
i mancances. També volem 
aprofitar l’avinentesa per 
dir que, a parer nostre, cal 
potenciar molt més des de 
l’Ajuntament les activitats 
lligades a la cooperació i les 
entitats i associacions que 
les duen a terme. Una veri-
table política de cooperació 
s’ha de donar a conèixer i 

ha de buscar la participació 
d’una part significativa de 
ciutadans.
 El calendari municipal 
indica una nova etapa amb 
govern majoritàriament de 
CiU, amb acompanyament 
d’ERC. La Coalició ICV-
EUiA-EPM farà una oposició 
de continguts i formes, en 
favor d’un model de ciutat 
participatiu i cohesionat 
socialment. Per desplegar 
els nostres objectius farem 
una oposició amb perfil pro-
pi: d’esquerres, ecologista 
i culturalment alternativa. 
No ens tancarem en banda 
davant dels reptes generals 
que haurem de compartir 
amb el govern o la resta de 

l’oposició: infrastructures, 
serveis, mobilitat o finança-
ment.
 ICV-EUiA-APM enca-
rarà el nou curs amb un 
debat assembleari destinat 
a concretar i aprofundir els 
objectius municipals. Des 
de la Coalició no entenem 
la política en termes es-
trictament electorals i per 
això enfortirem la nostra 
presència en la societat civil, 
en el debat d’idees i en la 
difusió dels nostres propis 
valors i propostes com a 
moviment sociopolític que 
som, amb partits com ICV i 
EUiA i amb els nombrosos 
independents que integren 
aquesta coalició. 

No espereu canvis, 
no n’hi hauran

El present govern de Pre-
mià de Mar(CIU+ERC) ha 
revalidat el seu anterior 
pacte. No ens ha sorprès. Ja 
els coneixem. Després de 
quatre anys d’anar fent, de 
veure com passen els dies, 
d’observar com el Centre de 
Dia no es fa, com els carrers 
estan més bruts que mai, 
com els grans projectes: 

Baixador, Port, Nacional II, 
els resolen dient que això 
no és a les seves mans, 
que han demanat l’ajuda 
a Madrid però, que no els 
la donen... com les obres 
del Casc Antic no s’acaben 
mai, com el solar del carrer 
Joan Prim amb  el carrer de 
la Cisa continua inhabilitat, 
com l’asfaltat d’alguns ca-
rrers s’ha fet a corre-cuita 
sense tenir en compte tots 
els serveis de clavegueram 
i aigua potable que s’havien 
de refer per millorar el seu 
estat, i per donar servei a les 
necessitats futures, com a 
d’altres carrers els  manca 
enllumenat, una pavimen-

tació adequada i un mante-
niment també adequat. Amb 
tot això, podem dir, que han 
fet de la deixadesa i la desí-
dia les seves dues banderes 
de govern.
 Hem de dir però, que 
sí que estem impressio-
nats. Impressiona com de 
la mancança de projectes, 
de continguts, en fan, un 
discurs triomfalista. Han 
començat una legislatura 
sense un programa clar, 
sense una agenda de rea-
litzacions d’activitats i de 
responsabilitats, per tal de 
portar la feina al dia, i tot 
un seguit de projectes que 
cal fer per tal d’evitar més 

endavant les contínues la-
mentacions a les quals ja 
ens tenen acostumats. No 
tenen una línia d’actuacions 
clara, cosa que és un gran 
problema. Ja han tingut qua-
tre anys per donar culpes a 
la resta d’administracions, 
grups polítics, oposició, i ara 
què?
 Què en farem d’un go-
vern que continuarà la-
mentant-se que no hi ha 
diners? És que hem deixat 
de pagar els impostos? És 
que la Generalitat no dóna 
subvencions?. D’això res.
 Arriben tard a tot arreu. 
Han deixat perdre moltes 
oportunitats, i ho han em-

mascarat amb la llagrimeta 
que no hi ha prou diners, i 
que sembla que algú els  té 
mania. Qui?
 Si no tenen planificats 
els projectes, lògicament 
no sabran  on anar a dema-
nar ajudes, i si ho saben hi 
arriben tard, és clar que no 
els  acceptaran passats els 
períodes d’entrega! 
 Hem de felicitar però el 
seu estil, de les seves bones 
paraules i el seu saber estar 
cara a la galeria, en saben 
molt, felicitats. Ara, governar 
i portar un Ajuntament de 
manera efectiva, resolutiva 
i pràctica, aquest estil, els 
manca. 

Una nova manera 
d’entendre la política

En el moment d’escriure 
aquestes ratlles, la legisla-
tura que acabem d’encetar 
té poc més de cinc setma-
nes de vida. Sens dubte, 
es tracta d’un període molt 
curt, on els regidors nou-
vinguts s’estan acabant de 
situar i els que ja hi eren 
s’han d’adaptar als canvis 

que comporta la nova orga-
nització del nou consistori. 
Però això no vol dir, ni de 
bon tros, que s’hagi parat la 
feina, sinó tot el contrari. 
Durant la campanya electo-
ral vam insistir molt en què 
un dels nostres principals 
objectius per a aquest man-
dat seria acabar amb allò 
que hem anomenat “les tres 
vergonyes de Premià de 
Mar ”: el Port, el baixador 
de RENFE i la N-II. 
 D’entrada, després d’in-
sistir durant mesos i mesos, 
hem aconseguit que ens 
donin dia i hora per a finals 
de juliol perquè tots els 
grups municipals puguem 
anar junts a Madrid a veure 

el secretari d’Estat d’Infra-
estructures, amb l’objectiu 
d’intentar desencallar, d’una 
vegada per totes, la posada 
en marxa del baixador de 
Can Pou-Camp de Mar. 
El fet de tenir data per a 
aquesta entrevista suposa 
un doble èxit: d’una banda 
perquè demostra que, des-
prés de tota la pressió que 
hem fet tant des de Premià 
com a través dels nostres 
diputats al Congrés, el Mi-
nisteri està disposat, si més 
no, a rebre’ns i escoltar-
nos; i d’una altra perquè, 
tal i com hem dit sempre, 
aquest és un tema prou im-
portant per a Premià de Mar 
com perquè tots els partits 

sumem forces i treballem 
conjuntament, més enllà 
de qualsevol partidisme, i 
encara menys sense cap 
interès per part de ningú de 
posar-se  medalles. 
 D’altra banda, en aques-
tes poques setmanes que 
portem de legislatura, tam-
bé hem anat a veure  ell 
director general de Ports, 
Aeroports i Costes, per in-
tentar desencallar el tema 
del port. A hores d’ara es-
tem pendents de tenir una 
reunió amb la comissió del 
port, integrada per repre-
sentants de tots els grups 
polítics amb representació a 
l’Ajuntament, on  seran els 
primers en tenir informació 

sobre com va transcórrer la 
reunió. 
 Aquest és el nostre estil 
i la nostra manera de fer 
les coses. Tenim clar que 
governem perquè el poble 
així ho ha volgut i per tant 
som conscients de la gran 
responsabilitat que tenim 
envers els premianencs. 
Però, precisament per això, 
també tenim clar que en 
qüestions cabdals per al 
nostre municipi com  són 
el  baixador, el port i l’N-II,  
volem fer tots els passos de 
la mà de la resta de grups 
municipals: per fer més 
força, també és cert, però 
sobretot per dignitat política 
i personal.
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Resum de la reunió 
entre la Coordinadora 
i l’Ajuntament 

El representant del Barri Ban-
yeres s’interessà pel semàfor 
a la carretera de Premià de 
Dalt. L’alcalde informa de les 
converses amb la Diputació 
i de l’assignació pressupos-
tària. De la tanca publicitària 
ubicada dins de Premià de 
Dalt es comenta que, si cal, 
l’Alcalde farà gestions a ni-
vell institucional. La vorera 

existent al carrer Maresme 
confluència amb la Riera cal 
acondicionar-la per al pas 
dels vianants.    
   La representant de Can 
Tarter demana ralentitzar 
la velocitat dels vehicles al 
carrer Verge del Pilar on hi 
ha la guarderia. En relació al 
cementiri, l’Alcalde es com-
promet a què es respecti 
l’horari i avança la possibilitat 
d’arribar a un concurs perquè 
una empresa privada porti 
la gestió i la construcció de 
sales de vetlla, etc.. També es 
plantegen els problemes de 
seguretat derivats de l’estretor 
del passatge Prim confluència 
amb el  carrer de la  Cisa i 
de la Mercè. Caldria ampliar 

uns centrímetres la vorera 
existent.
   El representant del Barri 
Llevant planteja la necessitat 
de vigilància al Pla de l’Os i a 
la Lió. De les parades del bus 
a l’N-II, l’Alcalde informa de 
la supressió del mur a les pa-
rades de l’estació i Bellamar. 
Responsables de Foment 
han fet arribar a l’Ajuntament 
plànols del projecte a l’N-II; 
inclou la supressió d’un carril 
en sentit Mataró excloent-
lo del trànsit rodat amb els 
entrants corresponents a les 
parades; també la col·locació 
d’un semàfor i un pas de via-
nants a l’alçada de les dues 
parades i del Club Nàutic. 
També s’han endegat con-

verses amb RENFE per tal 
d’endarrerir les tanques de 
l’estació a l’alçada de la Riera 
i aprofitar per reduir l’impacte 
visual. 
 El representant del Barri 
del Gas demana augmentar 
la il·luminació pública de la 
zona propera a La Salle. 
 A la representant de Can 
Ferrerons, l’Alcalde la informa 
que la concessió de les ante-
nes de telefonia mòbil no és 
competència municipal. Es 
comenta la dificultat d’accès 
i sortida a l’espai privat d’ús 
públic entre la Gran Via i Verda-
guer i la problemàtica d’higiene, 
seguretat i convivència a la 
plaça  la República. 
 El representant de Sta. 

Maria-Sta. Anna Tió planteja 
el greu problema de l’accès 
i sortida dels vehicles del 
barri a la carretera de Vi-
lassar de Dalt. Proposa el 
canvi d’ubicació del semàfor 
existent al carrer Fontsana 
amb freqüència discrecional 
i doble sentit al tram final. 
 La representant del 
Casc Antic s’interessa per 
l’aparcament de la plaça 
Nova. Es demana l’obertura 
del carrer Marina a l’N-II en 
sentit ascendent. Finalment 
es fa menció de l’incompliment 
de l’ordenança municipal que 
preveu destinar el 20% de la 
recaptació per. taxes d’obres 
a subvencions a la rehabilita-
ció del patrimoni. 

La cohesió social 
no té preu 

La conv ivènc ia  c iu ta -
dana i la cohesió social 
són  rep tes  que  s ’han 
d’afrontar des de tots els 
àmbits de la societat i en 
particular des de l’admi-
nistració local, que és la 

més propera al ciutadà. 
Entre tots estem cons-
truint, dia a dia, l’entorn 
i  el  paisatge social on 
vivim, compartint espais 
i activitats. Les relacions 
humanes  sempre  són 
enriquidores però també 
generen confl ictes. En 
aquest sentit la mediació 
ciutadana és un model de 
treball renovador i capaç 
de donar solucions als 
problemes que afecten  
la ciutadania.
 Estem segurs que in-
vertir en prevenció és un 
bon estalvi en recursos 
posteriors, tant econò-
mics com humans. So-
bretot si tenim en compte 

que gran part d’aquest 
servei es f inancia amb 
s u b v e n c i o n s .  D e s  d e 
l’any 2006 la Diputació de 
Barcelona, per l ’ impuls 
d’aquest servei de medi-
ació, va signar convenis 
de col·laboració amb 24 
ajuntaments de tota la 
província de Barcelona. 
Un d ’e l ls  ha es ta t   e l 
nostre Ajuntament. Per 
tal de continuar tenint el 
suport per la implantació 
del centre i del servei, el 
conveni ha estat prorro-
gat per aquest any 2007. 
L’adequació de l ’espai 
fìsic ubicat al carrer de la 
Mercè ha estat possible 
gràcies a una subvenció 

del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat, per un import 
de quasi 50.000 euros. 
Està prevista una des-
pesa de funcionament de 
30.000 euros, dels quals 
15.000 els rebrem de la 
Diputació i 11.000 dins 
del Conveni Marc amb 
la Generalitat, per tant 
l ’A jun tament  apor ta rà 
4.000 euros. El Servei 
l’haurem d’externalitzar, 
però la coordinació i la 
supervisió, la farà  perso-
nal dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament.
 Som conscients que 
no existeixen “fórmules 
magistrals” per la con-

vivència, però si que hi 
ha bones pràctiques que 
poden ajudar. És per això 
que, des d’ERC, seguim 
i seguirem apostant per 
dotar -nos d ’e ines que 
afavoreixin el diàleg, és a 
dir eludint la confrontació 
i haver d’arribar als jutjats  
com a forma d’afrontar 
els conflictes.
 Seguirem posant tota 
l’energia per cercar i dis-
posar de noves formes 
d’intervenció social ori-
entades a la prevenció 
utilitzant el diàleg com a 
eina de gestió  positiva 
dels conflictes i que ens 
ajudi a recuperar el sentit 
de comunitat.

“Qué pedimos a 
Patrick y Aurora”

A partir d’ara el Partit Po-
pular de Premià deixarà 
un espai del Vila Primília a 
tots els seus afiliats, amics 
i simpatitzants perquè ex-
pressin amb llibertat i amb 
l’idioma que vulguin les 
seves opinions:

JESÚS GARRIDO. Secre-
tario General del Partido 
Popular de Premiá:
“Les pedimos, trabajo por 
Premia, rigor en sus ac-
tuaciones, independencia 
en sus actos. No es una 
exigencia porque sabemos 
que ellos si lo harán . No 
dejarán que el ayunta-
miento se radicalice, como 
vimos en los juramentos 
en la toma de posesión 
del Alcalde, trabajarán 
para que en los plenos 
todos tengamos nuestra 
palabra, y digo todos. Por 
eso animo a todos mis 
conciudadanos a que asis-
tan a los plenos, que se 

impliquen en el destino de 
nuestro pueblo y que real-
mente comprueben quién 
trabajan por ellos y quien 
no. Animaría al equipo de 
gobierno que baje a la 
arena, que no vea el pue-
blo a vista de pájaro, que 
no se apoltronen en sus 
asientos. Que vean que 
está sucio, que es ruidoso, 
mal asfaltado, que existen 
muchas culturas en él, que 
Greenpeace nos nombra 
en su informe anual como 
punto negro en el litoral 
catalán, que nos hemos 
quedado sin el “Cram”, 
que nos sintamos orgu-
llosos de nuestro pueblo, 

sin importar en que barrio 
vivimos, que vivamos en 
un pueblo con mar, con 
carácter marinero, algo 
muy olvidado por todos, 
que piensen en un Premiá 
más verde, sin más plazas 
duras. Todos los partidos 
han llevado un programa 
electoral en que coinciden 
en algunas propuestas, el 
Bailador, el Centre de Día, 
la N-II, pero hay que tener 
en cuenta que todos los 
partidos del consistorio, 
excepto el PP, que han 
gobernado en la última 
década no han llevado a 
cabo dichas propuestas. ¿ 
lo harán ahora?. Para ello 

haremos una oposición 
constructiva pero a la vez 
vigilante con como hacen 
las cosas el equipo de 
gobierno, sin poner palos 
a las ruedas, pero denun-
ciando cualquier anomalía. 
Por todo esto queremos 
que los premianenses las 
preguntas que quieran que 
hagamos en los plenos. 
Es la manera del Partido 
Popular de Premiá de dar 
voz a aquellos que sien-
tan inquietudes por su 
pueblo”.
 Podeu enviar les vos-
tres preguntes i opinions 
a l’e-mail: patrickpopular@ 
telefonica.net



Agost-setembre de 2007
CINEMA
Cinema al Patronat  
Consulteu la programa-
ció de cinema a la carte-
llera del Patronat o a la 
pàgina: www.patronat.
voluntariat.org

EXPOSICIONS
Exposició del concurs 
de fotografia de la 
Festa Major 2007
Del 17 al 30 de setem-
bre, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogrà-
fic Argent i Regidoria de 
Cultura

Exposició homenatge 
a Agustí Centelles 
Ossó 
De l’11 de setembre al 
21 d’octubre, 
a Can Manent
Organitza:  AECC – 
Fundació CRIT

Demostració 
d’estampació 
al Premià Stock
El diumenge 30 de se-
tembre a l’Escola La Lió, 
a la tarda. 
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar

La química del color, 
la cuina de colors
Visita guiada a la nova 
exposició permanent 
Entrada: 1€
Mes de setembre, al Mu-
seu de l’Estampació
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar

Dijous 2, 9, 16, 23, 30 d’agost
Cinema a la fresca
22.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Més informació: a la cartellera del Centre Cívic 
i a la web: www.premiademar.cat
Organització: regidoria de Cultura

Divendres 3 d’agost
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Premià
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 17 d’agost
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 24 d’agost
Ballada de Sardanes
Amb la cobla Marinada
22.15 h, a la plaça Santa Rosa
Organitza: Amics de la Sardana

SETEMBRE
Dissabte 1
3r Aplec de Nit  
Amb les cobles Premià, Ciutat de 
Terrassa i Marinada 
22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Diumenge 2
Balls tradicionals a la Fàbrica del Gas  
18.00 h, taller de danses
19.30 h, ball obert a tothom
Organitza: De Bòlit!

Diumenge 9                          
Colossal  (Espectacle infantil)                                                            
A càrrec de Teatre Mòbil 
18.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
En cas de pluja aquest espectacle es realitzarà al 
Centre Cívic, el mateix dia i hora. Aforament limitat de 
90 persones.

Dilluns 10
Avant la ronda!! 
A càrrec dels Ministrils del Raval
Sortida a les 22.30 h, des de la plaça dels Països 
Catalans
Organtiza: Regidoria de Festes
En Miqui 
Giménez i els 
Ministrils del 
Raval han guar-
nit un carro i el 
faran rodar ben 
aprop d’allà on 
tu estàs passe-
jant. 

Dimarts 11
Cantada de la Coral l’Amistat
11.30 h, a la plaça Can Manent
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar
Col·labora: Coral l’Amistat

Ofrena floral a Rafael Casanova
12.00 h, a la plaça de Can Manent
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar
Col·labora: Can Manent – Casal d’Avis

Ballada de sardanes  
Amb la Cobla Premià
18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 15 i diumenge 16
La màgica imaginació del conte
Lectures dramatitzades, a càrrec del grup Dimecre-
salesnou
22.30 h (dissabte) i 20.00 h (diumenge), al Patronat 
Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 16 
Visita al conjunt prehistòric de Can Boquet 
(Vilassar de Dalt) 
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle 
particular

Dissabte 29
Tres versions de la vida  
Companyia Teatre Lliure i La Mirada
22.30 h, al Patronat
Organitza: Regidoria 
de Cultura
Podeu comprar les 
entrades 1 hora 
abans a la taqui-
lla del teatre. Preu 
entrada: 10 €. Preu 
amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a en-
titats conveniades i a joves fins a 25 anys. Entrada 
gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari 
durant l’any 2007.   Totes les entrades només es 
podran adquirir en horari de taquilla.

Diumenge 30                        
Pinotxo 
Teatre musical amb la companyia Zum Zum Teatre
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura

Country a la plaça de la Sardana 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del 
Country
18.00 h, taller de danses
19.30 h, ball obert a tothom
Organtiza: AVECA

FESTA DE LA GENT GRAN
Al Pavelló Municipal d’Esports
A les 18.00 hores
Preu Públic: 5 euros


