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Acabem l’any amb la satisfacció d’haver presentat el Pla d’Actuació 
Municipal, que ens servirà de guia per als propers quatre anys. Es 
tracta d’un document que defineix els principals objectius que des de 
l’equip de govern entenem que són prioritaris per al nostre municipi, a 
curt i a mitjà termini. Un document d’aquestes característiques no es 
podia fer de manera unilateral. Per això, d’entrada, vam voler comptar 
amb la participació i col·laboració dels tècnics de l’Ajuntament, grans 
coneixedors del dia a dia del nostre municipi. I ara, en un segon pas, 
volem comptar amb la participació dels premianencs. Per això hem 
obert un període on tothom que ho vulgui podrà fer aportacions i 
suggeriments, i espero que realment sigui així. 

 No voldria acabar sense dedicar unes paraules a les festes que tenim a tocar de dits. 
A tots els premianencs i premianenques, us desitjo de tot cor unes bones festes, en bona 
companyia de família i amics, i un molt bon any nou 2008, on la sort i la salut acompanyi 
a tothom.
 Bones festes!
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

El carrer de l’Eixample, entre 
el carrer Sant Antoni i el 
Camí Ral, es convertirà molt 
aviat en una zona de prioritat 
per a vianants. Els treballs, 
inclosos a la tercera fase de 
les obres de reforma del Nu-
cli Antic, ja han començat.

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

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

Ajuntament de 
Premià de Mar

Nota: A l’hora de tancar aquesta edició encara 
no disposàvem de les farmàcies de guàrdia de 
gener de 2008
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Sʼobre un procés de participació on els premianencs 
podran fer aportacions i suggeriments sobre el document
El Pla d’Actuació Municipal 
2007-2011 és un document 
que recull les principals 
actuacions que l’equip de 
govern vol dur a terme 
els propers quatre anys, i 
inclou un calendari  provi-
sional. 
 El document, que porta 
com a subtítol “Una nova 
manera de fer política” 
es divideix en tres eixos 
principals: Premià de Mar: 
Capital del Baix Mares-
me; Premià de Mar: La 
transformació necessària; 
i l’Ajuntament Amable. Una 
nova administració.  
 El primer dels eixos se 
centra en la voluntat que 
Premià de Mar assumeixi 
el lideratge dels pobles del 
seu entorn i ofereixi ser-
veis de capital. En aquest 
sentit, l’equip de govern 
aposta fermament per se-
guir treballant en la trans-
formació de la N-II en una 
via urbana i en l’assoliment 
de la gratuïtat de la C-32. 
El document posa especial 
èmfasi en la continuïtat de 
la lluita per desencallar els 
grans temes pendents del 
municipi, com ara la posa-
da en marxa del baixador 
de RENFE de Can Pou-
Camp de Mar, el nou port 
i la zona d’oci i la transfor-
mació de l’Amistat, sense 
oblidar la consolidació del 
comerç i la solució definiti-
va per a les platges, entre 
d’altres. 

Apropar l’Ajuntament 
als ciutadans
El segon dels eixos, Pre-
mià de Mar: La transfor-
mació necessària, es basa 
en l’elaboració, al llarg del 

Convertir Premià de Mar 
en la capital del Baix Maresme

2008, d ́un pla estratègic 
de desenvolupament local 
que descrigui quin ha de 
ser el model de ciutat a 
mig i llarg termini, tant des 
del punt de vista del co-
merç com de la indústria, 
la convivència ciutadana, 
la identitat cultural i els 
serveis. Aquest apartat fa 
referència també a la im-
portància de la participació 
ciutadana i a l ́ apropament 
de l ́Ajuntament als ciuta-
dans, amb la creació, entre 
d ́altres eines, de nous 
canals de comunicació a 
través dels quals els ciu-
tadans puguin adreçar-se 
de manera ràpida i eficaç 

a l ́Ajuntament.  
Aquest segon apartat tam-
bé fa menció a l ́ aprovació 
definitiva del POUM,  que 
ha de servir per perfilar una 
ciutat sostenible, accessi-
ble, dotada d ́ equipaments 
i habitatges públics, sense 
oblidar que Premià de Mar 
ha de ser “una ciutat per a 
tothom”, un dels apartats 
més amplis del document 
i que va desgranant quins 
són els principals, pro-
jectes per als diversos 
col·lectius i segments de 
la societat: gent gran, per-
sones amb dificultats de 
mobilitat, infants i joves, 
persones nouvingudes, 

segueix a la pàgina següent

Principals punts del PAM

Premià de Mar: Capital del Baix Maresme

 - N-II. El passeig marítim del Baix Maresme
 - Serveis de Capital: Baixador de RENFE de Can Pou-Camp de Mar, Port i zona d’oci, l’Amistat, 
   consolidació comerç, solució definitiva platges
 - Liderar per transformar l’entorn: liderar reivindicació trasllat N-II, creació empresa pública 
   mancomunada pobles entorn, augment i millora serveis transport públic, nou cementiri i tanatori, 
   polítiques medioambientals, pla d’equipaments de zona amb municipis de l’entorn. 

Premià de Mar: La transformació necessària 
Pla estratègic de desenvolupament local (quin model de ciutat volem) + Pla d’equipaments  (curt i mitjà 
termini)

 - Els premianencs decidim. Una nova forma manera de fer política, una forma diferent de governar 
   - Àrea de participació ciutadana. 
   - Canals de comunicació dels ciutadans amb l’Ajuntament per a intervencions a la via pública.
   - Hotel d’entitats. 

 - Un urbanisme personalista. La vila de les persones
   - Aprovació definitiva del POUM
   - Pla de Xoc d’intervenció urbana
   - Reurbanització del Nucli Antic
   - Habitatges públics
   - 1.600 noves places d’aparcament en 10 anys
   - Nous espais per a vianants, potenciar zones verdes i ús  de la bicicleta 
   - Premià de Mar: Vila accessible
   - Figura agents cívics

 - Una ciutat per a tothom
   - Gent Gran: Centre de dia. Desplegament de la Llei de serveis socials i la Llei de promoció  
     de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
   - Persones amb diversitat funcional. Disseny d’un model d’atenció i creació serveis d’atenció  
     a les persones amb dependència.
   - Ciutat inclusiva i solidària. Servei de primera acollida, figura de l’informador/ 
     Atenció individualitzada.
   - Els nostres infants i joves. Pla integral d’atenció a la infància transversal (Educació, 
     Joventut, Salut, Serveis Socials, Seguretat Ciutadana i Oci) / Ampliar l’oferta formativa a  
     totes els seves etapes (Bressol a 18 anys). Nou espai per a joves (POUM). 
   - Premià Acull: Pla estratègic d’atenció a la diversitat/ edició guia d’acollida/procés d’acollida.
   - Premià conviu. Desenvolupament servei mediació.
   - Premià fa esport. Nou pavelló / piscina / redefinir Voramar / platja.
   - Premià es mou. Nou pla dinamització comercial / Programa per a emprenedors (arrisquem  
     amb tu) / Nou Mercat Municipal (POUM)
   - Premià amb la cultura. Premià Cultura S.L./ Vila Romana / Museu/ exposicions / 
     programació estable...

L’Ajuntament amable. Una nova administració

   - Servidors públics. El ciutadà eix. Catàleg de serveis / eliminació en 2 anys 
     dels tràmits administratius innecessaris / OAC
   - Un cos de policia de qualitat, una policia de proximitat
   - L’era digital, un ajuntament on-line. Web Ajuntament / SMS / Internet per a tothom.
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Miquel A. Méndez (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“Molts missatges de “crearem, 
potenciarem, demanarem, exigirem”, però 

cap concreció de diners per inversions 
en equipaments, cultura joventut, serveis, 

infraestructures, convivència...  Molta 
amabilitat, noves maneres, però al final 

quatre anys més sense projectes de futur”.

“No passa de ser un exercici d’expressió 
de voluntats. Els principals objectius no 

depenen directament de l’Ajuntament 
de Premià de Mar i la resta, si no 

s’aconsegueix millorar el finançament 
local, difícilment es podran concretar”.

“Es un recetario de buenas intenciones, 
resumen de un programa electoral, sin 

cuantificación económica ni cronología, 
sin ambición, que llega tarde (ya hemos 

perdido el 2007), esperábamos más de la 
capacidad de este equipo de gobierno”.

“Mai abans cap altre govern municipal 
havia anunciat als premianencs i a 

les premianenques les línies d’acció 
de la seva gestió com una mesura de 

compromís i transparència”.

“Hem estat capaços d’elaborar un 
Pla d’actuació municipal complert i 

exhaustiu per als propers 4 anys, un 
fet fins ara insòlit. L’ equip de govern 

ens veiem amb forces per liderar la 
transformació que Premià necessita”. 

ve de la pàgina anterior

L̓ alcalde i els quatre tinents dʼalcalde, a la roda de premsa de presentació del Pla dʼActuació Municipal

Nou Altea XL

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

HI HA GENT QUE NEIX DISPOSADA A AJUDAR ELS ALTRES
HOMES I DONES QUE, TARD O D’HORA

ACABARANT SENT VOLUNTARIS DE LA CREU ROJA.

Necessitem més voluntaris i socis. www.creuroja.org o truca al 902 222 292

                 Creu Roja

emprenedors, etc.,  sense 
oblidar la importància del 
desenvolupament cultural 
de la vila. 
 El tercer i últim dels 
eixos del PAM se centra 
en l’apropament i l’ade-
quació de l’Ajuntament a 
les necessitats dels ciu-
tadans, amb l’eliminació, 
en un termini de 2 anys, 
de qualsevol tràmit admi-
nistratiu innecessari i la 
transformació de l’actual 
oficina d’informació en una 
veritable Oficina d ́ Atenció 
al Ciutadà. Aquest apartat 
també es refereix a  volun-
tat d’assolir un servei de 
policia de proximitat, així 
com de la transformació 
de la comunicació ordinà-
ria del consistori cap a la  
comunicació digital, que  

inclourà entre d’altres un 
servei d’internet per a tot-
hom i nous canals d‘infor-
mació com ara els SMS. 
 Durant la presentació 
del Pla d’actuació muni-
cipal, davant els mitjans 
de comunicació, l’alcalde, 
Miquel Buch, va anunciar 
que s’obriria un procés de  
participació ciutadana per-
què els premianencs po-
guessin dir al seva sobre 
el PAM i fer-hi aportacions 
i/o suggeriments. Aquest 
procés finalitzarà el proper 
18 de gener. 
 El PAM es pot consultar 
al web municipal www.pre-
miademar.cat, des d’on es 
podran fer les aportacions, 
que també es poden pre-
sentar per escrit al registre 
de l’Ajuntament. 

Bones Festes!!!
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L’Ajuntament demana col·laboració 
als ciutadans i comerços 
per mantenir els carrers nets 
Coincidint amb l’arribada de 
les festes de Nadal, durant 
les quals es genera un in-
crement notable del volum 
de deixalles, l’Ajuntament 
vol recordar que el civisme 
és fa imprescindible a l’hora 
de mantenir els carrers nets 
i demana la màxima col-
laboració ciutadana. 
 Per aquest motiu, es re-
corda a tots els premianencs  
i premianenques els horaris 
del servei de neteja i recolli-
da de la brossa: 

Recollida a domicili 

Rebuig: de dilluns a diu-
menge al matí, contenidors 
de càrrega posterior; de 
dilluns a diumenge a la tar-
da, contenidors de càrrega 
lateral.
Orgànica: de dilluns a dis-
sabtes , a la tarda.
Paper i cartró:  els dimarts 
i els dissabtes al matí.
Envasos: els dilluns i els 
divendres al matí.
Vidre: recollida quinzenal.

Recollida Comercial. 
Sistema porta a porta

Rebuig: els dijous i els di-
vendres al matí.
Rebuig grans productors: 
els dilluns, dimecres i dis-
sabtes al matí.
Orgànica: de dil luns a 
dissabtes a la  tarda.
Paper i Cartró: dimarts i 
divendres al matí.
 A partir del 10 de de-
sembre, l’empresa CESPA 
destinarà una persona a vi-
sitar els comerços amb l’ob-
jectiu d’informar-los sobre 
els seus deures en matèria 
de gestió d’escombraries, 
i alhora farà un seguiment 
per assegurar que fan el 
reciclatge correctament.  

Altres materials 
de desfeta

Piles: Hi ha 48 comerços 
del municipi que disposen 
de contenidors per abocar-
hi piles.
Recollida de trastos vells: 
de dilluns a dissabtes, reco-
llida domiciliària prèvia sol-
licitud telefònica al 93.751.00 
96
És important recordar que 
queda prohibit per orde-
nança municipal de neteja 
i gestió de residus i sota 
sanció,  abandonar o llen-
çar qualsevol trasto vell a 
la via pública, al costat dels 
contenidors, a les voreres...
etc.  La prohibició s’estén a 
les restes vegetals.  
 En cas d’haver substituït 
mobles o electrodomèstics 
vells per uns de nous, l’em-
presa on s’ han comprat està 
obligada per llei a empor-
tar-se‘ls i deixar-los a una 
deixalleria. Aquest servei 
generalment ja està inclòs 
en el preu de venta del pro-
ducte.
 Totes les restes vege-
tals provinents de l’esporga 
privada s’han de portar a la 
deixalleria o a una planta 
de compostatge, i en cap 
cas es poden dipositar als 
contenidors d’orgànica.

Deixalleria

A la deixalleria s’hi pot portar 
oli, roba, mobles, runes, ae-
rosols, bateries, dissolvents i 
pintures, ferralla, material in-
formàtic, restes d’ esporga, 
pneumàtics, radiografi es... 
 Per accedir-hi cal sol-
licitar la targeta presentant 
a la mateixa deixalleria el 
rebut de les escombraries.
 Horari:  de dimarts a 
dissabtes de 10h a 13h i de 

15h a 20 h (dilluns tancat). 
Diumenges obert de 10h a 
14h. 
 Adreça: Rosa dels Vents, 
1 (sector industrial La Suïs-
sa, dins el terme municipal 
de Premià de Dalt).  
 Telèfon: 93 751 27 66

Neteja Viària

Escombrat Manual: durant 
els matins, de dilluns a 
dissabte (existeixen zones 
del municipi que s’alternen 
i es fan tres cops per set-
mana).

Escombrat manual de re-
pàs:  tardes i dies festius
Escombrat manual de 
parcs i places: els matins, 
de dilluns a dissabte.
Reg mecànic de vials: 
els matins, de dilluns a 
dissabtes.
Reg mecànic de passeigs 
i places: de dilluns a dis-
sabte.
Neteja de solars:  dilluns, 
dimecres i divendres.
Neteja de grafi ts: dimarts, 
dijous i dissabte.
Neteja d’embornals: ma-
tins de dilluns a dissabte.
Neteja i manteniment de 
papereres: dies alterns.
Neteja i manteniment de 
platges: durant tot l’any 
i s’incrementa el servei a 
l’època estival. 

Per tal de mantenir un Premià de Mar net

• Els residus s’han de llençar als contenidors a partir 
de les 20 h.

• Les bosses d’escombraries s’han de deixar a dins els 
contenidors, no s’han de llençar a terra.

• Els papers i cartrons s’han de plegar i dipositar dins 
dels contenidors específi cs.

• No s’han de deixar vidres fora del contenidor.

Servei de recollida dels arbres de Nadal 

Tots aquells premianencs que tinguin avets de Nadal i que se’n vulguin desprendre, 
del 7 de gener fi ns al 15 de gener els podran deixar, de nit, al costat dels contenidors 
de la brossa. El servei de neteja els passarà a recollir perquè puguin ser reciclats.
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Tercera fase 
d’obres del 
Nucli Antic

L’estiu passat va entrar 
en funcionament el Viver 
d’Empreses,  un servei que 
es va crear amb la intenció 
de col·laborar en la promoció 
del teixit empresarial del mu-
nicipi. El seu objectiu principal 
és facilitar els inicis de les 
empreses de nova creació, 
ja que tenen la possibilitat 
d’instal·lar-se en un espai 
compartit, des d’on poden 
desenvolupar l’activitat em-
presarial fins al moment que 
poden valer-se per si soles.  
El Viver, ubicat a l’Antiga 
Fàbrica del Gas, també ofe-
reix assessorament tècnic 
especialitzat a les empreses. 
que respon als dubtes que es 
plantegen en el dia a dia. 
 El primer projecte en 
instal·lar-se al Viver d’Empreses 
de Premià de Mar ha estat 
una empresa dedicada a la 
comercialització d’instruments 

Marcial Ferro, responsable de la primera empresa instal·lada al Viver

de mesura de valors físics i 
químics com la temperatura, la 
humitat i la pressió que també 
ofereix un servei postvenda. Els 
seus clients són empreses de 
diversos sectors (alimentació, 
restauració, químiques i labo-
ratoris entre d’altres) que es 
veuen obligades a prendre 
mesura de valors especí-

S’incorpora 
la primera 
empresa al Viver

fics per millorar i garantir la 
seguretat i la qualitat de les 
instal·lacions i els proces-
sos.
 Tothom que tingui una 
idea emprenedora i vul-
gui instal·lar-se al Viver 
d’Empreses de Premià de 
Mar s’ha d’adreçar al Servei 
de Promoció Econòmica, a 
l’antiga Fàbrica del Gas, carrer 
Joan XXIII números 2-8, te-
lèfon 93 752 91 90, a.e. aj172.
promocio@premiademar.org

Aquest mes de novembre 
han començat  els treballs de 
la tercera fase de remodela-
ció del Nucli Antic. El pres-
supost per a aquestes obres 
és de 815.551,90€, dels 
quals 158.407 seran sub-
vencionats per la Generali-
tat de Catalunya través del 
PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya) i la 
resta correran a càrrec de 
l’Ajuntament.  

Els carrers que inclou aquesta 
fase són els següents:
- C/ Eixample, entre Sant Antoni 
i Camí Ral
- C/ Francesc Moragas, entre 
Sant Antoni i Camí Ral
- C/ Reverend Paradeda, entre 
Sant Antoni i Camí Ral
- C/ Enric Prat de la Riba, entre 
carrer de la plaça i Reverend 
Paradeda
- C/ Conxita Leante, entre de la 
plaça i Reverend Paradeda.

Deixalleria La Suïssa
Horaris: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 13h 
i de 15 a 20 h  (dilluns tancat).
Diumenge,  de 10 a 14 h

Adreça: 
c/ Rosa dels Vents 1, 
sector industrial La Suïssa, 
(dins del terme municipal 
de Premià de Dalt)

Telèfon:  
93 751 27 66

Foment rectifica algunes 
de les obres que va fer a la N-II 
Un mes després que els alcaldes de Premià de Mar, El 
Masnou, Vilassar de Mar i Cabrera es reunissin amb el 
responsable de la Demarcació de Carreteres de l’Estat 
a Catalunya per traslladar-li la preocupació per les 
obres que s’havien fet a la N-II i de la perillositat que 
comportaven en alguns trams, el Ministeri de Foment 
ha rectificat i ha ampliat l’espai per incorporar-se a la 
carretera sortint per Santiago Rusiñol. 

Bones Festes!!!
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Des del 19 de novembre, la 
biblioteca de Can Manent 
torna a oferir tots els  seus 
serveis, després d’haver 
estat tancada durant uns 
mesos per poder fer el tras-
pàs de fons documental, 
un pas necessari per poder 
entrar a formar part de la 
Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona. 
Aquest traspàs de fons és 
el pas previ a l’obertura de 
la nova biblioteca pública a 
Can Farrerons, que s’està 

Inscripcions per 
als pisos socials 
de Can Boter

Des del 15 de novembre i fins 
al 14 de desembre , ambdós in-
closos, estarà obert el període 
dʼinscripcions per optar als pisos 
de protecció oficial en règim de 
lloguer per a joves de Can Boter. 
Les sol·licituds es poden obtenir 
i presentar a lʼOAC (plaça de 
lʼAjuntament, núm. 1, de dilluns a 
divendres de 9h a 14h, i els di-
marts i dijous de 16h a 20h. 
Per a més informació us podeu 
adreçar a lʼOAC o al web munici-
pal: www.premiademar.cat. 

La Biblioteca de 
Can Manent ja 
és oberta al públic
Ha entrat a formar part de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació 

titzat, que es pot consultar 
a l’adreça d’internet: www.
diba.cat/biblioteques. 

Horaris
La biblioteca de Can Ma-
nent està oberta dilluns, 
dimarts, dijous i divendres 
de 16.00h a 20.30h. Di-
mecres i dissabte al matí, 
de 9.30h a 13.30h. Durant 
els mesos d’estiu obre les 
seves portes de dilluns 
a divendres, de 9.30h a 
14.30h 

Nens i nenes de 
primària aprenen 
hàbits saludables
700 alumnes assistiran a un espectacle de titelles 
que gira entorn a qüestions relacionades amb la salut

700 alumnes de primer i 
segon d’educació primària 
de totes les escoles de 
Premià de Mar aprendran 
a millorar els seus estils de 
vida i hàbits alimentaris a 
través d’un espectacle de 
titelles on el protagonista, 
Pere Flash, els farà viure 
un conjunt de situacions di-
vertides sobre salut.  L’ob-
jectiu de la iniciativa, pro-
moguda per la Diputació 
de Barcelona, és que els 
alumnes prenguin consci-
ència d’una manera lúdica i 
didàctica, de la importància 

dels hàbits saludables com 
ara una bona alimentació, 
la higiene personal, el des-
cans i les hores d’esbarjo, i 
l’organització familiar entre 
d’altres. 

Obert a familiars
A l’espectacle,  hi poden 
assistir els familiars dels 
alumnes i compta amb 
una sèrie de jocs i mate-
rials didàctics perquè els 
alumnes puguin continuar 
treballant els hàbits salu-
dables des de l’escola i 
des de casa.

construint.
 La Biblioteca, que es 
va inaugurar el 1985, en 
l’actualitat ofereix un fons 
de 12.000 llibres, 2.400 
documents audiovisuals, 
150 títols de revistes i 9 
diaris, així com un fons 
local sobre el municipi.
 La Xarxa de Biblioteques 
Municipals, gestionada per 
la Diputació de Barcelona, 
i els ajuntaments de la pro-
víncia, agrupa més de 183 
biblioteques i 9 bibliobusos. 

Des de la biblioteca de Can 
Manent es pot accedir al 
conjunt de documents de 
la Xarxa de Biblioteques a 
través del catàleg informa-

Campanya 
per a la prevenció 
de l’anisakis 
als productes 
de pesca
La regidoria de Sanitat i Salut 
Pública ha iniciat, per indicació 
de la Generalitat de Catalunya, i 
en compliment del que disposa 
el Reial Decret 1420/2006 d’1 
de desembre, una campanya 
per garantir la congelació de 
determinats productes de la 
pesca i alhora informar-ne els 
consumidors. Amb aquesta 
campanya, els responsables 
dels establiments de restau-
ració, un cop hagin comprovat 
que els procediments que 
utilitzen en la preparació dels 
menjars que serveixen en el 
seu establiment compleixen 
amb la normativa vigent, col-
locaran uns adhesius en un 
lloc visible de les instal·lacions 
o a les cartes. Aquest adhesius 
van acompanyats d’un fulletó 
que resumeix els consells 
essencials per evitar l’anisakis 
en el peix, així com els punts 
més destacats del Reial Decret 
1420/2006.
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Dia Mundial 
contra la Violència 
a les Dones
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Campanya perquè tots 
els gossos portin xip 

El proper 10 de desembre, 
l’Àrea de Sanitat i Salut Pú-
blica de l’Ajuntament iniciarà, 
amb la col·laboració de les 
clíniques veterinàries, una 
campanya destinada a tots 
els propietaris de gossos em-
padronats a Premià de Mar 
perquè en cas que encara 
no ho hagin fet, posin el xip 
d’indentifi cació a l’animal. 
 L’objectiu de la campanya 
s’emmarca en el foment per 
a la tinença responsable dels 
animals, ja que les persones 
propietàries i posseïdores 
d’animals de companyia te-
nen l’obligació d’identifi car-los 
amb un microxip homologat i 

LʼAjuntament fi nançarà el 50% 
del preu del xip dels 100 primers gossos

Decàleg per les compres nadalenques

1.- Planifi queu les compres 

2.- Feu una llista (regals, aliments...)

3.- Ajusteu-vos al pressupost així evitareu ensurts 

4.- Intenteu comprar abans de les dates nadalenques, 
evitareu increments de preu d’última hora

5.- Compareu preus i qualitat dels productes i dels 
serveis

6.- Prudència amb l’ús de les targetes de crèdit

7.- Demaneu i conserveu el tiquet o la factura de compra, 
és la vostra garantia

8.- Conserveu els catàlegs comercials i la publicitat

9.- Aneu en compte a l’hora de comprar joguines

10.- Sigueu respectuosos amb el medi ambient.

ENTRE TOTS FEM UN NADAL RESPONSABLE... 
NO ESTIREM MÉS EL BRAÇ QUE LA MÀNIGA

Per a més informació:  
http://www.consum.cat/noticies/45154414.html

inscriure’ls al registre censal 
municipal. Durant la campan-
ya, el preu del xip dels 100 
primers gossos serà de no-
més 20€, ja que l’Ajuntament 
en pagarà el 50%. Fora de 
la campanya, el preu del mi-
croxip és de 40€.

Què cal fer
Els propietaris dels gossos 
interessats hauran d’adreçar-
se, a partir del 10 de desem-
bre i amb el DNI, a l’Àrea de 
Sanitat i Salut Pública (c/Sant 
Antoni, 25) i recollir un justifi -
cant que lliuraran a la clínica 
veterinària que escullin per 
posar el microxip al seu gos. 

Clíniques 
veterinàries 
col·laboradores

Clinica Veterinària 
Premià
Gran Via. 196-198
Centre Veterinari 
Dog’s 
Gran Via, 223-227
Nou Premià 
Veterinaris
Passatge Manent, 25
Centre Veterinari 
La Riera
Riera de Premià, 42

L’alcalde visita 
l’OAC de 
Castelldefels
Fa uns dies, l ́alcalde, Miquel 
Buch, acompanyat de diver-
sos tècnics de l’Ajuntament, 
va visitar l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament 
de Castelldefels, una de les 
més modernes i avançades. 
L’objectiu de la visita era co-
nèixer de primera mà el seu 
funcionament, així com el 
nombre i tipologia de serveis 
que ofereix.   
 Fa un any,  l’OAC de Premià 
de Mar es va remodelar, fet 
que va suposar un primer pas 
cap a la seva modernització 
i transformació cap a l‘ano-
menada fi nestreta única, que 
ha de permetre canalitzar tot 
tipus de tràmits i gestions i 
millorar l’atenció al ciutadà. 
Aquest és un dels objectius 
principals de l’Ajuntament. 
Per aquest motiu, l’alcalde té 
previst, properament, visitar 
altres Ofi cines d’Atenció al 
Ciutadà.

Llums de Nadal 
de baix consum 
a tot el municipi
L’Ajuntament ha renovat la il-
luminació nadalenca de tot el 
municipi (excepte als carrers 
on ja s’havia renovat els darrers 
anys). Les noves garlandes, 
que són de lloguer, són de baix 
consum, tal i com estableix la 
normativa vigent, i permeten 
estalviar un 75% de l’energia 
respecte les d’altres anys. Els 
llums s’encendran la primera 
setmana de desembre i fi ns al 
6 de gener. L’horari de funcio-
nament serà el següent: fi ns al  
23 de desembre, de 18h a 22 h. 
Del 24 de desembre fi ns al 6 de 
gener, de 18h a 24 hores.

Recomanacions de la Policia Local 
i els Mossos d’Esquadra 
per a les Festes de Nadal

• En sortir del domicili heu de comprovar que tots els accessos estiguin 
tancats. Tanqueu la porta amb clau, no només de cop i  connecteu 
sempre l’alarma. Cal que aquesta estigui connectada amb una 
Central Receptora d’Alarmes que avisi a la policia.

• Si utilitzeu el vehicle particular com a mitjà de transport, no el deixeu 
en llocs solitaris o poc il·luminats. Si disposeu d’equips de música amb 
caràtula extraible, no la deixeu a l’interior i retireu la documentació, 
les claus de casa i els objectes valuosos.

• Si heu de treure diners de caixers automàtics utilitzeu preferentment 
els que estiguin ben il·luminats i situats a l’interior de recintes. Utilit-
zeu els pestells de la porta i si és possible feu l’operació quan aneu 
acompanyats.Si teniu indicis que alguna cosa tapa les fi nestretes del 
caixer o que la boca es mou, aviseu a la policia. En acabar, no deixeu 
el comprovant dins del caixer ni el llenceu a la paperera.

• Quan realitzeu les compres en llocs públics heu de portar els diners 
en un lloc segur, eviteu portar el moneder en bosses de mà obertes 
o en butxaques de fàcil accés. No porteu molts diners al damunt ni 
en feu exhibició. No participeu en jocs de cartes a la via pública. Si 
pagueu amb targetes de crèdit heu d’evitar perdre-la de vista.

• Si tot i les precaucions que preneu sou víctimes d’un fet delictiu és 
necessari que denuncieu el fet. Podeu denunciar-ho tant a la Policia 
Local com al Cos de Mossos d’Esquadra, a les Ofi cines d’Atenció al 
Ciutadà que presten servei les 24 h del dia els 365 dies de l’any.

Policia Local: C/ Ramon Llull 41. Telèfon: 93.741 74 22
Mossos d’Esquadra: Torrent Malet s/n. Telèfon: 93 741 81 85
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Premià de Mar, amb
la Marató de TV3
El 16 de desembre, Premià 
de Mar se sumarà a la Marató 
de TV3, que enguany està de-
dicada a les malalties cardio-
vasculars. Per aquest motiu, 
des de diverses entitats i des 
de l’Ajuntament s’han organi-
tzat els següents actes:

Pels carrers de Premià
- I Concentració Motera 
(Harley davidson, custom..) 
i de Bicicletes i Ruta per 
Premià. Si tens una moto 
d’aquestes característiques 
i vols participar amb la ma-
rató truca a la Sra.Mari Car-
men Bohorquez (AVECA) 
666.53.11.74 i apunta-t`hi.
Lloc de sortida: Plaça Joan 
Coromines (La Salle). Hora 
concentració: a partir de les 
9.00 h. Hora sortida: 10.00 h
- I Concentració de bici-
cletes. Per inscriure’s cal 
enviar correu electrònic a 
info@ciclopatas.com. Lloc de 
sortida: Plaça Joan Coromi-
nes (La Salle). Hora concen-
tració: a partir de les 9.30 h. 
Hora sortida: 10 h.
- Pujada del pessebre
a Sant Mateu
Lloc sortida: Plaça Nova. 

Hora: 8.00 h. Organitza: Ass. 
d’Art Pessebrístic, Ass. Ca-
minants de St Mateu, Ass. 
Caminants de Matinada.
- Cursa d’orientació urbana 
per Premià de Mar 
Coneixes Premià? Saps orien-
tar-te? No perdis l’oportunitat. 
Aquesta cursa és per a to-
thom. Vine amb la família, 
amics, sol o amb el gos. 
Diumenge, 16 desembre de 
2007. Preu per participant: 
4€. Menors de dotze anys: 
gratuït. El mateix dia de la cur-
sa : 5€. Hora i lloc de sortida: 
8.00h - plaça Nova. Temps per 
completar el recorregut : de 
8.00h a 12.30h. Inscripcions 
al n. de compte de “la Caixa”: 
2100-0063-35-0200588226. 
Cal presentar el resguard el 
dia de la cursa. Organitza: 
Centre Excursionista de Pre-
mià. Col·laboren: Ajuntament 
de Premià de Mar, Regidoria 
d’esports, Ràdio Premià de 
Mar i La Clau 

Plaça de la Sardana
- Matinal de Ball de Country 
i Botifarrada popular
Horari: De 10.00h a 14.00 h 
Organitza: AVECA

Col·labora: CAP-PREMIÀ
- Balls de saló, xocolata-
da, pallassos, infables i 
pallassos. Organitza: Ass. 
Esportiva Caminants de Sant 
Mateu i Ass. De Veïns Tarter-
Maresme
Horari: De 16.00h a 20.00 h 

Pavelló d’esports
- Activitats esportives 
durant tot el dia:
- Tennis Taula (de 9.00 h a 
14.00 h). Hi col·labora el Club 
Tennis Taula Premià. 
- Tennis (de  9.00 h a 14.00 h). 
El Club Tennis Premià organit-
za partits de tennis per tothom 
que hi vulgui participar.
- Voleibol. (de 9.00 h a 14.00 
h), tothom que vulgui jugar a 
voleibol podrà fer-ho sempre 
que ho comuniqui per correu 
electrònic.
- Futbol Sala (de 16.00 h a 
21.00 h). Organitza Club Fut-
bol Sala Premià.
Correu electrònic per sol·licitar 
reserva de pista: aj172.
pm@premiademar.org, cal-
drà indicar l’esport on es vol 
participar.
- Festival de patinatge ar-
tístic (de 11.00h a 13.00 h), 

a càrrec del Club Patinatge 
Artístic Premià de Mar i Club 
Patí Premià.

Activitats culturals
- II Concurs de Ball social 
Ciutat de Premià de Mar
Horari: de 17.00h a 22.00 h, 
al Pavelló d’Esports
Organitza: AVECA, Arco Iris
Col·labora: CAP-PREMIÀ

Piscina Municipal
- Classe pràctica natació
De 9 a 14h: recollida de do-
natius.  D’11 a 12h: classe 
pràctica d’activitas aquàtiques 
de baixa intensitat.

Camp Municipal d’Esports
- Partits Futbol Veterans
Horari: de 17 a 20h. Organit-
za: CV Torpedo Blanc i Blau

Club Nàutic
- Bateig de Mar
Hora: D’11.00 h a 15.00 h.

Casal d’Avis carrer Lourdes
- Ball de Música en viu
Lloc: C/ Lourdes 10 (casal). 
Horari: de 17:30 a 20:30h. 
Organitza: Ass. de Persones 
d’edat de Premià de Mar
 

Recollida 
de joguines 
de la Creu Roja
La Creu Roja a Premià 
de Mar, Premià de Dalt i 
Vilassar de Dalt inicia la re-
collida de joguines per a la 
Campanya de Reis. Aquest 
projecte, que duu a terme 
Creu Roja Joventut, té com 
a objectiu recollir joguines 
noves per als infants en 
situació de vulnerabilitat i 
marginació social perquè 
durant la nit de reis cap nen 
es quedi sense joguines.
 A través d’aquesta cam-
panya es pretén implicar  la 
societat en la donació de 
joguines noves, no sexistes 
i no bèl·liques, amb la volun-
tat de transmetre un missat-
ge d’igualtat i una esperança 
de futur per aquests infants. 
La recollida de joguines 
s’emmarca en la campanya 
“Educa per un món millor”, 
que pretén sensibilitzar la 
població sobre la importància 
pedagògica de la joguina i el 
joc en el desenvolupament 
dels infants i promoure’n el 
consum responsable. 
 Podeu obtenir més in-
formació adreçant-vos a: 
premiademar@creuroja.org 
o bé trucant al telèfon 93 
752 24 95 
 No es recolliran joguines 
usades encara que el seu 
estat sigui bo.
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Dos premianencs, entre 
els guardonats a la Mostra 
Literària del Maresme
El passat 17 de novembre 
es van lliurar a Sant Vicenç 
de Montalt els premis del 
XXIV edició de la Mostra 
Literària del Maresme. 
 A la mostra maresmen-
ca, s’hi van presentar 221 
treballs de 15 pobles de 
la comarca. Es tracta dels 

Ja havien guanyat la Mostra Literària de Premià de Mar 
guanyadors de les respec-
tives mostres locals dels 
següents municipis: Alella, 
Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Argentona, Cabrils, 
C a l d e s  d ’ E s t r a c ,  E l 
Masnou, Montgat, Premià 
de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Teià, Tordera, 

Vilassar de Dalt, Vilassar 
de Mar i Sant Vicenç de 
Montalt. 
 El  jurat  el  van inte-
grar Jordi Bonet, Jordi 
Cornudella, Pius Morera i 
Jaume Prat actuant com a 
secretàries Antònia Caño, 
bibliotecària de la Biblio-

teca La Muntala de Sant 
Vicenç de Montalt, i Eva 
Delgado, responsable de 
la Mostra Literària Comar-
cal.
 Entre els premiats hi 
ha dos premianencs que 
ja van guanyar la respec-
tiva Mostra Literària de 

Premià de Mar: Ramon 
Messeguer Peypoch, que 
va aconseguir l’accèssit de 
prosa per l’obra “El mirall” 
i Oriol-Sebastià López Ce-
rezo (Escola El Pilar), que 
va assolir el segon premi 
prosa per l’obra “Vides 
diferents”.
 

El dia 14 de novembre, Co-
merços Associats de Pre-
mià, el CAP, va fer entrega 
del premi dels 3.000 € a 
l’afortunada amb la butlleta 
guanyadora, la Sra. Cristina 
Portela.  Tal i com marcaven 
les bases del sorteig, el 17 
de novembre va ser el dia 
en què la guanyadora va 
realitzar les compres per 
valor de 3.000 €. En total 
va visitar 16 establiments 
associats al CAP: Ortofarm, 
Toribio Bisbal, Foto Vídeo 
Albert, Chik to Chik, Deulo-
feu, Aitor Arroyabe, United 
Colors of Benetton, Inno-
vació Calçats, Farmàcia 
Ma Pilar Viayna, Cotilleria 
Ester, Venezia, The stock 
Company Outlet, Comercial 
Helena, Artari, Exclusive 
Outlet i Ku doble Ku.

Comprar a 
Premià té premi



13

Constatem que la proposta de reflexionar sobre un model de ciutat per a Premià de 
Mar, neix impulsada en paral·lel pel Senat Sènior i per l’Ajuntament, possibilitant en-
trar en dinàmiques positives de sumar esforços. El plantejament del Senat passa per 
reflexionar sobre el que volem, el que tenim i el que podem fer. Aquest plantejament 
urbanístic, obert a la participació ciutadana, sobretot de la joventut, compta amb la 
col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i inclou totes les qüestions que 
afecten a la població, des de les sociològiques a les tècniques. Creiem que es un 
pla agosarat que necessita més coneixements, més experiències i més democràcia. 
Premià de Mar està preparada per assumir-ho. FEM-HO !!

Dades de contacte 
Telèfon:  93 754 84 47 
Correu electrònic: cspremia@eurosenior.es

Senat Sènior

Trenet, loteria i aparcament 
de franc amb el comerç local
Com ja és habitual, un any 
més Comerços Associats 
de Premià de Mar, amb 
el suport de l’Ajuntament 
i les diverses institucions 
que integren el Pla de di-
namització comercial, han 
programat la campanya 
de Nadal amb una sèrie 
d’activitats adreçades a 
tots els clients de Premià 
Centre Comercial i roda-
lies. Les activitats són les 
següents:

EL TRENET 
DEL COMERÇ

Amb sortida i arribada a 
la plaça de la Sardana, el 
trenet del comerç circularà 
pels centres comercials de 
la ciutat.
 Per tal de poder gaudir 
d’una passejada amb el 

Espai reservat per a les entitats del municipi
Totes les entitats del municipi podeu anunciar o explicar les vostres activitats a través d’aquesta pàgina. 

Podeu acompanyar el text amb alguna foto. Els textos han de tenir un espai màxim de 10 línies, els heu de fer arribar a l’adreça 
electrònica buisanam@premiademar.cat abans del dia 20 de cada mes i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

Representacions de la divinitat i de l’espiritualitat 
en l’art oriental 
Durant el mes de desembre, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara 

Retalls Nadalencs, tradicions populars
del 14 al 29 de desembre 2007, a la sala Can Manent     
Organitza: AECC, Fundació Crit, Amics de l’Art Pessebrístic  
Imatges de la Mar
L’exposició mostra diversos aspectes de la marina de Premià, 
amb objectes i obra gràfica de la costa premianenca.
Fins al 20 de desembre, al Museu de l’Estampació
Organitza: AECC i Fundació CRIT
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar, Regidoria de Cultura, 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Exposició polifacètica
Pintura, esmalts, dibuix, i gravat
A càrrec d’Antoni Bachs
Sala Premiart, fins al 9 de desembre
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics

Exposició col·lectiva 
A càrrec dels socis de l’Associació d’Artistes Plàstics
Venda de postals nadalenques originals
Sala Premiart, del 14 de desembre al 6 de gener 
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics

Exposició d’homenatge a Joan Font i Mas
Premià de Mar 1909-1970
L’Associació d’Artistes Plàstics de Premià i la Regidoria de 
Cultura  reten un homenatge a Joan Font, artista i pintor, antic 
propietari de Can Manent. 
La seva obra contempla olis, gravats a l’aiguafort i nombrosos 
apunts.
Joan Font va ser un pintor local. No es va moure gaire del seu 
entorn. La seva principal obra rau en els bodegons que feia i 
regalava a familiars i amics. Per pintar-los, escollia els fruits del 
seu hort i els objectes que l’envoltaven, composant el quadre a 
la seva mida i gust. 
A la seva obra, també hi trobem la masia i algun paisatge. Amb 
els apunts, recull la vida familiar i amb els gravats tendeix a 
reflectir figures humanes i paisatges, a vegades llunyans.
A Can Manent, la seva antiga casa pairal, hi podeu veure l’ex-
posició de pintura a l’oli, i a la sala PremiArt, la corresponent a 
gravats i apunts.
Del 19 de gener al 10 de febrer de 2008, a Can Manent i a la 
sala PremiArt( majúscula o minúscula)
Organitza: Associació d’Artistes Plàstics i Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Premià de Mar

Cartellera d’exposicions

trenet cal presentar a la 
taquilla que hi haurà a la 
plaça de la Sardana un 
tiquet de compra deguda-
ment segellat per la botiga 
que l’ha emès. Seran vàlids 
els tiquets amb dates com-
preses entre el dia 15 de 
desembre de 2007 i el 5 de 
gener de 2008.
 El trenet del comerç es-
tarà en funcionament des 
del dia 22 de desembre fins 
al 5 de gener, exceptuant 
els dies 25, 26 de desembre 
i l’1 de gener que no circu-
larà. L’horari serà de 10.00 
a 13.30 hores i de 17.00 a 
20.30 hores excepte el 5 de 
gener que només funciona-
rà durant el matí i els dies 
24 i 31 de desembre que 
només circularà fins a les 
19.00 hores. 
 Els menors de 13 anys 

hauran d’anar acompanyats 
per un adult responsable. 
 Per cada tiquet de com-
pra presentat es lliuraran 
2 vals per pujar amb el 
trenet.
 A q u e s t  a n y  t a m-
b é  c o m p t e m  a m b  l a 
col·laboració de Metaloge-
nia SA.

LOTERIA DE NADAL

Igual que en anys anteriors, 
tots els comerços del CAP 
i del Mercat de Sant Joan 
regalaran loteria de Nadal 
en forma de xecs a tots els 
clients.

COMPRA A PREMIÀ I 
APARCA DE FRANC

Tots els comerços del CAP 
i del Mercat de Sant Joan 

faciliten aparcament als 
seus clients oferint vals 
per aparcar gratuïtament a 
la zona blava o a l’ aparca-
ment subterrani de la plaça 
de la Sardana.

T’AGRADARIA 
JUGAR A HOQUEI?

El Club de Hoquei en Línia 
Premià, una jove entitat 

premianenca que compta 
ja amb prop de 60 espor-
tistes de totes les edats, 
i Comerços Associats de 
Premià conviden a tots 
els nens/nenes d’entre 4 
a 12 anys a provar aquest 
esport.
 Durant el dissabte dia 29 
de desembre a la plaça de 
la Sardana d’11.30 a 13.30 
hores.
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Primer, rodalies!

PLa pitjor crisi de trans-
port públic a Catalunya 
de l’època democràtica 
s’hagués evitat optant per  
suspendre les obres de 
l’AVE en la zona d’Hospitalet  
i l’Estació de  Sants i con-
centrant tots els recursos a 

reforçar i millorar la segure-
tat de les línies de RENFE 
abans de continuar-les. Ja 
al 2004, el grup parlamen-
tari d’IU-ICV va advertir que 
el sistema es col·lapsaria, 
i així ha estat. L’actual si-
tuació és el resultat  d’una 
manera d’entendre el país i 
de l’ordre de prioritats de la 
inversió pública. Entre 1990 
i 2003, amb el consentiment 
de CiU, no es va invertir  el 
necessari en noves vies, ni 
en el seu manteniment , ni 
en trens, ni en transport pú-
blic en general. Tampoc es 
van redactar els projectes 
necessaris.  Des de 1990 
fins al 2006 l’increment 
del  nombre d’usuaris de 

rodalies en l’àrea de Bar-
celona ha estat del 107 
%, però les inversions en 
el ferrocarril convencional 
només han crescut el 3 % 
i del total del pressupost 
destinat a ferrocarrils a Ca-
talunya,  el 96’37 % s’han 
destinat al TGV.  Això és el 
resultat de determinades 
opcions polítiques a l’hora 
d’acordar inversions, entre 
el govern de la Generalitat i 
el de l’ Estat, d’una manera 
d’entendre les necessitats 
de Catalunya en matèria 
d’infrastructures que  ha 
optat per posar per davant 
les grans inversions en ca-
rreteres i autovies a l’hora 
d’abordar les mancances  

de mobilitat  de molts anys,  
agreujades per una disper-
sió urbana que ha expulsat 
milers de treballadors de les 
àrees centrals. S’ha dit que 
la concentració d’inversions 
públiques dels últims anys 
en el TGV,  en l’ampliació 
del port i de l’aeroport, en 
autopistes  i autovies s’ha 
fet  pensant en la moderni-
tzació del país i és evident 
que això és necessari. S’ha 
oblidat, però, que al costat 
dels grans ports, aeroports 
i autopistes, ha d’existir una 
bona xarxa de transport 
públic, de metro, de ferroca-
rrils regionals i de rodalies 
i d’autobusos urbans. Ser 
competitius vol dir poder 

arribar en vols directes a 
les principals capitals del 
món, però també vol dir 
poder arribar cada dia  a la 
feina  des de qualsevol punt 
del territori, en un temps 
raonable, amb seguretat. 
El que no és competitiu és 
que per anar de Barcelo-
na a Lleida es trigui més 
que per arribar a Atenes. A 
l’hora de planificar i acordar 
les prioritats d’inversió en 
obres i serveis públics cal 
posar per davant les que 
serveixen a la majoria, les 
de la proximitat per tal de 
construir un país modern, 
competitiu, de qualitat  i de 
benestar. També parlem de 
Premià.

Manipulació 
de la informació 
als mitjans públics

Per la confecció del passat 
número del Vila Primilia (Oc-
tubre 2007), l’equip de go-
vern ens demana, com cada 
mes,  la nostra opinió sobre el 
tema central que publicaran i 
en concret sobre l’aprovació 
per part de l’equip de govern 
(CiU+ERC), en el ple de set-
embre de l’avantprojecte de 
l’aparcament soterrani de la 
plaça Nova.

  La nostra sorpresa és 
que una vegada es repar-
teix per la població el butlletí 
municipal, la noticia que 
estava prevista, s’ha canviat, 
i s’anuncia la retirada del 
projecte del pàrquing de la 
Plaça Nova. 
 Sense cap tipus d’avís, 
l’equip de govern també 
adequa al nou reportatge el 
missatge de l’Alcalde i dels 
grups municipals que formen 
govern (CiU+ERC). Ara bé, 
fan una explicació totalment 
diferent d’allò que havien 
defensat al ple per aprovar-
ho. 
 L’editorial de l’alcalde 
parla entre altres “d’interès 

d’alguns de fer enrenou.” i 
de “determinades intencions 
i actituds totalment politit-
zades...” Aquesta manera 
d’utilitzar el butlletí municipal 
que paguem tots, per als 
seus interessos personals 
és intolerable. 
 Per què no reconeix l’error, 
la tossudesa,  i la manca de 
sensibilitat i diu que s’ha 
equivocat, que no ha escoltat  
la resta de grups ni ha con-
sultat  la ciutadania? . També 
al text sobre el tema central 
de la pàgina d’actualitat (4), 
un d’ells (ERC), diu textual-
ment “ no pot donar suport a 
aquest projecte sense...”. 
 Però, si us plau!, si ell el 

va votar a favor i el va de-
fensar!! i l’altre (CiU), com 
sempre, vol utilitzar la part 
sentimental per defensar el 
fiasco que havien provocat. 
 A més, els articles d’opinió 
de CiU i ERC, a la secció 
d’opinió dels Grup Munici-
pals i Associacions de Veïns, 
expliquen la retirada del pro-
jecte i fins i tot estan en des-
acord amb aquest (quan 15 
dies abans l’havien defensat 
i votat a favor en el Ple). De-
nuncien veladament la mala 
intenció per part d’alguns i, la 
politització de la plataforma 
ciutadana que es va crear 
de rebuig al projecte. D’això, 
se’n diu “cinisme polític”. La 

contundent denúncia que 
volem posar en coneixe-
ment de tots els ciutadans 
és òbvia: la utilització d’una 
publicació institucional, que 
paguen tots els ciutadans, 
en benefici  de l’equip de 
govern que intenta tapar les 
vergonyes d’haver adoptat 
decisions sense el consens 
amb els ciutadans afectats i 
els representants polítics de 
la ciutadania que formen part 
del Consistori. Aquests, mal-
grat estar a l’oposició, també 
tenen la responsabilitat de 
donar resposta política de 
control de l’equip de  govern, 
als ciutadans/nes, que varen 
votar la seva opció.
  

Aposta ferma 
i novedosa per fer de 
Premià de Mar la capital 
del Baix Maresme

Fa poques setmanes vam 
presentar el Pla d’actuació 
municipal 2007-2011, un 
document que des d’ara i 
fins al final de la legislatura, 
serà el nostre full de ruta. 
Com ja vam explicar, no 
es tracta d’ un document 
tancat, perquè segur que 
d’aquí al 2011, l’equip de 
govern tindrem l’ocasió 
de pensar i impulsar nous 

reptes, però sí que espe-
cifiquem, fins i tot amb un 
calendari inicial que recull 
les principals actuacions, 
quin són els reptes que hem 
d’assolir per poder fer un 
Premià de Mar millor. 
 La nostra ha estat una 
aposta ferma, molt estudi-
ada i totalment novedosa, 
perquè fins avui mai no hi 
havia hagut cap document 
de característiques similars 
al nostre municipi. Hi havia 
hagut acords de govern, de-
claracions d’intencions.... 
però mai un document com-
plert amb un calendari in-
clòs, encara que sigui inicial 
i aproximatiu. 
 Hem elaborat un PAM 

que respecta els compro-
misos amb els electors, així 
com l’acord de govern que 
vam signar amb ERC el 
mes de juny, i hem comptat 
amb la inestimable col-
laboració dels tècnics de 
l’Ajuntament, que en defi-
nitiva són qui coneixen de 
primera mà les principals 
necessitats del municipi, i 
seran peces claus a l’hora 
de desenvolupar-lo. 
 L’hem dividit en tres 
grans eixos: Capital de 
Baix Maresme, perquè en-
tenem que Premià de Mar 
ha de viure i alhora liderar, 
d’una vegada per totes, 
la transformació que ens 
permeti assumir el paper 

que realment ens pertoca 
dins el Baix Maresme; La 
transformació necessària, 
per arribar al model de 
ciutat que realment volem 
a curt i mitjà termini. Una 
ciutat on els premianencs 
puguin decidir i sentir-se’n 
partícips, que ofereixi els 
serveis i els equipaments 
necessaris i on tothom s’hi 
pugui sentir bé. El tercer  
i últim eix fa referència a 
l’apropament de l’Ajunta-
ment als ciutadans, una de 
les nostres grans prioritats 
per a aquesta legislatura. 
Hem volgut fer un PAM 
pensant en els premia-
nencs des del principi fins 
al final, i per això hem obert 

un procés de participació, 
perquè qui vulgui,hi pugui 
dir la seva. Quan parlem 
del futur de Premià, parlem 
del futur de tots, per això, 
des  de CIU volem comptar 
amb l’opinió del poble. Des 
que vam entrar al govern 
no hem parat de dir que la 
nostra és una manera dife-
rent de fer política, i ho es-
tem demostrant. Al mateix 
temps, per tal de garantir 
que el que diu el PAM es 
farà, sempre i quan no hi 
hagi impediments de causa 
major, crearem una comis-
sió que s’encarregarà de 
vetllar pel seu compliment i 
d’anar-lo actualitzant, sem-
pre que sigui necessari. 
 



15

Extracte de l’ acta de la 
reunió del 8 d’octubre 
de la Coordinadora amb 
l’alcaldia (2a part)

L’Ordenança Municipal so-
bre subvencions destinades 
a la conservació del patrimo-
ni arquitectònic és vigent se-
gons els Serveis Territorials. 
L’any 2007 es destinarà el 
pressupost d’aquest capítol 

a les obres realitzades  l’any 
2005 procedint a la convoca-
tòria i altres  tràmits legals 
en breu. L’Ajuntament ha 
decidit que la propera sigui 
bianual. 
 Les dificultats del baixador 
de Renfe tenen el seu origen 
en els informes negatius de 
Rodalies de Barcelona i en 
l’oposició d’ADIF a augmen-
tar el nombre d’aturades 
del tren. La Coordinadora 
demana a l’Ajuntament que 
sol·liciti aquests informes i 
els discuteixi. Pel que fa a 
les tanques de l’estació, el 
Sr. Alcalde lliura una còpia 
de la ressolució de l’alcaldia 
-argumentada jurídicament- 
on s’insta a Renfe a cenyir-

se al planejament urbanístic 
vigent. 
 La previsió urbanística 
del nou POUM en relació 
al solar existent al carrer 
de Joan Prim cantonada 
carrer de Verge de la Cisa 
no ha variat el que estava 
previst en el vigent POUM. 
La qualificació és de zona 
d’equipaments: docent, cul-
tural i religiós.
 La col·locació del se-
màfor a la carretera de Pre-
miá de Dalt és imminent;  
informa de la previsió de 
la vorera inexistent al Pla 
parcial núm.2 .Hi haurà un 
Director del Mercat del dijo-
us competent en l’ordenació. 
S’adreçarà a  l’Ajuntament 

veí perquè apliqui les normes 
d’impacte medioambientals 
a la torre publicitària.
 Governació constata que 
no hi ha denúncies en re-
lació a l’aparcament sobre 
de la vorera davant la con-
cessionària Ford; reforçarà 
la vigilància a l’indret. La 
col·locació de bandes reduc-
tores davant de la guarderia 
del carrer de Verge del Pilar 
suposa un elevat cost; cal-
dria justificar-ho a petició 
dels veïns. Anima els veïns 
del Barri de Sta. Maria –Sta . 
Anna afectats per amenaces   
que denunciïn per tal de  
fer possible l’actuació de la 
policia/mossos d’esquadra; 
altra cosa és el fet objectiu 

de l’agressió física; es troba  
“subiudice” essent objecte 
d’una investigació que deter-
minarà les responsabilitats 
penals. 
 La sentència negativa al 
Pla d’usos del port s’explica 
per l’existència d’un informe 
negatiu vinculant del Minis-
teri de Medi Ambient. La 
Coordinadora en demana 
una còpia.
 Al solar ubicat en l’interior 
d’una illa al final de  Gran 
Via/Verdaguer, d’Alcaldia 
només tenen permís per tan-
car-lo a la nit. La Presidenta 
de  Vall Premià insisteix en la 
dificultat d’accedir al recinte i 
deplora l’estat deplorable de 
brutícia en què es troba. 
   

El PAM i la N-II, 
mostra dels compromisos 
d’Esquerra

Esquerra ha participat activa-
ment en la redacció del Pla 
d’acció municipal perquè és 
un gran avenç estratègic i de 
transparència i un compromís 
cap a la ciutadania que el go-
vern del nostre poble plantegi 
obertament i amb claredat 
uns reptes i una direcció. Mai 
abans cap altre govern havia 
anunciat als premianencs i a 
les premianenques les línies 
de la seva gestió de forma 

global. Esquerra Republicana 
s’hi ha abocat perquè tenim 
projectes. Volem una ciutat 
capdavantera a la comarca, 
que actuï com a capital del 
Baix Maresme; i això què vol 
dir? Doncs que ofereixi recur-
sos, productes, negocis, oci i 
altres serveis que els altres 
pobles del Baix Maresme no 
poden ofertar o, almenys, 
amb tanta qualitat. Per això, 
Esquerra vol potenciar el front 
marítim, fer-lo accessible a 
la ciutadania, omplir-lo de 
propostes comercials i d’oci i 
revitalitzar el caràcter mariner 
de Premià. Volem disposar 
d’equipaments culturals de 
primer ordre com són la nova 

biblioteca de Can Farrerons, 
i el nou teatre l’Amistat, que 
esdevindrà un espai cívic i 
cultural, així com fer visitable 
l’espai de la Vil·la Romana. 
 Aquest compromís amb la 
ciutadania ha estat tan sols la 
següent passa lògica després 
que els regidors d’Esquerra, 
que ja treballaven en les 
seves àrees principals la le-
gislatura passada, haguessin 
ordenat i planificat acura-
dament els seus respectius 
camps de treball municipals. 
La tasca no ha estat senzi-
lla, ja que en alguns casos, 
l’agenda i les previsions, els 
pressupostos i les accions 
programades dependran de 

la col·laboració amb d’altres 
administracions. 
 Un punt important és el 
front marítim. Esquerra s’ha 
pres el trasllat de la carretera 
que divideix el poble com 
un repte i un compromís de 
partit i vol treballar i lluitar 
per totes les vies legítimes 
possibles per aconseguir 
que el traçat natural de la N-II 
sigui l’autopista C-32, un cop 
aquesta s’hagi alliberat dels 
peatges. En aquest sentit, 
es va encarregar al porta-
veu d’Esquerra al Congrés, 
Joan Tardà, que presentés 
una proposició no de llei al 
Congrés per instar el govern 
a atendre les demandes dels 

ajuntaments afectats pel 
pas de la via i a escoltar i 
prendre en consideració les 
propostes també del Consell 
Comarcal, la qual cosa es 
va aprovar per unanimitat i 
representa la materialització 
de la voluntat d’entesa d’Es-
querra i la voluntat d’avançar 
en aquest tema que tant afec-
ta el nostre municipi.
 Aspectes com la pacifi-
cació de la N-II han de ser 
programats i previstos en un 
PAM, per la seva rellevància 
i importància per al conjunt 
de les polítiques de Premià. 
Per això, Esquerra entén el 
PAM com una mesura de 
compromís i transparència.

Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos: nos 
gustaría que este año nos 
trajerais,  un poco de paz y 
concordia a todos los espa-
ñoles de buena voluntad. 
 Queridos Reyes Magos, 
cada año os pedimos que 
nos traigas cosas, pero 

este año os pedimos que 
os llevéis, que os llevéis al 
Sr. Moratinos, porque es un 
desatino, tener como gran-
des aliados de España, a 
Cuba, Libia y a Venezuela, 
(ejemplos claros de demo-
cracia), que os llevéis al se-
ñor Z, que se está cargando 
la economía, el diccionario, 
el país y la solidaridad y al 
señor euribor, que nos impi-
de llegar al final de mes.
 Queridos Reyes Magos, 
nos han dicho que este año 
venís en tren, con el AVE y 
desde cercanías, y ya, que 
os acompaña la ministra 
Álvarez, seguro que no os 
retraséis.
 Queridos Reyes Magos, 

a lo mejor pensáis que nos 
hemos portado mal, porque 
no hemos hecho los de-
beres municipales, porque 
seguimos siendo uno de los 
pueblos más endeudados 
de Catalunya  y porque te-
nemos los impuestos y las 
tasas por las nubes, pero 
es por eso, que os pedimos 
que nos traigáis, mucho 
carbón, a ver si lo podemos 
vender, y así paliar un po-
quito nuestra deuda.
 Queridos Reyes Magos, 
también traernos cubos de 
pintura verde y blanca. Ver-
de, porque así podremos, 
pintar los parques grises y 
cementados con un poco de 
color. Y blanca, para pintar, 

algunas paredes de graffiti, 
que dan pena.
 Queridos  Reyes magos, 
¡ éste año si que nos toca 
la bicicleta ¡. Traernos mu-
chas, porque hay muchos 
premianenses que no pue-
den aparcar ni circular  con 
sus coches.
 Queridos Reyes Magos, 
algunos ciudadanos de Pre-
miá, necesitan urgentemen-
te, algunos “Quad”, “4x4”, 
o “mountainbiques”, para 
poder circular por sus ca-
lles, debido a la cantidad de 
baches, agujeros y placas 
metálicas existentes en el 
municipio, porque no ganan 
para neumáticos.
 Queridos Reyes Magos, 

traernos también escobas, 
palas y cepillos, para poder 
limpiar las heces de los pe-
rros, de las plazas públicas, 
de algunos suelos y aceras 
de las calles del pueblo.
 Queridos Reyes Magos, 
también  os podríamos pe-
dir, un cine, N-II cívica, 
un centro de día, un gran 
parque, el “baixador”, etc... 
Como veis, muchas cosas, 
porque como  tengamos que 
esperar que esto lo arregle 
el equipo de gobierno CiU + 
ERC, me parece que el año 
que viene la carta será más 
larga.
 Feliz Navidad  a todos 
los habitantes de Premia de 
Mar.
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Gener 2008
2, 3, 4 i 5 de gener
Nadàlia
Jocs infantils al Pavelló (Camí 
del Mig, 62). 
Ofereix un munt d’activitats: 
una ludoteca amb més de 500 
m2 de jocs per als infants i 
familiars, tallers científics i un 
espectacle infantil cada tarda 
a les 19 h.
Organitza: Regidoria de 
Joventut i Regidoria d’Esports

Dissabte 5
Rebuda a SS.MM. 
els Reis de l’Orient
16.30 h, a la plaça de Can Fitó 

Gran Cavalcada de Reis
Sortida a les 18.30 h, de la 
plaça Joan Coromines
Recorregut: plaça de Joan 
Corominas>Gran Via de Lluís 
Companys->c. Joan Prim->c. 
Mercè->c. de la Plaça->Gran 
Via de Lluís Companys->pl. 
dels Països Catalans

Pessebre vivent
A partir de les 18.30 h, a la 
plaça dels Països Catalans
Organitza: Escola de Teatre 
Kampikipugui

Diumenge 13 
Danses tradicionals a la 
Fàbrica del Gas  
Balls de plaça amb música 
enllaunada, obert a tothom
18.00 h, a la Fàbrica del Gas
Organitza: De Bòlit!

Dimecres 23 
Auditori Viu
18.30 h, a l’auditori de 
l’Escola. 
Organitza: Escola Municipal 
de Música

Diumenge 27 
Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els 
Mosqueters del Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça 
de la Sardana
Organitza: AVECA

Teatre
Grim, Grim o la Blancallops 
i els set porquets 
Companyia  Pera Llimonera
A partir del conte de “La Blan-
caneus”, un dels clàssics entre 
els clàssics dels germans 
Grimm, i mitjançant la impro-
visació i el joc de paraules, 
els comediants de la nostra 
companyia acaben amb una 
divertida i embolicada esceni-
ficació d’un dels més populars 
de tots els contes: “Els tres 
porquets”. O potser no?. 
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Cinema al Patronat  
Consulteu la programació 
de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la pàgina: www.
patronat.voluntariat.org

Dimecres 19  
Audicions de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
17.45 h, 18.45 h i 20.00 h,a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Cantada de Nadales, a càrrec de la Coral Amics del Cant i 
Concert de guitarra, a càrrec dels Amics de la Guitarra
20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Amics de Cant i Amics de la Guitarra (AVECA)

Concert de Corals, a càrrec dels alumnes de 3r i 4t de Bàsic, 
Avançat, Juvenil i Adults. 
21.00 h, a l’església de Sant Cristòfol. Hi participaran flautes de 
bec i violoncels.
Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 20  
Audicions de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
17.45 h, 18.45 h i 20.00 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música
  
Audició de grups corals i alumnes d’instrument a càrrec dels 
alumnes de l’Escola. 
18.00 h i 19.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 21  
Audicions de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
17.45 h, 18.45 h i 20.00 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

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

Dissabte 22 
Concert de Nadal
A càrrec de la Coral l’Amistat juntament amb la Capella 
de Música Burés de Castellbell, amb acompanyament de piano.
Direcció: Daniel Antolí
21.30 h, a la capella de l’Escola La Salle
A la sortida hi haurà coca i moscatell, com ja és tradicional.
Organitza: Coral l’Amistat

Dimarts 25
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

27 i 28 de desembre
17è torneig de Nadal de bàsquet 
De 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 23.30 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports 
Organitza: AB Premià

Disabte 29 
Torneig de Nadal de futbol sala 
De 9.00 h a 21.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: CFS Premià

Hoquei en línia per a nens i nenes majors de 4 anys 
D’11.30h a 13.30 h, a la plaça de la Sardana 
Organitza: Club Hoquei en Línia Premià

“Els Reis de la Ràdio”. Lliurament de cartes 
al Carter Reial de SS.MM. els Reis de l’Orient
Des de les 12.00 h a les 14.00 h 
i de 18.00h a 20.00 h, a la plaça de la Sardana
Organitza: Ràdio Premià de Mar 
i Regidoria de Festes

Pessebre vivent
A partir de les 19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Escola de Teatre Kampikipugui

Diumenge 30 
Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organtiza: AVECA

Del 5 al 24 de desembre 
Fira de Nadal 
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers de la Plaça i Dr. 
Fleming
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Premià de Mar

Diumenge 9 
Ballada de sardanes 
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Del 22 de desembre al 5 de gener
Trenet de comerç
Excepte els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener
Sortida i final de trajecte des de la plaça de la Sardana
De 10.00 h a 13.30 h, i de 17.00 h a 20.30 h, llevat del dia 5 (no-
més al matí) i dels dies 24 i 31 de desembre (només circularà fins 
a les 19.00 h)
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)

Divendres 14
Lectura: “El poema del pessebre”
Text de Joan Alavedra i música de Pau Casals
19.00 h, a la sala d’exposicions de Can Manent (Camí Ral, 54) 
Organitza: Dimecresalesnou

Acte d’Homenatge a Antoni Gutiérrez Díaz
Amb l’assistència de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, 
el Conseller d’Interior Joan Saura, i l’historiador Andreu Mayayo
19.00 h, al Patronat Social Premianenc

Dissabte 15
Festival de Nadal de patinatge 
De 11.00 h a 22.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: Club Patí Premià

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

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) i Grup Barca de Mitjana

Encesa de la il·luminació i inauguració del pessebre 
dels jardins de Can Roura
19.00 h - Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

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)

Cantada de Nadales
20.45 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Organitza: Parròquia de Sant Cristòfol
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Diumenge 16
Sortida a peu amb els Caminants de Matinada i l’Esplai Parroquial
8.00 h, a la plaça Nova 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.  Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

Nadales d’Andalusia
17.00 h, al Casal Benèfic Premianenc. Organitza: Casal Benèfic 
Premianenc. Col·labora: Grup Rociero Romero Marismeño

Dilluns 17  
Audicions de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
17.45 h, 18.45 h i 20.00 h, a l’Auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 18  
Audicions de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola. 
17.45 h,18.45 h i 20.00 h, a l’auditori de l’Escola

Audició de grups corals i alumnes d’instrument a càrrec dels 
alumnes de l’Escola.  a càrrec dels alumnes de l’Escola
18.00 h i 19.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Escola Municipal de Música


