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La segona 
fase de 

pavimentació 
de carrers, 

a punt

L’equip de 
govern fa 

balanç de la 
seva gestió

S’inaugura la 
segona fase 
de l’exposició 
del Museu de 
l’Estampació

Programa 
dels actes 
de Sant 

Jordi 2007

Presentació 
de la Vil·la 

Romana de 
Can Farrerons

Vista actual dʼun dels carrers que sʼasfaltaran de nou, el carrer Unió des de la cantonada amb el carrer Ramon Llull



Quan escric aquestes línies ens trobem a la recta final d’aquesta 
legislatura, ja que el proper 27 de maig hi haurà eleccions muni-
cipals. A ningú no se li escapa que els darrers anys, els ciutadans 
hem estat cridats a les urnes més vegades de les que hauríem 
volgut i això, evidentment, pot arribar a cansar. Les eleccions del 
proper mes de maig són les que ens afecten més directament, 
perquè hem d’escollir el govern del nostre municipi per als propers 
quatre anys. Per aquest motiu, m’he permès utilitzar aquest espai 
per fer una crida a tots els premianencs i les premianenques perquè 

el 27 de maig no us faci mandra destinar uns minuts a anar a exercir el vostre dret 
al vot i escollir qui voleu que us representi. Un dret i un deure, perquè en definitiva, 
el poble som tots. 

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo c/ Gibraltar, 30 
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Cultura      93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Joventut (Diàleg)    93 752 99 90
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    93 752 42 08
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 33
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Estació Taxi 24 hores    93 752 25 32
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95
Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
           Urgències:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 752 02 58

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxi                93 752 57 57
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

La primavera ja és 
aquí, amb els dies 
més llargs i un munt 
de possibilitats per 
gaudir en família de 
les activitats culturals 
i de lleure que es pre-
paren a Premià, com 
aquest espectacle 
infantil al carrer del 
passat mes de març

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

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

Ajuntament de 
Premià de Mar
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Adjudicada la 2a  fase de 
pavimentació dels carrers 

cruïlles que ara s’arreglin.  A 
tall d’exemple podríem citar, 
entre d’altres, els carrers 
Marina, Joan Prim, Sant 
Miquel, Masia Ribas, Lour-
des, Carme, Torras i Bages i 
Colom, entre d’altres. En de-
finitiva, es tracta dels carrers 
on una nova pavimentació es 
feia més urgent. Els treballs 
es preveu que finalitzaran a 
l’estiu. 

Es pavimentaran els carrers que més ho necessiten i 
s̓ arranjaran i adaptaran diverses voreres i cantonades 
Les obres de reparació 
de paviments i supressió 
de barreres arquitectòni-
ques a diversos carreres 
del municipi començaran 
aquest mes d’abril, un cop 
ja han estat adjudicades 
a l’empresa Pavimentos 
Barcelona, S.A. (PABA-
SA).  Aquesta actuació 
correspon a la 2a fase (la 
primera es va fer el 2005) 

d’un projecte global que té 
per objectiu arranjar diver-
sos els carrers del poble. 
 El pla que es portarà a 
terme preveu la pavimen-
tació de prop de 20 trams 
de carrers a diverses zones 
del poble. Al mateix temps, 
tal i com estableix el Pla 
d’accessibilitat municipal, se 
suprimiran les barreres ar-
quitectòniques de totes les 

Col·laboració 
ciutadana
Les obres es faran tenint 
en compte l ’estat i  les 
necessitats del paviment 
en cada un dels casos. 
L’actuació també inclou 
una nova senyalització 
horizontal i vertical. 
 Mentre durin les obres 
caldrà tallar el trànsit d’al-
guns carrers i fer-ne les 

corresponents desviaci-
ons perquè els operaris 
puguin dur  a terme la 
seva tasca. Això  com-
portarà la implicació i la 
col·laboració de tots els 
premianencs, ja que es 
fa del tot imprescindible 
per després poder gaudir 
d’ un paviment en bones 
condicions, tal i com  es 
mereix el municipi. 

segueix a la pàgina següent

Marcats amb color blau i vermell, carrers, voreres i cantonades inclosos a la segona fase de pavimentació
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

David Anton (ERC) 

“Tornen a asfaltar carrers sense executar 
el soterrament de serveis de llum i 

telèfon, ni adequar el clavegueram. 
D’això se’n diu netejar la cara per 

la galeria, però sense preveure una 
actuació  sostenible i de futur.”

“Mantenir adequadament l’asfaltat dels 
carrers, atès el trànsit que suporten, és 

imprescindible. El nombre de carrers 
reasfaltats és insuficient. Hi ha molts 

carrers, dins i fora del casc antic, que 
necessiten una actuació com aquesta”

“Des del Partit Popular creiem que 
aquesta 2a fase de pavimentació dels 
carrers és molt necessària. Els tenim 

molt malmesos. Endavant, doncs encara 
que sigui una mesura electoralista”

 “Amb aquesta 2a fase de l’asfaltat 
aquesta legislatura haurem arranjat 

més de 50 carrers, és una de les 
actuacions més important dels darrers 

anys i totalment necessaria”

“Continuem amb el  projecte global 
per arreglar els carrers que més 

ho necessiten. Endreçar el poble 
i millorar carrers, voreres, parcs i 

jardins ha estat una de les prioritats 
de l’equip de govern”

PARKING MARESME, SL. 
c/ Francesc Moragas, n 28, 1r
08330-Premià de Mar

Com a titular de la concessió demanial (75 anys) del subsòl dels espais públics inclosos dins de la 
Unitat d’Actuació n 6 de “Can Boter”, per a la construcció d’un aparcament soterrani (delimitat pels 
carrers Narcís Monturiol, Ctra. de Premià de Dalt, Riera de Premià i Gran Via de Lluís Companys), 
de Premià de Mar, i en compliment del punt 11 de l’apartat II. Règim econòmic, del Plec de Condici-
ons de la Concessió Administrativa, es procedeix a la publicació de la següent condició:

“Per la transmissió de les places d’aparcament, el concessionari haurà de donar preferència durant 
un termini d’ un (1) mes a comptar des de l’inici de la comercialització de les places, als residents 
a l’entorn on s’ubica l’aparcament, considerant com a tal un radi de 250 metres i durant un (1) mes 
més, a la resta de ciutadans del municipi de Premià de Mar.”

Les persones que reuneixin aquesta condició l’hauran d’acreditar mitjançant el corresponent certifi-
cat d’empadronament.

Per qualsevol consulta i informació es poden posar en contacte a través del nostre telèfon 93-752-
38-63 o dirigint-se a l’adreça assenyalada a l’encapçalament. L’inici del termini de preferència per a 
la comercialització de les places d’aparcament, comptarà a partir del 19 de març, data en què aquest 
anunci va ser publicat al diari El Punt. 

El representant
Ricard Surós i Caballero.

Carrers que es preveu que 
s’arranjaran en aquesta segona fase*

Carrers

- Lourdes (J.Prim/
E.Montcada)
- Marina (St.Cristòfol/
Gran Via)
- Joan Prim 
(Gran Via/Unió)
- Joan Prim 
(St.Pau/N-II)
- Unió (Joan Prim/
Ramon Llull)
- Alfons (Colon/Camí 
Ral)
- Martí Rossell
St.Francesc (Ctra. 
VdD/M.Ribas)
- St. Francesc 
(M.Ribas/Joan Prim)
- St.Miquel (Alfons/Pau 
Casals)
- St.Miquel (Alfons/
Joan Prim)

- Apel.les Mestres
- Colom
- Masia Ribas
- Núria (E.Montcada/
J.Prim)
- Carme (E.Montcada/
J.Prim)
- Torras i Bages
(Riera/Marina)

Voreres

- Camí Ral-Alfons
- Balmes/Esperanto
- Alfons-St.Miquel N-E
- Alfons-St.Miquel N-O
- Alfons-St.Miquel S-O
- Alfons-St Miquel S-E

Cantonades

- E.Montcada-Lourdes
- Unió-E.Montcada 

ve de la pàgina anterior

El carrer Joan Prim sʼasfaltarà entre la Gran Via i el carrer Unió i entre el carrer Sant Pau i lʼN-II

- Unió-J.Prim 
- Unió R.Llull 
- Marina-Gran Via
- Marina-Balmes
- Marina-St.Cristòfol
- St.Francesc-Masia 
Ribas
- Apel.les-E.Montcada
- Apel.les-R.Llull
- Masia Ribas-
- J.Ruyra E
- Masia Ribas-
St.Miquel
- Masia Ribas-C.Ral

*Aquests treballs 
queden subjectes 
a variacions segons 
les necessitats de 
les obres 
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segueix a la pàgina següent

El 26 de març, l’equip de 
govern (CIU i ERC) va ofe-
rir als mitjans de comuni-
cació una roda de premsa 
per fer balanç d’aques-
ta legislatura, iniciada el  
juny de 2003 i que està a 
punt de finalitzar, ja que 
el proper 27 de maig hi ha 
eleccions municipals. 
 L’alcalde, Miquel Buch, 
acompanyat dels quatre 
tinents d’alcalde, David 
Anton, Miquel Plubins, 
Ernest Casadesús i Marisa 
Ferreras, va fer un resum 
de la feina feta per part 
de l ’Ajuntament durant 
aquests quatre anys, així 
com de l’estat en què es 
troben alguns dels projec-
tes encetats.  

L’equip de govern 
fa balanç de la legislatura

Obres acabades

• Pavimentació de la Ctra. de Vilassar de Dalt
• Obres de millora a la Plaça Santa Maria
• Obres a la Ctra. de Vilassar de Dalt / Sant Francesc, per evitar les inundacions
• Obertura carrer de la Cisa
• 1a fase de pavimentació dels carrers que més ho necessitaven: en total, 22.000m2 de carrers 
• 2a Fase Nucli Antic: carrers Rectoria, Segle, i Sant Antoni
• Enllumenat públic: reposició i millora de diversos carrers
• Renovació i instal·lació de la xarxa d’ aigua potable
• Urbanització sector sud-oest
• Construcció i posada en funcionament de la deixalleria mancomunada entre Premià de Mar, 
 Premià de Dalt i Vilassar de Dalt
• Ampliació del Camí del Mig 
• Recuperació de les places del carrer Eixample/Sant Pere i de Can Pou
• Nou dipòsit de vehicles
• Creació del Centre Obert i de la Casa dels Petits
• Inversió i millores a les escoles
• Obres de la 2a fase de l’antic edifici del Gas
• Posada en marxa del Viver d’Empreses
• Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà
• Construcció d’un ascensor al Mercat Municipal
• Rampa d’accés a l’Escola d’Adults Santa Tecla
• Instal·lació d’un elevador per a persones amb dificultat de mobilitat a la piscina
• Tancaments a diversos parcs infantils: Montserrat Roig, Vall Premià, Mercè Rodoreda i Plaça Nova
• Plaça infantil al C/Anoia 
• Equipaments esportius mancomunats amb Premià de Dalt: Pista Skate  
 i Bici Park La Poma (a Premià de Dalt)
• Instal·lació zona esportiva (recorregut urbà) a diferents indrets del municipi
• Instal·lació de cistelles antivandàliques a diverses places del municipi
• Adequació de la sala de la planta baixa de la biblioteca per a exposicions

Dʼesquerra a dreta, 
algunes de les obres 
finalitzades: Carretera 
de Vilassar de Dalt, 
deixalleria, carrer 
Sant Antoni i plaça de 
Santa Maria
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Premià de 
Mar recicla 
cada cop més
Aviat farà tres anys que 
l ’A juntament,  a t ravés 
de la regidoria de Medi 
Ambient ,  va  in ic ia r  la 
recollida selectiva de la 
brossa orgànica, és a dir, 
les restes de menjar, que 
es va sumar a la de vidre, 
plàstics o paper, que ja 
funcionaven des de feia 

Evolucions anuals de la recollida selectiva

ve de la pàgina anterior

Dʼesquerra a dreta, obres de la nova biblioteca, la rotonda al Torrent Malet i dels pisos socials de Can Boter

Obres que avancen a bon ritme

• 2a fase de pavimentació de carrers: s’acaben d’adjudicar les obres, 
 que començaran d’aquí a pocs dies
• Pisos de lloguer per a joves a Can Boter: construcció força avançada. 
 S’estan ultimant les bases
• 160 places aparcament a Can Boter
• Nova Biblioteca amb aparcament subterrani
• Rotonda Torrent Malet/ N-II
• Vestuaris al Camp de Futbol
• Adequació del local social per a l’Associació de Veïns del Barri 
 de Sta. Anna-Tió
• 3a fase d’arranjament del Nucli Antic
• Construcció Centre de Mediació

Projectes de 
noves obres en 
estat avançat

Altres
actuacions

• Aprovació Inicial del 
Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal
• Actuacions amb 
RENFE per millorar 
les instal·lacions
• Creació de la 
comissió permanent pel 
baixador de RENFE

 Durant la roda de prem-
sa també és va fer menció 
a les actuacions més des-
tacables que han portat 
a terme cada una de les 
regidories durant aquests 
quatre anys. Podeu con-
sultar el dossier que es va 
repartir a la premsa al web 
municipal: www.premiade-
mar.cat.

Projecte de lʼAmistat

temps. 
 L’evolució de les dades 
de recollida dels darrers 
tres darrers anys demos-
tra que els premianencs 
cada cop són més cons-
cients de la importància 
que té separar la brossa a 
casa per al seu posterior 
reciclatge. 

Nou Altea XL

• Construcció segona 
piscina: signat el contrac-
te que permetrà construir 
la piscina de 5 milions 
d’€ aprox. sense cap 
cost per a l’Ajuntament  
• Construcció, junta-
ment amb Premià de 
Dalt, Vilassar de Dalt i 
Cabrils, d’una rotonda 
a la sortida de la C-32: 
obres adjudicades
• Amistat: rebut el pro-
jecte de la Diputació
- Aprovació d’un con-
veni amb l’AE LA Salle 
per finançar un 33% 
de la col·locació de la 
gespa

Elisenda de Montcada, 57, Tel. i fax 93 751 76 62 . 08330 Premià de Mar
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El divendres 18 de maig, 
coincidint amb el Dia Inter-
nacional dels Museus, el 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar obrirà les 
portes de la segona fase de 
l’exposició permanent, on es 
podrà veure la química i l’art 
del color aplicat a la indústria 
tèxtil, així com la revolució 
que es va produir a Europa 
amb la descoberta dels nous 
colorants artificials. 
 A tall d’exemple, en aques-
ta segona fase de l’exposició 
permanent, s’hi podran veure 
els processos que formen part 
de l’estampat i el tenyit, els 

S’inaugura la segona 
fase de l’exposició del 
Museu de l’Estampació 
La química del colorant, la “cuina de colors”

països i les ciutats europees 
del s. XVIII que produïren 
més metres de roba estam-
pada , dissenys de mostres i 
mostraris des de mitjans del 
s.XIX fins ben entrat el s.XX, 
i l’aplicació dels colorants 
naturals, alguns dels quals 
s’usaven des del neolític. 
 L’exposició també perme-
trà conèixer la revolució quí-
mica que es va viure a mitjans 
del s.XIX arreu de Catalunya 
i Europa gràcies a la desco-
berta dels colorants artificials 
i sintètics . D’altra banda, 
amb la “cuina de colors”, 
ambientada a mitjans del s. 

XX, els premianencs podran 
reconèixer com s’estampava 
una motllada amb el mètode 
que va introduir la fàbrica “la 
Lió”  i quin era l’aspecte de les 
sales de les fàbriques on es 
feia la barreja de colors. 

Un museu únic a Europa
La primera fase de l’exposició 
permanent va ser inaugu-
rada el juliol de 2005, i fins 
ara l’han visitada 5.400 per-
sones. El projecte global 
de l’exposició permanent, 
inclou, a més de la segona 
fase que s’inaugurarà el 
mes vinent, una tercera 

El març de 2005,  Miriam 
Soms i Víctor Sarabia, de 
LaCajaNegra Produccions 
van començar la recerca i 
digitalització de pel·lícules 
en 35mm, 16mm, 9,5mm, 
Des de 1917 fins als nostres 
dies, diversos premianencs 
han enregistrat documents 
audiovisuals de gran valor 
històric a Premià de Mar, i 
la productora premianen-
ca ha recuperat un cente-
nar d’aquestes filmacions 
amateurs. El documental 
“La Mirada dels Premia-
nencs” és un repàs de la 
història del municipi en for-
ma d’anècdotes viscudes. 
És un documental realitzat 
amb el suport la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Premià de Mar i amb 
el patrocini del C.A.P (Co-
merços Associats de Premià 
de Mar) i el Mercat de Sant 
Joan. El documental es 
posarà a la venda per Sant 
Jordi amb un preu especial 
de 12€ i posteriorment po-
drà trobar-se a les llibreries 
a 15€.  Podeu trobar més 
informació sobre aquest 
projectea:www.lamirada-
delspremianencs.com, on 
es pot veure un vídeo amb 
un avançament del docu-
mental. 

Segona entrega 
de la Mirada 
dels Premianencs

Un cop acabades les obres 
per resoldre les inundacions 
de la Ctra. de Vilassar amb 
el carrer de Sant Francesc, 
s’ha asfaltat la carretera des 
de la rotonda que va a la C-
32 fins a la N-II. 
 D’altra banda, els treballs 
per arranjar les voreres dels 
carrers de Lourdes i Elisenda 
de Montcada, a la plaça Santa 
Maria, ja estan enllestits. El 
projecte també inclou fer, més 
endavant, una zona ajardi-
nada al centre de la plaça i 
una zona d’aparcament a la 
banda del Camí del Mig.

Els alumnes dels dos instituts, en la primera part de lʼintercanvi el passat mes de febrer

Alumnes del Serra de Marina viatgen a Créteil (França)

A començaments de març, un grup d’alumnes de l’IES Serra de Marina de Premià 
de Mar van viatjar a Créteil (París) per completar l’intercanvi amb alumnes del Lycée 
Marcelin Berthelot d’aquella ciutat francesa. Durant una setmana van assistir a clas-
se i van realitzar activitats culturals a París. Els alumnes premianencs ja van rebre 
a principis de febrer 20 alumnes francesos, en la primera part d’aquest intercanvi 
que fa catorze anys que es realitza a l’IES Serra de Marina com a complement de 
l’aprenentatge de la llengua francesa.

fase, dedicada a la tècnica 
d’estampació a la lionesa, 
de la qual Premià en va ser 
pionera i capdaventera, i una 
quarta fase dedicada a l’art i 
al disseny d’estampats. 
 El Museu, que juntament 
amb d’altres d’Europa s’ha 
especialitzat en estampació 
tèxtil, es únic a l’Estat Espan-
yol, forma part del Sistema 
de Museus de la Ciència i la 
Tècnica, de la Xarxa de Mu-
seus Locals de la Diputació 
i està integrat en el Circuit 
de Museus Tèxtils i de Moda 
de Catalunya. L’entrada a 
l’exposició serà d’1€. 

Nit de la Vela
El passat  9 de març es va celebrar la XX Nit de la Vela, 
organitzada per la Federació Catalana de Vela. El Club 
Nàutic Premià hi va ser present per recollir la Vela d’Argent, 
juntament amb els regatistes premianencs  Jordi Delgado, 
Campió de Catalunya de la Classe Estel i Carles Gallart, 
Campió de Catalunya de la Classe 420, que van recollir els 
seus  guardons. A l’acte, que va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Miquel Buch, i del segon≠ tinent d’alcalde Mi-
quel Plubins, hi van assistir el president i vicepresident es-
portiu del Club Nàutic, Joan Miquel Gisbert i Antoni Gallart. 
D’altra banda, Xavier Torres, de Windsurfistes Associats de 
Premià, va recollir la Vela d’Argent.

Premianencs guardonats a la Nit de la Vela
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Divendres, 2 de març, va te-
nir lloc l’acte de presentació 
de l’edifici octogonal de la 
vil·la romana de Can Farre-
rons, que va comptar amb 
la presència de l’alcalde, 
Miquel Buch, el regidor de 
Cultura, Ernest Casade-
sús, la cap de l ́Àrea de 
Coneixement i Recerca 
de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la 
Generalitat, Gemma Her-
nández Herrero, i la cap de 
Mecenatge de la Fundació 
Caixa Catalunya, Rosa Ma-
ria Plans. L’acte es va fer a 
la mateixa vil·la romana.

Acte de presentació 
de la vil·la romana 
L̓ edifici octogonal es troba a Can Farrerons 
i està datat entre els segles II i VII d.C.

La regidoria de Serveis So-
cials està ultimant la posada 
en marxa de l’Oficina de 
Mediació Ciutadana, que 
s’ubicarà al carrer de la Mercè 
i que servirà per ajudar a re-
soldre conflictes comunitaris 
mitjançant la intervenció d’un 
expert en mediació i un segui-
ment particular de cada cas. 
El servei, pensat per afavorir 
la convivència ciutadana i la 
cohesió social, va dirigit a tota 
la població del municipi i serà 
gratuït. Els conflictes que s’hi 
atendran seran, bàsicament, 
veïnals (utilització dels es-
pais i el mobiliari públics), de 
convivència en comunitats de 
veïns, de la comunitat escolar, 
familiars (intergeneracionals), 
conflictes detectats des de 
Serveis Socials i altres de 
similiars als citats. En cap cas 
no s’atendran conflictes de 
separació i divorci ni conflic-
tes on una de les parts sigui 
el mateix Ajuntament. Per 
sol·licitar el servei cal adreçar-
se al Centre de Benestar So-
cial de l’Ajuntament de Premià 
de Mar. c/ Unió, 40. tel 93 741 
74 04 en horari d’atenció al 
públic de 9 a 13 hores.

Oficina de Mediació 
Ciutadana: un nou 
servei per resoldre 
conflictes

Acte de presentació de la Vil·la Romana de Can Farrerons
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La troballa arqueològica 
de les termes romanes 
(datada entre els segles II 
i VII d.C) ocupa una zona 
de més de 825 m2 enfront 
del carrer Santiago Rusiñol 
i es composen de diverses 
habitacions disposades en 
un octàgon perfecte, on s’ha 
delimitat les dependències 
de les termes romanes 
(caldarium, termidarium, 
frigidarium i hipocaust), 
així com diverses banyeres 

Oficina d’Atenció al CiutadàOAC
93 741 74 00

Nou servei automàtic de recepció 
de trucades, per oferir una atenció 
telefònica més àgil

Vil·la Romana de Can Farrerons
i piscines. Allò que dóna 
especial importància a la 
troballa és la potència i estat 
de conservació dels murs, 
fins a tres metres d’alçada.
 Aquestes termes són de 
caràcter privat i pertanyien 
a l’antiga vila romana de 
Premià de Mar que ocu-
pava, segons els càlculs 
dels arqueòlegs, unes cinc 
o sis hectàrees de terreny 
(50/60.000 m2) entre la 
crta. de Vilassar de Dalt i el 
Torrent Fontsana, recordem 
que les ciutats romanes 
de l’època tenien entre 
8 i 9 hectàrees. Aquesta 
construcció és de gran re-
llevància, ja que només 
se’n coneixen tres més de 
similars a la Península Ibè-
rica i és l’única d’aquesta 
geometria a Catalunya. Al 
llarg de cinc segles va tenir 
diversos usos: com a ter-
mes privades, com a lloc de 
premsat i magatzem, com 
a lloc de fosa de metalls, o 
fins i tot com a necròpolis 
en la darrera fase.

Fotos: 
Actium 
Patrimoni 
Cultural, SL
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Sopar de dones
al Pavelló
Dins el marc dels actes que la 
regidoria de Serveis Socials 
va organitzar amb motiu del 
dia Internacional de les Do-

nes, el 10 de març va tenir lloc 
la Jornada de Dones, amb un 
sopar multitudinari al Pavelló 
Municipal d’Esports. L’acte 

Llibre de Sant Jordi 2007: “L’Estampació tèxtil a Catalunya. 
Ponsa: art, disseny i indústria”
El llibre, escrit i editat pel Museu de l’Estampació, ens introdueix en el món de l’estampació tèxtil 
a Catalunya, a partir de l’anàlisi de l’empresa Ponsa, que va estar en actiu durant més d’un 
segle. L’estudi dóna una visió multidisciplinar de l’activitat, per mitjà de la història, la tècnica,l’ 
art i el disseny d’estampats.  L’acte de presentació del llibre es farà el divendres, 20 d’abril, a 
les 20 h, a la Fàbrica del Gas. 

va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Miquel Buch, i la 
regidora de Serveis Socials, 
Mercè Gisbert. 

Imatge general del sopar de dones al pavelló i parlaments de Miquel Buch i Mercè Gisbert

Comerços Associats de Premià de Mar ha or-
ganitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
una desfilada de moda que es farà diumenge 22 
d’abril a les 18.00 hores al Pavelló d’Esports i en 
la qual els protagonistes seran els comerços del 
municipi i els seus clients, que faran de models 
per un dia. L’objectiu de la iniciativa és donar 
a conèixer la moda que es pot trobar a Premià 
de Mar. Hi desfilaran models  de totes les edats 
i totes les talles. S’hi podrà veure des de roba 
esportiva fins a vestits de festa, passant per la 
moda de cada dia. Aquest acte s’emmarca dins 
el Pla de dinamització comercial i rep el suport 
del Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Desfilada de moda premianenca
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Participació, ciutadania 
i inclusió social. 
Nou govern, 
noves polítiques

Fer de la vida quotidiana un 
espai de transformació social, 
amb implicació i ciutadania 
activa. Construir xarxes i 
vincles de solidaritat comu-
nitària. Enfortir les relacions 
de convivència basades en 
el diàleg i en el respecte a la 
diversitat. Davant del discurs 
dominant del “civisme” i de la 
seguretat estricta, cal parlar 

de la convivència protago-
nitzada per una ciutadania 
activa i responsable.
 Només així serà possible 
construir de forma racional 
l’espai públic premianenc. Ne-
cessitem garanties en forma 
de drets i de responsabilitats 
per als premianencs i les pre-
mianenques. La democràcia 
local ha de buscar neces-
sàriament l’equilibri entre la 
legitimitat de la representació 
política i el desenvolupament 
de processos de participació 
ciutadana. Participació activa 
des de la cultura i des de 
l’associacionisme, però tam-
bé en els grans temes (com 
ara el desenvolupant del Pla 
General d’Urbanisme i del Pla 

d’Equipaments que l’ha de 
complementar). 
 Reivindiquem la política 
davant la despolitització de 
la societat, fenomen pro-
duït a causa de l’hegemonia 
conservadora. Fomentem la 
participació per superar el 
paper de simple espectador 
de la realitat que s’atorga a 
les persones. Sense la parti-
cipació col·lectiva, el Premià 
que volem no sortirà del cer-
cle d’interessos dels actors 
socials més poderosos. 
 Avui més que mai, la trans-
parència democràtica, la parti-
cipació cívica i el control sobre 
allò que és públic són garantia 
de desaparició d’actuacions 
arbitràries, especulatives i co-

rruptes i, per tant, són també 
garantia d’higiene de la pròpia 
democràcia.
 És per això que la ciutada-
nia ha de ser tractada com un 
conjunt de persones respon-
sables, capaces d’entendre 
les dificultats per resoldre els 
problemes complexes i que 
necessiten d’un tractament 
transversal per àmbits.
 Premià de Mar hauria de 
ser referent en l’equitat entre 
dones i homes. Amb discursos 
innovadors sobre les famílies i 
els nous usos del temps. Amb 
respecte a la diversitat cultural 
i on s’impulsin drets de nova 
generació i es respectin les 
diferents identitats i llibertats 
sexuals.

 Lluny dels alarmismes de 
la dreta sobre autoritarismes, 
mesures policials estrictes i 
excessos de reglamentació 
social, cal que la seguretat 
estigui lligada a la prevenció, 
a la convivència, a la proxi-
mitat, i que utilitzi la mediació 
i el diàleg en la gestió de 
conflictes, per afrontar també 
violències quotidianes, de gè-
nere, maltractament laboral i 
escolar, etc.
 Per ICV-EUIA-EPM, con-
viure i participar són sinò-
nims de democràcia activa 
que cal aplicar en totes les 
àrees del futur govern, del 
teu govern. Ens trobaràs a 
coaliciopremia@hotmail.com 
i al carrer Segle, 5.

Fem balanç 
de lesgislatura

En ser aquest el darrer nú-
mero d’aquesta legislatura 
del butlletí municipal, des 
del PSC farem balanç de la 
feina feta, tant nostra, com 
de l’equip de govern(CiU + 
ERC). Aquesta ha estat una 
legislatura caracteritzada 
per un equip de govern(CiU 

+ ERC) dèbil,  en minoria i 
recolzat sense ser al govern 
per IC-V. Cap projecte propi 
(només han fet projectes 
que el PSC va deixar em-
bastats). L’objectiu prioritari 
que els ha preocupat ha 
estat deixar passar el temps, 
no afrontar de manera deci-
dida els temes importants, 
no proposar cap projecte de 
futur i queixar-se constant-
ment de manca de recursos 
econòmics per justificar la 
poca voluntat de millorar 
i resoldre els problemes 
quotidians de la gent. No 
han aprovat ni un pressu-
post municipal quan tocava 
(primera vegada a la historia 

de Premià de Mar), el primer 
any van gastar més del que 
tenien i han hagut d’aprovar 
un pla de sanejament finan-
cer (a les legislatures 87-95 
quan també governava CiU). 
Han estat tres anys per 
modificar el Pla General, en 
silenci,  passant d’una previ-
sió de 250 a 500 habitatges, 
(s’han oblidat del creixement 
0) i només han aconseguit 
el mínim % que marca la llei 
d’habitatge públic, (i perquè 
s’han trobat el solar amb 
safata). A tot això, li diuen 
sostenibilitat, i els que ho 
reafirmen són dos partits 
d’esquerres ERC-IC-V-EU-
A. Ah! també volen carregar-

se la plaça dels Països Ca-
talans, han perdut el CRAM, 
els Premis Butaca, la Nit de 
l’Esport, el Casal Esportiu 
d’Estiu, l’Escola Bressol no 
té conserge, moltes sub-
vencions estan per aprovar, 
volgueren canviar la festa 
major, (va dimitir un regidor 
d’ IC-V, que no estava al 
govern) al·legant una mala 
gestió. Al 2005 desapareix 
el Policia de Barri, no es pro-
tegeixen  les sortides de les 
escoles per la Policia Local. 
S’han venut 80 places del 
pàrquing de la Sardana. De 
les obres del Casc Antic, en 
quatre anys només han fet i 
sense acabar la 1a fase de 

la 1a fase de la 2a fase, ho 
enteneu?, i s’han passat en 
més del 40 % del cost previst 
de l’obra feta. Ara a darrera 
hora  proposen fer un apar-
cament a la Plaça Nova, 
tot en rotació, sense tenir 
en compte les necessitats 
d’aparcament dels veïns re-
sidents a la zona. ! Increïble 
!, i a més no hi ha cap tipus 
d’estudi de viabilitat rigo-
rós que justifiqui aquesta 
obra. Aquesta ha estat la 
nostra feina de control  i 
seguiment de la gestió 
de l’equip de govern i fer 
propostes constructives, 
de les quals no n’han tin-
gut en compte cap. 

Més per Premià, 
més pels premianencs

Ens trobem a la recta final 
d’aquesta legislatura, ja 
que el proper 27 de maig 
hi ha eleccions municipals. 
El juny de 2003 Conver-
gència i  Unió vam assolir 
l’alcaldia, juntament amb 
Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb qui vam 
signar un pacte de govern. 

Arribada l’hora de fer el 
darrer balanç d’aquest 
mandat no podem dir altra 
cosa que no sigui en posi-
tiu, tot i que som consci-
ents que com és normal, 
encara  ens queda camí 
per fer. Durant aquests 
quatre anys hem sanejat 
les arques municipals i 
hem treballat per endreçar 
el poble: Hem pavimentat 
els carrers que més ho ne-
cessitaven, hem seguit un 
pla global de pavimentació 
del qual ara se’n comen-
çarà la segona fase. Hem 
renovat el clavegueram i 
la xarxa d’aigua  potable 
a diversos carrers, hem 
incrementat el servei de 

neteja i de recollida de 
mobles vells, hem adaptat 
voreres i cantonades, hem 
seguit amb la remodela-
ció del Nucli Antic, hem 
millorat diverses places i 
parcs infantils. Per primera 
vegada, s’han construït pi-
sos de lloguer per a joves, 
hem iniciat les obres de 
la  nova  biblioteca, aviat 
començarem a construir 
la segona piscina, hem 
avançat en la tramitació 
i el projecte de la remo-
delació de l’Amistat, hem 
aprovat inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal, seguim lluitant 
per aconseguir la posada 
en marxa del baixador 

de RENFE així com per 
aconseguir que la N-II es 
converteixi en una via cívi-
ca...La llista, evidentment, 
no acaba, ni de bon tros.  
 Quan escrivim aquestes 
ratlles falten pocs dies per 
a la presentació pública 
del nostre candidat i ac-
tual alcalde, Miquel Buch, 
nomenat d ies després 
de la inesperada i trista 
mort d’en Jaume Batlle. 
Fill de Premià de Mar de 
tota la vida i regidor a 
l’Ajuntament des de fa 7 
anys, compta també amb 
una dilatada experiència 
en la política municipal i 
nacional. Juntament amb 
les persones que formem 

part del seu equip, el seu 
compromís des de la seva 
investidura, el 19 de febrer, 
i sobretot de cara a la pro-
pera legislatura és el de fer 
un pas en ferm per acabar 
de fer de Premià de Mar el 
poble que ens mereixem: 
net, endreçat, ben dotat 
de  serveis i equipaments, 
amb una major participació 
ciutadana i amb una oferta 
de lleure i oci prou àmplia 
i per a tots els gustos. Vo-
lem viure a Premià de Mar, 
però alhora volem gau-
dir-ne. Aquest és el camí 
que hem encetat durant 
aquests quatre anys i que 
esperem poder continuar 
tirant endavant.  
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Un parell de qüestions

En  primer lloc acomiadar-
me de tots els lectors, ja 
que per qüestions perso-
nals, bàsicament laborals, 
em veig obligat a deixar les 
meves funcions tant dins de 
la Coordinadora com en la 
AAVV del meu barri, amb la 

seguretat que el company/a 
que em substitueixi ho farà 
millor que jo; demano dis-
culpes a aquells que hagi 
pogut ofendre amb els meus 
escrits, sempre he volgut 
arreglar coses malgrat que 
m’hagi pogut equivocar. 
Gràcies per la vostra pa-
ciència.

Ara parlem d’un parell 
de temes:
Per fi, sembla que  es co-
mencen a buscar solucions 
per a la N-II ( Un cop més 
ha estat necessari patir 
un nombre important de 
desgràcies , inclosa la del 
nostre alcalde).
 Molts ciutadans creiem 

que no n’hi ha prou amb les 
mesures anunciades, ja que 
baixar el límit de velocitat 
entre poblacions de 90 a 
70 Km/h. no és cap solució 
perquè els accidents greus, 
passen dins de les poblacio-
ns no fora d’elles per velo-
citat excessiva molt superior 
als 90 Km/h i malgrat estar 
d’acord en la col·locació de 
radars volem que aquests 
tinguin una funció real de 
seguretat i no merament re-
captadora, valorem molt po-
sitivament les rotondes com 
a reductors de velocitat a les 
entrades de les poblacions 
però aquestes mesures no 
creiem que siguin suficients 
per acabar amb el perill de 

la nacional més perillosa de 
l’estat i potser també la més 
mal senyalitzada.
 Tampoc la solució és 
la construcció de laterals 
perquè solament són un 
pedaç que traslladen el 
problema de lloc (passen les 
molèsties de la part baixa 
a la part alta del poble)i no 
el solucionen pas. L’ única 
solució real és la gratuïtat 
de l’autopista amb més 
entrades i llavors sí que pot 
tenir sentit els laterals, però 
mai a l’ inrevés.  
 Demano un cop més 
un estudi total dels nivells 
ambientals a la zona de 
la Comissaria, incloent les 
partícules amb suspensió, ja 

que hi ha dies que no es pot 
ni tant sols obrir les finestres 
i els veïns, especialment els 
nens no tenen cap culpa de 
res i es mereixen un mínim 
de respecte.
 Esperem que l’equip de 
govern que surti de les elec-
cions municipals, tingui cura 
per fi del dia a dia tema pen-
dent a Premià des de sem-
pre. I demana també una 
campanya seriosa, explicant 
el programes reals  i sense 
agressions verbals entre els 
partits concurrents perquè 
els nostres ciutadans i Pre-
mià es mereixen un exercici 
de responsabilitat. 
 Un cop més gràcies per 
tot, i fins sempre. 

+ ESQUERRA 
+ PREMIÀ

Aquest serà el lema de cam-
panya d’ERC- Premià de Mar 
en les properes eleccions 
municipals, on ens presentem 
com l’opció d’Esquerra prope-
ra, dialogant i preocupada per 
les persones. En la propera 
legislatura Esquerra vol ser 
encara més decisiva en el 
govern municipal. Després de 
quatre anys en minoria amb 
un govern de coalició afron-
tem aquest nou cicle electoral 

amb dues premises clares; 
la primera que no formarem 
govern amb una coalició que 
tingui el PP com a soci i que 
els pactes electorals, com 
vàrem fer ara fa quatre anys, 
els decidirem vinculats a un 
programa de govern realista 
i on es prioritzi l’acció social, 
la mordernització de l’admi-
nistració, la priorització dels 
problemes quotidians dels 
ciutadans i la dinamització de 
Premià de Mar. El programa 
electoral tindrà quatre grans 
eixos; 
 Obrim Premià al mar: 
adequarem i potenciarem 
el front marítim com a espai 
lúdic i d’esbarjo de Premià i 
farem la pressió necessària a 

la Generalitat  i a l’ Estat per 
una solució definitiva al port. 
Lluitarem per fer de la N-II 
un passeig i per aconseguir 
la gratuïtat de l’autopista.  
Promourem alternatives a 
l’actual traçat de la via del tren 
i lluitarem per aconseguir el 
baixador.
 Creiem en les persones; 
Aconseguirem una segona 
escola bressol i una ludoteca 
municipal, aquesta legisla-
tura ja hem obert una nova 
aula. Potenciarem l’actual 
pla d’atenció domiciliària, les 
persones amb dependència 
continuaran sent un prioritat 
per ERC. Continuarem amb 
la millora de les instal·lacions 
escolars, i obrirem els espais 

esportius de les escoles a 
més entitats. Executarem el 
projecte del nou centre cultu-
ral l’Amistat. 
 Dignifiquem el nostre 
poble: Millorarem  radical-
ment l’entramat urbà: l’asfal-
tat, les voreres,el mobiliari i l’ 
enllumenat. Crearem noves 
places d’aparcament i am-
pliarem els espais per a via-
nants. Millorarem els serveis 
de neteja i farem campanyes 
de conscienciació cívica. 
Premià necessita més que 
mai abocar esforços en el 
manteniment de la ciutat.
 Generem progrés: Tre-
ballarem per consolidar  els 
eixos comercials del poble 
perquè esdevinguin un refe-

rent a la comarca. Generarem 
activitats econòmiques de 
sectors industrials no conta-
minants, el Viver d’Empreses 
és un exemple de la línia a 
seguir.  Fomentarem el turis-
me cultural i continuarem fent 
del Museu un punt d’atracció 
turística.
 Volem els joves a Premià:
Seguirem executant el pla de 
creació d’habitatges protegits, 
aquesta legislatura hem fet 23 
pisos de lloguer, els propers 
4 anys i amb el Pla General 
aprovat, aquestes actuacions 
han de créixer, perquè el 
nostres joves puguin viure a 
Premià . Crearem un Casal 
per a joves. Fomentarem 
nous espais d’oci i lleure.

Patrick Premianenc
Tenemos muchas cosas
en común

En aquesta primera in-
tervenció com a candidat 
del PARTIT POPULAR a 
ĺalcaldia de Premià de Mar, 
després que ĺassemblea 
d́afiliats ḿhagi donat la 
responsabilitat de liderar el 
projecte polític que tenim 
per al nostre poble, el pri-
mer que vull fer és donar les 
gràcies per la confiança pel 

treball fet i pel treball fet al 
llarg de tant de temps. I vull 
dir-vos també, que dedicaré 
tot el meu esforç a aquest 
projecte, que és el de tots 
els membres del PP de 
Premià de Mar, que volem 
fer-ho conjuntament amb 
la societat i per tota la so-
cietat premianenca. Estem 
treballant per presentar-vos 
una bona llista electoral, 
unes ponències noves per 
engrandir el nostre progra-
ma i uns nous òrgans que 
tenen la responsabilitat de 
coordinar la força del Partit. 
Per això hem creat l’ ASSO-
CIACIO POPULAR PRE-
MIANENCA, que tindrà com  

a missió  explicar el nostre 
missatge,  ser present en la 
societat,  escoltar les seves 
inquietuds,  dialogar,  fer 
créixer el projecte popular.
 El futur de Premià ja 
està present, i és per això, 
perquè som un partit de 
govern, que volem estar 
directament en les respon-
sabilitats del municipi, que 
podem aportar les políti-
ques modernes, realistes i 
il.lusionants que els ciuta-
dans de Premià necessiten 
per tal de garantir el nostre 
futur tant a la comarca com 
a Catalunya.
 Nuestra apuesta es que  
a partir de ahora Premiá sea 

la protagonista. Convertirla 
en emblemática, que la 
gente se sienta más orgu-
llosa de ella. Por ello que-
remos aportar, y queremos 
compartir nuestro proyecto 
para Premiá, moderno y  
ilusionante, abierto a todos 
y que no excluya a nadie, 
integrador y que no mar-
que líneas divisorias entre 
barrios y personas. Un Pre-
miá lleno de oportunidades, 
con un nuevo impulso, sin 
improvisar más, y dedicar 
todas las energías a unos 
objetivos coherentes con la 
realidad municipal. Pienso 
que tenemos la oportuni-
dad histórica de poner las 

bases para cambiar de una 
vez por todas, la política 
urbanística, la social, el 
modelo de sociedad que 
queremos para nuestros 
hijos, la limpieza, la seguri-
dad, la emigración y tantas 
cosas que preocupan a los 
ciudadanos.
 Os quiero transmitir mi 
compromiso serio y riguro-
so, con el trabajo, el esfuer-
zo, la honradez, el diálogo, 
el equilibrio y la responsa-
bilidad.
 El futuro es nuestro y 
será un futuro mejor. Gra-
cias.

PATRICK CRUZ.   
“TU ALCALDE “.



Club de Tennis Premià de Mar
Any de fundació: 1972

President: 
Raul Alonso Capdevila

Adreça i telèfon de contacte: 
Torrent dels castells s/n

Tel. 93-752.39.40 
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Club de Tennis Premià de Mar

Associació Amigos
Rocieros Romero

Marismeño 
de Premià de Mar

El Club de Tennis Premià de Mar és una entitat esportiva 
sense ànim de lucre fundada el 1972 a Premià de Mar, 
en un indret de gran qualitat, degut a la seva ubicació al 
costat de la costa del Maresme.
 Han passat uns quants anys, i encara hi ha les mateixes 
ganes i il·lusions per tirar endavant l’esport rei d’aquesta 
entitat:  el tennis. S’uneixen esforços com el de l’Escola de 
Tennis Pere Duran SL, que forma des dels més petits als 
més grans en aprenentatge i diversió (estades de Nadal, 
Setmana Santa i estiu, escola d’hivern i particulars), així 
com els de tots els socis que integren el club (un total de 
388), que poden participar en diverses activitats i campi-
onats, com ara els campionats comarcals, campionats de 
Catalunya, campionat Maresme, Set-Ball i Egara, entre 
d’altres.
 El Club de Tennis també és una entitat social on la 
pràctica del tennis no és una exclusivitat, ja que formen 
part del seu local social, un bar-restaurant obert a tothom, 
dues sales de billar, una sala de jocs on s’hi practiquen 
jocs com el “canastón”, el dòmino i la botifarra. També es 
fan classes d’aeròbic i sevillanes, que també estan obertes 
a tots el públics. 

 Per a tots els amants 
de l’esport, el club els 
ofereix 5 pistes de ter-
ra batuda, 1 frontó, 1 
piscina d’estiu, sauna, 
2 pistes de petanca, 2 
sales de billar, i parc 
infantil, a més de totes 
les activitats citades an-
teriorment.

L’associació Amigos Rocieros Romero Marismeño 
és una entitat privada sense ànim de lucre que es va 
constituir el novembre de 2003 amb l’objectiu de donar 
a conèixer i alhora fer divulgació del “cante” i el ball 
“rociero”. 
 Els orígens es remunten a l’any 2000, quan  un grup 

Associació Amigos Rocieros Romero 
Marismeño de Premià de Mar

Any fundació: 2003
Presidenta: 

Encarnación Sánchez Fernández
Telèfons de contacte: 

93.752.53.79 / 658.87.11.44
d’amics s’uneixen per compartir vivències “rocieras” a l’ Aldea Almonteña del Rocío 
(Huelva), on se’ls va encendre la flama de la fe i els sentiments “rocieros”. Més en-
davant, van constituir l’entitat i van sol·licitar a l’Ajuntament el recolzament per poder 
tirar endavant l’objectiu de formar un grup de “cante reociero”, que en l’actualitat 
s’anomena “Grupo Rociero Romero Marismeño”. 
 Les actuacions del grup van dirigides principalment a actes municipals, casaments 
i tot tipus de celebracions on  tinguin cabuda les cançons populars i tradicionals 
d’Andalusia. 
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Dijous 12
Presentació del llibre “Nacional 330”, de Xavier Traïd, col·lecció Primília Lletres, núm. 1
L’editorial Clavell i la regidoria de Cultura han sumat esforços per impulsar una proposta de difusió d’autors 
locals, autors que es mouen o viuen a Premià de Mar i que treballen en disciplines i generes diversos. 
20.00 h, a la Llibreria Proa (Nord, 71) 
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 17
Trobada amb l’escriptor Sebastià Alzamora 
Alzamora comentarà especialment el llibre La pell i la princesa, premi Josep Pla 2005. Dirigeix la tertúlia: 
Josep Mundó.
19 h, a la Biblioteca Municipal Can Manent
Patrocina: Institució de les Lletres Catalanes
Organitza: Biblioteca Municipal Can Manent

Divendres 20
Presentació del llibre “L’Estampació tèxtil a Catalunya. Ponsa: art, disseny i indústria”, amb Miquel Buch, 
Alcalde; Eusebi Casanelles, Director del Sistema de Museus de Ciència i Tècnica de Catalunya i Francesc 
Cabana, historiador
El llibre, editat pel Museu de l’Estampació, ens introdueix en el món de l’estampació tèxtil a Catalunya a partir 
de l’anàlisi de l’empresa Ponsa, que va estar en actiu durant més d’un segle. L’estudi dóna una visió multidis-
ciplinar de l’activitat, per mitjà de la història, la tècnica, l’art i el disseny d’estampats. 
20 h, a la sala d’actes de la Fàbrica del Gas
Organitzen: Ajuntament de Premià de Mar i Museu de l’Estampació

Divendres 20
Narració de contes per a adults
23 h, al Centre l’Amistat. Organitza: Centre l’Amistat

Dissabte 21
El conte com a eina terapèutica: trobades per a mares i pares 
Trobada adreçada a pares i mares amb fills fins a 8 anys. El conte és una eina fantàstica per tractar temes 
importants amb els vostres fills. En aquest cicle de trobades es podran conèixer contes que no només us seran 
útils, sinó que també tenen qualitat literària.
Calendari de les trobades:
• 21 d’abril: L’acceptació d’un mateix
• 5 de maig: L’arribada d’un germà 
• 19 de maig: Els hàbits
Es prega confirmació de l’assistència trucant al telèfon 93 751 01 45
12 h, a la Biblioteca Municipal Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 21
Contes per a nens: Gemma Ventura explicarà contes als nens mentre duri la xerrada amb els pares.
12 h, a la Biblioteca Municipal Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 21
Nit de músiques d’arrel tradicional 
22.30 h, a la plaça de L’Ajuntament
Taller de danses i concert en viu amb ballada amb el grup HARMONIKANDO
23.00 h, a la plaça de L’Ajuntament
Espectacle basat en la música tradicional i popular d’arreu. Són danses senzilles que, amb una ràpida expli-
cació, pot ballar tothom. La particularitat del grup rau en què formen una petita orquestra d’harmòniques, tot i 
que també compten amb una guitarra i dues flautes. 
Organitzen: De Bòlit! i Regidoria de Cultura

Diumenge 22
Mercat de Calaf
Un any més, l’esplai Parroquial pretén recuperar una de les tradicions dels inicis de l’esplai: el Mercat de Calaf. 
Es tracta d’un rebombori de proves, jocs, parades i tómboles i una fira-mercat amenitzats amb actuacions 
infantils i altres actes. 
11.00 h: cercavila d’animació
12.00 h: contes d’arreu del món
16.00 h: contes d’arreu del món
17.00 h: cercavila d’animació i xocolatada
Tot el dia a la Plaça Nova 
Organitza: Esplai Parroquial

Dilluns 23
Tot el dia
Parades de llibres i roses a la plaça de l’Ajuntament

SANT JORDI 2007
ParauLots i ParauLínies
Aquest any, com a novetat, ens hem empescat un joc: un bingo de paraules. 
La dinàmica és la mateixa que el bingo tradicional, però en aquest cas s’ha 
d’aconseguir omplir el cartró amb lletres i paraules. És un joc obert a nens 
i adults, joves i grans, per passar una bona estona i intentar fer... parauLot! 
Hi haurà premis per als guanyadors.
Els quatre passis seran a les 12.00 h, 13.00 h, 18.00 h i 19.00 h a la plaça 
de l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Cultura

Celebració de la Diada de Sant Jordi a la Biblioteca Municipal:
Exposició de les últimes novetats de Sant Jordi arribades a la Biblioteca 
Can Manent.
Lliurament d’una guia bibliogràfica infantil-juvenil recomenada per la Ma-
nenteta 
Lliurament d’una guia sobre les festes del Maresme feta en col·laboració 
amb les altres biblioteques de la comarca. 
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Concert de Sant Jordi
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música ens oferiran un concert a 
l’Auditori.
18 h, a l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música 

Lectures + Balls de bastons 
Per tercer any consecutiu, l’entitat De Bòlit! i Ràdio Premià de Mar s’uneixen 
en aquest acte. De Bòlit! ens presentarà, com a novetat, els seus balls de 
bastons del grup dels petits i mitjans i, entre ball i ball, entitats i ciutadans 
del poble ens llegiran textos.
18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: De Bòlit! i Ràdio Premià de Mar

Dissabte 28
Teatre: CAP AL TARD
Proses autobiogràfiques de Santiago Rusiñol.
Amb Ramon Madaula (Ventdelplà) i direcció de Sílvia Munt.
L’espectacle és un recull de les proses més íntimes i definidores de Rusiñol, 
ordenades perquè puguin tenir un sentit teatral i una unitat de temps i d’espai. 
Assegut en un cafè, on ell va passar gairebé tots els capvespres de la seva 
vida, i acompanyat al piano per Erik Satie, Rusiñol ens explica qui és.
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 29
Lliurament dels premis del Concurs Literari Sant Jordi 2007
12.00 h al Patronat Social Premianenc
Organitza: AECC i Regidoria de Cultura

34è Aplec de la Sardana 
Aquest any es comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, 
Cobla Premià i Cobla Mediterrània.
11.00 h a 17.00 h,  a la plaça de la Sardana
Organitza: Amics de la Sardana

Del 23 al 30 d’abril
“Llengües: entendre’s és possible”. Joc de preguntes sobre la diver-
sitat lingüística.
Joc consistent en resoldre una pregunta continguda dins d’un llibre. Si es 
resol bé la pregunta es regalarà el llibre al concursant. Amb aquest joc es 
dóna suport a la promoció de la diversitat lingüística com a patrimoni comú 
que fa possible l’apropament entre les cultures.
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

De l’11 al 28 d’abril
Exposició: El llibre i la imprempta. Història, a la Sala d’Exposicions de 
Can Manent.
Organitza: AECC
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 16 h a 20:30 h.
Dimecres, de 9.00 h a 13:30 h
Dissabtes, de 18.00 h a 2.00 h
El diumenge 22 s’obrirà d’12.00 h a 14.00 h 
i el dilluns 23, d’12.00 a 14.00 h i de 16.00 h a 20.30 h
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Diumenge 1
Balls tradicionals a la Fàbrica del Gas
17.30 h, taller de danses amb professor convidat
18.30 h, ball obert a tothom
Organitza: De Bòlit!

Divendres 13                              
4t concurs de monòlegs “Premià Jove”
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut
Les bases del concurs les trobareu al Centre Cívic 
(Esperança 19-21 de Premià de Mar) i a la web: www.
premiademar.cat  Premià Jove. 

Diumenge 15            
Titelles: El fantasme del castell 
Companyia Titelles Guinyol DidóSinopsi: 
Fa molts anys, la gent de la regió on transcorre aques-
ta obra comentava que, en caure la nit, un fantasma es 
passejava pel castell i els seus voltants...
12.00 h, a la plaça Ernest Lluch
(En cas de pluja aquest espectacle es realitzarà al 
Centre Cívic, el mateix dia i hora. Aforament limitat de 
90 persones).
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 20                              
Campionat Pro Evolution Soccer 6
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut
Les bases del campionat les trobareu al Centre Cívic 
(Esperança 19-21 de Premià de Mar) i a  www.premia-
demar.cat  Premià Jove. 
Més informació a: aj172.joventut@premiademar.cat

Dissabte 21
Recital de guitarra clàssica a càrrec de Pau Figueras 
(John Dowland, Antonio Ruiz Pipó, Ferran Sor, 
Alexandre Tansman, Heitor Villa-lobos, Vicenç Mayol i 
Héctor Ayala), amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
Entrada Lliure
19.00 h, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Dissabte 21 i diumenge 22                           
Teatre: El sopar dels idiotes
de Francis Veber
Donat l’ èxit obtingut per l’ obra, es tornarà a represen-
tar els dies 21 i 22 d’abril.
22.30 h (dissabte) 20.00 h (diumenge), al Patronat 
Organitza: Patronat Teatre
Sinopsi: comèdia trepidant en dos actes amb situa-
cions extremes en  què es pot trobar qualsevol que 
tingui un hobby i aquest se li giri en contra.
Repartiment per ordre d’ aparició:
Pepe Romeu, Marta Nadal, Toni Amill, Carles Berrocal, 
Jaume Planas, Judit Cisa i David Blasco.
Direcció: Ferran Corbalan .

Diumenge 22
ITINERARIS: Ecologia del litoral marí
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic, a peu
Organitza: Regidoria de Cultura
Des de fa molts segles les activitats humanes han 
modificat profundament el litoral marí, que comprèn 

també la primera línia de mar, actualment edificada 
en la seva pràctica totalitat. Si tenim en compte tots 
els problemes esmentats, cal suposar que el futur 
del nostre litoral no pinta gaire bé. En parlem?

Diumenge 22
Recital de poesia i música
Marta Lloveras i Domènec Carrillo presenten en 
recital el seu nou CD, Caminant Junts, amb motiu de 
la Diada de Sant Jordi.
12.00 h, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Dissabte 28                            
Teatre: Cap al tard 
Proses autobiogràfiques 
de Santiago Rusiñol.
Amb Ramon Madaula 
(Ventdelplà) 
i direcció de Sílvia Munt.
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura
Preu entrada: 10 €
Preu amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà 
a entitats conveniades i a joves fins a 25 anys. En-
trada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniver-
sari durant l’any 2007. Totes les entrades només es 
podran adquirir en horari de taquilla.

Diumenge 29
34è Aplec de la Sardana
11.00 h a 17.00 h,  a la plaça de la Sardana
A càrrec de les cobles Premià, Ciutat de Girona i 
Mediterrània
Organitza: Amics de la Sardana

Diumenge 29                   
Teatre-titelles: La Caputxeta Vermella 
Companyia El Sidral
Sinopsi: Tres amics han quedat per passar una bona 
estona i descobreixen que no estan sols; hi ha un 
munt de nens que els estan mirant. Llavors recorden 
que els hi han d’explicar un conte, el de la Caput-
xeta Vermella. Es repartiran els papers i els aniran 
interpretant canviant una miqueteta el seu argument 
original. Així trobarem que la Mireia (Caputxeta 
Vermella), en el seu camí cap a casa l’àvia, es troba 
amb un caçador que acabarà sent fruiter, un llop que 
acabarà sent vegetarià... 
18.00 h, al Patronat-Teatre
Organitza: Patronat-Teatre

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
Filadores
Fins al 8 d’abril, a Can 
Manent
Organitza: AECC i Mar de 
Dones

El llibre i la imprempta.
Història 
De l’11 al 28 d’abril, 
a Can Manent
Organitza: AECC 
i Regidoria de Cultura

Exposició de novetats 
de St. Jordi
Entrega d’una guia 
bibliogràfica infantil-juvenil: 
llibres recomanats per la 
Manenteta juvenil.
Entrega  d’una guia sobre les 
festes del Maresme
feta en col.laboració de les 
Biblioteques del Maresme.
Dia 23 d’abril a la tarda, a 
Can Manent
Organitza: Biblioteca 
Municipal Can Manent

Vitralls
L’exposició recull obres tre-
ballades amb la tècnica del 
“patchwork”, que s’inspiren i 
recreen el motiu central del 
vitrall. De la mà de l’artesana 
Núria Madurell, les alumnes 
del Patronat Social 
Premianenc i d’altres 
artesanes presenten els seus 
treballs. Del 22 d’abril al 6 de 
juny, al Museu de l’Estampa-
ció de Premià de Mar
Inauguració: diumenge 22 
d’abril a les 12.00 h. 
Organitza: Museu de 
l’Estampació 

Claude Amoussou  
Exposició de Pintura de 
Claude Amoussou (Benín)
Durant el mes d’abril, a la 
Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art 
Aimara 


