
Publicació mensual de l’Ajuntament de Premià de Mar  •  Número 41  •  Nova Època  •  Abril 2008

Per Sant Jordi, 
“Vivències de 
postguerra. 

Infants i joves de 
Premià de Mar”

Tallers per 
assessorar 

la creació de 
noves 

empreses

La desfilada 
Premià Model, 
en imatges a 
les pàgines 

centrals

L’Ajuntament 
guanya un recurs 
contra l’augment 

de les tarifes 
de l’aigua

SUMARI

El consum 
responsable 
de l’aigua és 
cosa de tots



Escric aquestes línies pocs dies després que l’empresa encarregada de 
l’abastament d’aigua, SOREA, ens hagi comunicat que comparant dades 
dels primers trimestres de 2007 i 2008, som el municipi del Maresme que 
hem reduït més el consum d’aigua. Tenint en compte la gravetat de la 
sequera que patim des de fa mesos, aquesta és una molt bona notícia. 
Des de l’Ajuntament hem endegat diverses campanyes destinades a la 
conscienciació per un consum responsable de l’aigua; de la poca aigua 
que ens queda. Evidentment, però, amb això no n’hi ha prou, perquè la 
veritable solució passa perquè plogui molt els propers mesos, i malau-

radament, això ja no depèn de nosaltres. M’omple d’orgull veure que els 
premianencs estem  aprenent a no malbaratar l’aigua i que dia a dia ens 

esforcem perquè sigui així. Però, atenció! No ens podem adormir! Des d’aquest espai, us 
animo a seguir pel mateix camí, alhora que us convido a llegir els consells pràctics sobre com 
estalviar aigua a casa que trobareu a l’interior d’aquest Vila Primilia.
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Premià de Mar és el municipi 
del Maresme que més ha reduït 
el consum domèstic d’aigua, 
però cal seguir estalviant 
El proppassat mes de febrer, 
arran de la sequera que es 
viu des de fa mesos,  l’Ajun-
tament va editar un ban on 
s’informava els ciutadans de 
la prohibició d’emprar aigua 
potable per al reg de jardins, 

L’Ajuntament 
demana la 
col·laboració
dels ciutadans en
l’estalvi d’aigua

segueix a la pàgina següent

Consells pràctics a casa: 
estalviar és senzill !

Fonts: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Premià de Mar

Us proposem algunes mesures senzilles de posar en 
pràctica amb les que aconseguireu reduir ràpidament el 
vostre consum d’aigua. La vostra aportació a l’estalvi és 
important!

El vàter
Eviteu l’ús del vàter com a paperera, ja que amb cada 
descàrrega s’aboquen entre 6 i 10 litres d’aigua (i fins a 
15, en certs models). Reduïu el volum de descàrrega de 
la cisterna del wàter, quan us sigui possible. Existeixen 
diversos dispositius per reduir i estalviar, com per exemple, 
l’ús de cisternes de capacitat reduïda (6 litres), de cisternes 
de doble descàrrega (una complerta- 6 litres- i una altra 
de més curta- 3 litres), o de sistemes de flux interromput: 
quan es considera que l’aigua descarregada és suficient, 
es torna a prémer el botó de descàrrega i aquesta s’inter-
romp. Una altra opció és utilitzar el “reductor volumètric”, 
que permet estalviar fins a 4.000 litres/persona/any.

Les aixetes i el rentamans
Tanqueu les aixetes quan no feu servir l’aigua. Una aixeta 
oberta consumeix uns 10 litres cada minut. Repareu les 
aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que degota po-
dem perdre fins a 30 litres al dia. Reduïu el cabal d’aigua 
de les aixetes instal·lant reguladors de cabal o airejadors. 
Aquests s’enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un 
mecanisme que barreja aire amb aigua i, amb la mateixa 
pressió i el mateix confort, s’aconsegueix un consum de 
fins a un 50% més baix. Si heu de canviar una aixeta po-
seu-ne una de monocomandament, ja que el seu consum 
d’aigua és de 6 a 8 litres per minut.

El cotxe
Renteu-lo al túnel de rentat o amb una esponja i una 
galleda, en comptes de fer-ho amb mànega. Això permet 
estalviar fins a 350 litres d’aigua cada rentada.

El rentavaixelles
Feu servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i 
utilitzeu sempre que pugueu els programes d’estalvi. Quan 
hagueu de canviar de rentavaixelles, compreu-ne un de 
baix consum doncs redueix substancialment el consum 
d’aigua.

La bugada
Feu servir la rentadora amb la càrrega completa i selec-
cioneu el programa adequat en funció del tipus de roba i 
el seu estat de brutícia. Si heu de canviar de rentadora, 
compreu-la de baix consum. Mentre que una rentadora 
antiga pot gastar fins a 220 litres d’aigua per rentada, 
una de baix consum necessita només 50 litres, a més de 
consumir menys energia.

La dutxa
Si us dutxeu, estalviareu aigua. Mentre que una banyera 
plena gasta 300 litres, amb una dutxa en gastareu 50.
Feu servir un airejador en el capçal de la dutxa, així po-
dreu estalviar fins al 50% de l’aigua. Si us heu de canviar 
d’aixeta de dutxa utilitzeu una de monocomandament 
doncs podreu estalviar l’aigua derivada de la recerca de 
la temperatura ideal.

Recollir les aigües pluvials
L’Ajuntament i l’empresa encarregada de la neteja dels 
carrers, CESPA, estan ultimant els detalls d’una campa-
nya per finançar la instal·lació als habitatges d’un  sistema 
col·lector d’aigües pluvials que consisteix en un dipòsit 
d’uns 200 litres de capacitat que recull l’aigua de pluja del 
terrat/teulada que baixa per la canal de desguàs, després 
de filtrar-la i eliminar-ne les possibles restes de brutícia. 
D’aquesta manera, s’aprofita el 90% de l’aigua de pluja, 
que es pot utilitzar per regar gespa, plantes o espais diver-
sos de la comunitat o habitatge unifamiliar. El sistema té un 
cost baix, i el 50% serà  finançat per l’Ajuntament. 

arbres o zones verdes, així 
com per a la neteja de vials, 
carrers, sendes i voreres. 
De la mateixa manera, el 
ban també especifica que 
queda prohibit destinar aigua 
potable per omplir piscines, 

estancs i fonts; per a fonts 
per al consum humà que no 
disposin d’elements automà-
tics de tancament; o per a 
rentar amb mànega els ve-
hicles (amb excepció de les 
empreses que es dediquen 
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Olga Safont (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“Entre tots hem de fer possible la 
correcta gestió de l’ús de l’aigua. Un 

bé imprescindible i escàs. El seu valor 
fonamental exigeix als particulars i 

administracions el control de la gestió de 
forma adequada i sostenible”.

“És una situació d’emergència a 
Catalunya. Els ajuntaments han de fer 
pedagogia del consum responsable de 
particulars i de comunitats, mantenir-se 

a l’aguait i, si fos el cas, denunciar les 
conductes poc cíviques i solidàries”. 

“Siempre diremos que todas las medidas 
que se adopten serán pocas. 

Menos mal, que aquí no pasa como en 
Badalona, donde las cañerías de agua 

llevan lustros perdiendo ante la desidia del 
Ayuntamiento y los responsables”.

“La sequera que ens trobem cada 
any, ha de fer-nos reflexionar de 

com administrar-la, no sols des de 
l’administració o la ciutadania. Cal un 

nou grau de compromís entre ambdós 
per assolir una solució plena”.

“Ens hem de felicitar per l’esforç dels 
premianencs en l’estalvi del consum 

d’aigua, però no podem baixar la 
guàrdia. Les previsions no són 

bones i hem de seguir pensant en no 
malbaratar-ne ni una gota”.

ve de la pàgina anterior

a aquesta activitat). 
 Des de fa anys, la neteja 
dels carrers de tot el poble 
es fa amb aigua de pou, és a 
dir no potable, de la mateixa 
manera que el reg de jardins. 
Els espersors, que sí que 
funcionen amb aigua pota-
ble, estan tancats des de fa 
temps, per tant actualment 
tot el reg es fa amb aigua no 
potable. 
 D’altra banda, cal desta-
car que, segons dades de 

l’empresa subministradora 
d’aigua, SOREA, Premià 
de Mar ha estat el municipi 
del Maresme que ha reduït 
més el consum d’aigua. 
Comparant les dades del 
primer trimestre del 2007 
amb les del primer trimestre 
del 2008, l’aigua facturada 
per a consum domèstic i 
públic ha disminuït un 17%. 

La Regidoria de Medi Ambi-
ent felicita els ciutadans per 
l’esforç i la responsabilitat 
en l’ús de l’aigua, alhora que 
els demana que segueixen 
col·laborant, ja que l’aigua és 
cada dia un bé més escàs. 

Campanya a les escoles
Amb la voluntat de seguir 
fent campanyes sobre la 
necessitat de no malgastar 
l’aigua, l’Ajuntament, a tra-
vés de l’empresa d’educa-

ció ambiental FEM Natura, 
impartirà a les escoles uns 
tallers sobre  l’estalvi d’aigua, 
amb l’objectiu que els alum-
nes prenguin consciència 
de la importància d’utilitzar 
correctament l’aigua a la 
llar, a l’escola i a d’altres 
espais. Al mateix temps, 
se’ls donarà a conèixer al-
gunes de les mesures que 
permeten una millor gestió 
de l’aigua de consum, com 
ara els airejadors per a les 
aixetes, els reductors de 
cabal a la dutxa, l’ús de la 
rentadora i rentaplats, i les 
diferents maneres de regar.  
Els alumnes que participin 
als tallers rebran un pack 
amb airejadors per a les 
aixetes per al seu domicili.
Les xerrades també inclouen 
informació sobre el cicle de 
l’aigua, la seva importància 
per als éssers vius i la seva  
contaminació. 

Des de fa anys, la 
neteja dels carrers i 
el reg dels jardins del 
municipi es fan amb 
aigua no potable 
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L’Ajuntament gestiona prop 
de 160 casos de persones 
amb dependència 

El gener del 2007 va entrar 
en vigor la Llei de depen-
dència, aprovada pel govern 
de l’Estat Espanyol amb 
l’objectiu de regular les con-
dicions bàsiques per promo-
cionar l’autonomia personal i 
la protecció de les persones 
en situació de dependència. 
La llei, que per al seu des-
plegament compta amb la 
col·laboració de les diferents 
administracions, contem-
pla diverses formes d’ajuts 
que poden ser a través de 
serveis o bé econòmics, 
dirigits de manera universal 
als ciutadans que tenen al 
seu càrrec  alguna persona 
en situació de dependència. 
El seu desplegament està 
previst de manera progres-
siva. Per a aquest 2008 es 
podran atendre les perso-
nes reconegudes amb gran 
dependència Grau III i amb 
dependència severa Grau 

II, nivell 2. Fins al 2015 s’hi 
aniran incorporant gradual-
ment la resta de persones 
valorades amb dependència 
severa (Grau II, nivell 1) o 
moderada. 

Regidoria de 
Serveis Socials
Des de l’entrada en vigor 
de la Llei de dependèn-
cia, l’Ajuntament ha atès, 
a través de la Regidoria de 
Servies Socials, nombroses 
peticions per poder tenir 
accés als ajuts que preveu 
la llei. En total s’han valo-
rat prop de 160 casos de 
dependència amb Grau III, 
Nivell 1 i 2. 
 Per a més informació 
sobre la Llei de dependèn-
cia, les persones interes-
sades es poden adreçar 
a les dependències de 
Serveis Socials, al carrer 
Unió, 40. 

Aquest 2008 es podran atendre les persones amb gran
dependència (grau III) i dependència severa (grau II), nivell 2

Classificació de dependències establertes per la Llei

Grau I:  Dependència moderada
Quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda 
intermitent o limitada, per la seva autonomia personal. 

Grau II: Dependència severa
Quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix de la 
presència permanent d’un cuidador o bé té necessitats d’ajuda extensa per a la seva 
autonomia personal 

Grau III: Gran dependència 
Quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total 
d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una 
altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva autonomia personal. 

Calendari d’aplicació de la Llei segons el grau de dependència

Durant el 2007
Persones valorades amb el Grau III de Gran Dependència, nivells 2 i 1

Entre el període 2008/9
Valorades amb el Grau II de Dependència severa, nivell 2.

Entre el període 2010/11
Persones valorades amb el Grau II de Dependència severa, nivell 1.

Entre el període 2012/13 
Persones valorades amb el Grau I de Dependència moderada, nivell 1.
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L’abril del 2006, l’Ajunta-
ment va demandar el Depar-
tament de Comerç, Turisme 
i Consum de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de 
l’augment de les tarifes pel 
subministrament d’aigua en 
alta a través del sistema Ter-
Llobregat, que havia estat 
autoritzada per la Comissió 
de Preus de Catalunya. La 
demanda es va basar en di-
verses irregularitats detecta-
des per part de l’Ajuntament 
en la justificació de les no-
ves tarifes, que suposaven 

Des de fa unes setmanes, l’aparcament als carrers 
del Carme i de Lourdes ha deixat de canviar de 
cantó cada quinze dies per passar a ser fix. D’altra 
banda, també s’hi han senyalitzat aparcaments per 
a motos. 

Millores a l’aparcament dels carrers 
Carme i Lourdes

La Generalitat haurà de retornar als usuaris 
les quantitats cobrades de més

L’Oficina Municipal 
d’Escolarització 
funciona a bon ritme 

L’Ajuntament guanya un recurs 
interposat per irregularitats en 
l’augment de les tarifes de l’aigua

un increment considerable 
de la quota a pagar per part 
dels usuaris. 

El jutge dóna la raó 
a l’Ajuntament
La resolució dictada pel jut-
ge constata, entre d’altres 
qüestions, que hi ha “incre-
ments de costos imputats a 
les tarifes que no resulten 
suficientment justificats”. 
El text conclou que queda 
anul·lada la resolució apro-
vada en el seu dia referent a 
l’aplicació de les tarifes que 

es van cobrar des de maig 
del 2006 fins al novembre 
del 2007. Per tant, la com-
panyia concessionària del 
servei d’aigües, SOREA, 
haurà de tornar als usua-
ris de Premià de Mar les 
quantitats cobrades de més 
al rebut de l’aigua durant 
el termini esmentat. En el 
moment de tancar aquesta 
edició, l’Ajuntament està 
pendent d’acabar d’ultimar 
amb SOREA els terminis i 
la forma com es faran els 
abonaments. 

El Decret pel qual s’estableix 
el procediment d’admissió de 
l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb 
fons públics, estableix l’Oficina 
Municipal d’Escolarització com 
a instrument de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Departa-
ment d’Educació en el procés 
d’escolarització de l’alumnat 
als centres docents finançats 
amb fons públics en l’àmbit del 
municipi corresponent.
  El Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Premià de Mar 
van acordar l’any 2004 crear 
i mantenir l’Oficina Municipal 
d’Escolarització i d’assumir la 
corresponent col·laboració en 
el procés d’escolarització. Des 
d’aleshores, el servei atén les 
consultes dels ciutadans i tra-
mita les sol·licituds per accedir 

als diferents nivells educatius.

Preinscripció 2007-2008
L’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació de Premià de Mar s’ubica 
a les dependències de l’Àrea de 
Serveis Personals d’Atenció al 
Ciutadà , al carrer Unió 40, i té 
les següents funcions:
- Establir els mecanismes ne-
cessaris per orientar i informar 
adequadament les famílies de 
tota l’oferta educativa.
-Procurar una distribució equili-
brada de l’alumnat amb neces-
sitats educatives específiques 
que n’afavoreixi la integració i 
faciliti la cohesió social. 
- Supervisar el procés de ad-
missió de l’alumnat i el com-
pliment de les normes que el 
regulen i si s’escau, proposar 
a l’Administració Educativa les 

mesures adequades, sense 
perjudici de les competències 
que corresponen a la Inspecció 
Educativa.
- Rebre sol·licituds d’escolarit-
zació dels nivells d’educació 
infantil, educació primària i 
educació secundaria obligatò-
ria i trametre la documentació 
corresponent a cada sol·licitud 
al centre sol·licitat en primer 
lloc. Enguany, la preinscripció 
es va iniciar el 25 de març, amb 
l’obertura dels terminis per a la 
inscripció als ensenyaments 
d’educació infantil, primària i 
secundaria. Més endavant, 
l’OME també intervindrà en els 
processos d’escolarització al 
primer cicle d’educació infantil 
(escola bressol), batxillerat, 
cicles formatius de grau mig i 
grau superior i cicles artístics. 

El mes de febrer es va inaugurar al Museu de 
l’Estampació una Mostra-Exposició del teixit empre-
sarial del municipi amb la qual es vol fer un homenat-
ge a totes les empreses i els empresaris de Premià 
de Mar. Des de fa unes setmanes aquesta mostra, 
que ofereix al visitant una visió del municipi a través 
de les seves empreses,  es pot visitar al vestíbul de 
la nau 2 de l’Antiga Fàbrica del Gas (carrer Joan XXIII 
2-8), de dilluns a divendres de 9h a 13h. 

Exposició d’homenatge al món 
empresarial de Premià de Mar 

Entre febrer i març, l’Oficina Municipal 
d’Escolarització ha atès més de 260 consultes
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El mar a les 
escoles
Els alumnes de primària de les 
escoles que hi estiguin interes-
sades podran participar als ta-
llers anomenats Aula del Mar, 
que organitza la Regidoria de 
Medi Ambient . L’objectiu dels 
tallers és apropar els nens 
i les nenes a l’entorn  marí i 
motivar-los perquè aprenguin, 
a través d’un  espai educatiu 
i interactiu, a identificar els 
elements marins, a interpretar 
les lleis del mar i a respectar 
la natura. 

Fa uns dies, operaris de l’empresa enca-
rregada de la neteja dels carrers, CESPA, 
van netejar, per indicació de la Regidoria 
de Medi Ambient, les pintades de la plaça 
de la Sardana. 

Neteja de grafittis

El Centre 
d’Atenció Primària  
millora el servei
d’atenció a 
l’usuari
El Centre d’Atenció Pri-
mària de Premià de Mar 
ha iniciat una sèrie d’ac-
cions per millorar l’espera 
i l’atenció als usuaris que 
es dir igeixin al centre. 
Amb l’objectiu d’oferir una 
atenció més eficient, s’han 
instal·lat tres taulells di-
ferenciats, cada un dels 
quals s’encarrega d’aten-
dre una part de les de-
mandes, segons es tracti 
d’urgències, entrega de 
receptes,  baixes d’incapa-
citat laboral transitòria, no-
ves citacions de recollida, 
o informació general. 
 D’altra banda, i també 
com a novetat, al CAP hi 
ha una persona conveni-
entment identificada que 
s’encarrega de donar infor-
mació general als usuaris, i 
alhora informa els pacients 
de les sales d’espera de 
les consultes sobre si hi 
ha retard en les visites, el 
lloc que ocupen en el llis-
tat de citacions, així com 
d’altres incidències que 
puguin produir-se. Aquest 
personal porta unes jaque-
tes de color blau que han 
estat subvencionades per 
l’Ajuntament. 

Eleccions Generals 2008
Aquests són els resultats obtinguts a Premià de Mar a les passades eleccions al 
Congrés de Diputats i al Senat. 

S’aprova el conveni col·lectiu dels treballadors 
de l’Ajuntament
El ple de març va aprovar per unanimitat el pacte de condicions de treball del per-
sonal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral pels propers 4 anys. A 
les fotografies, representant de l’Ajuntament i dels sindicats signant el pacte. 
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Prevenir els robatoris 
als comerços 
Prevenció i organització
Mai s’han de donar informacions (ni a 
coneguts ni a estranys) sobre:
- La quantitat de diners existents o el 
volum de facturació.
- El lloc on es guarden els diners.
- L’horari de transport dels diners.
- L’hora i/o lloc de recompte dels 
diners.
- Els dies de pagament a distribuïdors 
de material.
 És important que els comerci-
ants i treballadors puguin detectar 
qualsevol anomalia: un pany que 
funciona malament, una porta oberta, 
un distribuïdor o missatger diferent, 
o la simple presència d’individus 

desconeguts o sospitosos.

Reduir els riscos de robatoris, 
atracaments o estafes
- Fixar un límit per als diners que es 
tenen a la caixa.
- Guardar els diner i xecs de paga-
ment en un lloc segur.
- Realitzar el recompte dels diner fora 
de la vista del públic.
- Disposar d’una bona administració 
de claus. 
- No tenir-ne gaires en circulació.
- No tenir-ne a la vista del públic.
- Organitzar un mètode d’obertura i 
de tancament del local tan segur com 
sigui possible.

- Tenir un llistat de telèfons dels 
proveïdors/cobradors  per confirmar 
la  identitat de  qualsevol  persona  
desconeguda.    
- Repassar amb els treballadors les 
mesures de seguretat a adoptar i 
revisar-les periòdicament.

Retirada i transport de diners
- Instal·lar una caixa forta amb siste-
ma d’obertura retardat.
- Connectar aquesta caixa amb un 
sistema electrònic d’alarma.
- Tancar bé la caixa forta després 
d’utilitzar-la.
- Per a la compra d’una caixa forta, 
demanar l’assessorament d’una 

Consells de la Policia Local de Premià de Mar
empresa especialitzada.
- Si s’ha d’efectuar el transport dels 
diners fora de l’establiment, procu-
rar fer-ho sempre de dia i variant 
l’itinerari.
- Transportar els diners de la manera 
més discreta possible i preferiblement 
acompanyat.

Comportament durant 
un atracament
El més important és mantenir la 
calma i procurar guanyar temps. A 
partir d’això, cal:
- Activar el sistema d’alarma silencio-
sa sense ser vist, en  el cas de que 
es tingui aquest servei.

- Observar bé els atracadors per 
poder-ne fer una bona  descripció.
- Memoritzar dades referents al vehi-
cle o eines utilitzades pels atracadors, 
així com la direcció que prenen.

Després de l’atracament
- No tocar res que pugui alterar les 
petjades o indicis  deixats i que pugin 
ser d’interès per la policia.
- Trucar immediatament a la policia. 
Mossos d’Esquadra 088 i/o Policia 
Local  092
- Fer que una persona esperi a fora 
l’arribada de la policia.  
- En cas necessari, demanar ajuda 
mèdica.
- Recordar la direcció que han pres 
els atracadors.
- Tancar les portes, no deixar entrar 
a ningú.
- Demanar als testimonis que es 
quedin o prendre nota del nom i 
l’adreça.
- Mantenir lliure el telèfon després de 
trucar a la policia.
- Intentar que tothom apunti ràpida-
ment tot el que hagi observat.  

El parc infantil de la plaça Palmera, al barri del Gas, compta amb 
un nou tancat de fusta per protegir els nens i les nenes que hi van a 
jugar. L’objectiu de l’Ajuntament és anar creant espais tancats a tots 
els parcs infantils del municipi.

Nou tancament a la zona infantil del parc de la Palmera
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Testimonis de 
postguerra al 
llibre de Sant Jordi 
Les vicissituds que van viure 
els premianencs que eren 
nens en els anys de la guerra 
civil espanyola i la postguerra 
són el tema central del llibre “ 
Vivències de postguerra. In-
fants i joves de Premià de Mar 
(1936-1960)” que l’Ajuntament 
de Premià de Mar, juntament 
amb l’editorial Clavell Cultura, 
presenten enguany per la Dia-
da de Sant Jordi.
 El llibre, escrit conjuntament 
pels periodistes premianencs 
Agnès Céspedes i Xavier Traïd 
i prologat per l’arqueòleg Ra-

mon Coll, presenta una crònica 
d’aquells anys foscos basada 
en els testimonis de ciutadans 
que aleshores eren nens. El 
text apareix dividit en capítols 
temàtics que fan un recorregut 
per la situació que es va viure a 

la ciutat en la primera postgue-
rra, la gana que es va passar, 
les escoles i els mestres de 
l’època, els jocs que s’hi practi-
caven, els records de les velles 
botigues, les festes majors o les 
primeres feines. A banda del 
text, un dels principals atractius 
del llibre rau en les imatges que 
hi apareixen i que han estat 
cedides pels mateixos testimo-
nis.
 El llibre es presentarà en 
un acte públic al Centre Cívic 
el divendres 18 d’abril a les vuit 
del vespre.      

El servei de promoció eco-
nòmica ha organitzat, per 
a aquest mes d’abril, uns 
tallers d’entre  una i dues 
hores de durada pensats per 
a aquelles persones que es 
plantegen crear la seva prò-
pia empresa: 

Com planificar 
la teva empresa
Teniu una idea de negoci, 
penseu que és una bona idea 
però en voleu estar segurs. 
Sabeu com analitzar-la i fer 
els preparatius per a posar-
la en marxa amb el mínim 
risc i la màxima facilitat. El 
pla d’empresa és una bona 
fórmula que us pot ajudar. 

El pla de màrqueting 
i de comunicació 
El màrqueting és el conjunt 
d’eines que permet comuni-
car els valors de l’empresa i 
optimitzar les vendes. El client 

és el centre de l’empresa, cal 
conèixer-lo i cercar la seva 
satisfacció.

El pla de personal 
i seguretat social 
La principal força de les em-
preses són les persones, cal 
organitzar-les i gestionar-les 
bé per tal de millorar el resultat 
final.

Formes jurídiques 
i fiscalitat
Conegueu les possibles for-
mes jurídiques que pot adop-
tar l’empresa i els impostos 
que caldrà afrontar. 

El pla financer 
de la teva empresa I i II
La viabilitat de l’empresa 
es mesura essencialment a 
través de les dades econòmi-
ques. Descobriu com elaborar 
i interpretar el pla financer de 
la vostra empresa.

Assessorament 
en la creació de la 
pròpia empresa

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

9 d’abril – de 15.30 a 16.30 Com planificar la teva empresa (1h)
15 d’abril – de 9.30 a 11.30 El pla de màrqueting i de comunicació 

(2h)
16 d’abril - de 15.30 a 16.30 El pla de personal i seguretat social (1h)
21 d’abril – de 15.30 a 16.30 Formes ju   rídiques i fiscalitat (1h)
29 d’abril - de 9.30 a 11.30 El pla financer de la teva empresa I (2h)
30 d’abril - de 9.30 a 11.30 El pla financer de la teva empresa II (2h)

Calendari de tallers

Més informació a: Servei de Promoció Econòmica. Carrer Joan XXIII, 2-8
Tel. 93.752.91.90; correu electrònic: aj172.promocio@premiademar.cat. 
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Les escoles celebren la festa 
del mini ping-pong al carrer 
Dijous, 27 de març, Premià 
de Mar va celebrar la festa 
de mini ping-pong al carrer. 
Durant tot el matí més de 600 
alumnes de les escoles del 
municipi van participar a la 
plaça de la Sardana en una 

jornada dedicada a aquest 
esport que formava part del 
Programa de mini ping-pong 
a les escoles,  impulsat per la 
Federació Catalana de Tennis 
Taula, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona i la 

Fundació Caixa Sabadell. 
 Durant l’acte, que va comp-
tar amb la participació de 
l’alcalde, Miquel Buch i la regi-
dora d’Ensenyament, Mercè 
Gisbert, es va fer lliurament 
de material esportiu (taules de 

Es va lliurar material esportiu per als centres educatius
ping pong, pales, pilotes, xar-
xes...) que es distribuirà entre 
les escoles que s’adhereixin 
al programa. La jornada va 
comptar amb la col·laboració 
del CTT Premià. 
 El programa d’introducció 

del mini ping-pong a les es-
coles es porta a terme des 
de l’any 2001 i el seu objectiu 
principal és el d’estendre la 
pràctica del tennis taula a 
les escoles com a esport de 
lleure a l’abast de tothom. 
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Els joves poden arribar a ser 
tan intel·ligents com qualse-
vol dels genis de la història. 
Els sèniors poden ser tan 
o més intel·ligents que els 
joves perquè és possible 
ser jove amb més de 90 
anys . Per aconseguir un 
Premià més intel·ligent pro-
posem la creació del portal 
“Premià – xarxa ciutadana”. 
Contacta amb nosaltres: 
cspremia@eurosenior.es 

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 

Una nova entrega 
de “La mirada
dels premianencs”
L’arxiu i el documental La Mi-
rada dels Premianencs és un 
projecte que Víctor Saràbia i 
Miriam Soms van iniciar l’any 
2005 amb l’objectiu de cer-
car i digitalitzar les pel·lícules 
amateurs filmades a Premià 
de Mar, catalogar-les i crear 
el primer arxiu audiovisual 
del municipi. 
 Durant tot aquest temps, 
La Mirada dels Premianencs 

avui d’un arxiu audiovisual 
on es troben imatges d’una 
altra època, d’indrets desa-
pareguts i d’esdeveniments 
històrics, culturals i socials 
que formen part del passat 
del poble. 
 El pròxim 20 d’abril, el 
Patronat Social Premianenc 
acollirà a les 18h la presen-
tació del documental. Per 
assistir-hi, caldrà una invita-

ha recuperat més d’un cen-
tenar de films que daten des 
de 1918 fins a l’actualitat, 
bona part dels quals han 
servit per poder crear la 
Mirada dels Premianencs I, 
II i III.

Arxiu audiovisual únic
Gràcies a la participació de 
particulars, entitats i empre-
ses, Premià de Mar disposa 

ció que es lliurarà una hora 
abans de l’inici. 
 El documental, que ha re-
but el suport de la Regidoria 
de Cultura de  l’Ajuntament 
i la col·laboració de Comer-
ços Associats de Premià 
de Mar, Farmàcia Viayna i 
Serma&Dnt S.L., sortirà a la 
venda el dia de  Sant Jordi al 
preu de 12€. Posteriorment, 
es trobarà a les llibreries  a 
15€. També es podran com-
prar la primera i segona part 
del documental.

Proposa’ns
els teus
nominats
Digue’ns els teus candidats
a Premianenc de l’Any
i Iniciativa de l’Any 2008
a www.premisdelaradio.org

Joves i sèniors 
en acció
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La memòria històrica 
republicana i 
antifranquista 
a Premià de Mar

Enguany la Coalició d’Es-
querres de Premià de Mar 
(ICV-EUiA-EPM) vol desta-
car el significat de la data 
del 14 d’abril que s’inscriu 
en la reivindicació dels valors 
republicans i del memorial 
democràtic. Volem centrar 
aquesta diada en la presèn-
cia de les persones i dels 
col·lectius que aportin els 
seus testimonis a un projecte 
de divulgació de les experi-

ències concretes del passat 
republicà i dels períodes 
posteriors de la guerra civil.
 Per fer-ho possible, s’ha 
dissenyat un projecte anual 
anomenat “Memorial 36. La 
memòria històrica republica-
na i antifranquista a Premià 
de Mar”. Amb aquest guaris-
me, es pretén fer un paral-
lelisme entre 1936, principi 
de la Guerra Civil i 1836 , 
l’any de la creació de Premià 
de Mar com a municipi. La 
primera, per tractar-se del 
principi del genocidi ideològic 
republicà, de la seva memò-
ria i dels seus testimonis. La 
de 1836 perquè sembla que 
el passat col·lectiu interessi 
poc a les nostres institucions 

municipals. Amb una única 
xifra simbòlica s’enllaça, des 
del perfil del temps i de les 
persones, un mateix destí 
geogràfic i sovint sentimen-
tal.
 Una de les fites del Me-
morial 36 és oferir un espai 
de trobada amb un esperit 
cultural inquiet, un anhel so-
cial de justícia i una voluntat 
política de transformació.
 Un altre objectiu és re-
cuperar i rescabalar la me-
mòria històrica individual i 
col·lectiva d’aquells que van 
patir l’exili, la persecució, la 
presó o la repressió per la 
seva ideologia.
 Per aconseguir-ho, ens 
cal recuperar documentació 

gràfica o escrita i testimonis 
d’aquells que han restat en 
l’anonimat social i històric a 
causa de l’oblit motivat per 
la historiografia oficial. Per 
això, ens adrecem a tothom 
que pugui aportar qualsevol 
tipus de material que hi esti-
gui relacionat. 
  Memorial 36, inclou ac-
tivitats paral·leles durant 
tot l ’any (conferències, 
debats,cinema fòrums, iti-
neraris), i es clourà (abril de 
2009) amb una exposició 
titulada “Quaranta anys i un 
dia. La memòria dels vençuts 
condemnada”.
 El recull de material serà 
cada dimarts de 8 a 9 del 
vespre al local de la Coa-

lició (carrer del Segle, 5). 
També podeu telefonar al 
93.7521,3.16 (Isabel, José 
Maria o Jordi); ens respon-
sabilitzem del bon ús, man-
teniment i devolució dels 
materials cedits.
 Paral·lelament, volem re-
marcar la necessitat, a nivell 
local, d’endegar un projecte 
per recuperar la memòria 
històrica del nostre municipi; 
que tingui la voluntat de ser-
vei a persones, famílies o en-
titats de Premià de Mar per 
tal de facilitar la preservació, 
documentació i difusió dels 
seus arxius; amb la finalitat 
de crear un Arxiu històric, 
tutelat per l’Administració 
local .

L’aigua, un bé 
imprescindible

Ens trobem davant d’un cicle 
de sequera mai vista, que 
està repercutint a tots els 
nivells de la societat. Aquesta 
situació catalogada com a 
molt difícil per les adminis-
tracions competents, està 
emmarcada dins d’un cicle 
que ja bé des de fa anys, en 
el qual les precipitacions cada 
vegada són menys i menys 
intenses. Ara és el moment 

de demostrar la capacitat 
de gestió dels governs i en 
aquest casos s’ha d’actuar 
des de la responsabilitat i la 
cooperació. El PSC com a 
partit de govern vol treballar 
en aquet sentit, fent costat al 
govern de l’Ajuntament, amb 
les iniciatives i propostes que 
endegui i aportant idees que 
vagin encaminades a millorar. 
En aquest sentit el Grup Mu-
nicipal del PSC, demana la 
col·laboració de totes les ad-
ministracions implicades per 
coordinar aquelles accions 
que es vulguin posar en mar-
xa i demanem a tots els ciuta-
dans la seva col·laboració en 
actuar responsablement en 

l’ús de l’aigua. Quan parlem 
de tots, posem de rellevància 
aquells sectors que tenen 
aquest bé com eina fonamen-
tal per la seva subsistència 
econòmica, perquè actuant 
de manera eficaç i eficient 
podem col·laborar de manera 
fonamental en l’estalvi i la re-
cuperació. Així mateix exigim 
a l’Ajuntament que sigui el 
primer en posar en marxa me-
sures de control de la despe-
sa, revisant exhaustivament 
les instal·lacions públiques i 
aplicant de manera coherent 
les mesures que s’apliquin. 
Tenim l’experiència d’anys 
anteriors d’aplicació de me-
sures contra la sequera que 

es varen aplicar sense gestio-
nar-les de manera adequada, 
quan l’aplicació d’aquestes 
mesures a d’altres municipis 
s’ha fet tenint en compte les 
particularitats de cada una 
d’elles. Per exemple el tall 
d’aigua a les fonts públiques 
que aporten aigua potable 
per beure als espais públics 
(carrers, parcs, senda de 
vianants,etc...). A Premià es 
va tallar l’aigua a totes sense 
discriminació, quan el de-
cret demanava actuar sobre 
aquelles que no tenen equips 
per tallar l’aigua(aixetes), així 
és actuar sense cap tipus de 
mesures de gestió. Tampoc 
aquestes mesures són per 

anul·lar serveis al ciutadà 
com va passar amb l’estany 
d’aigua que tenia la plaça 
Nova, que en comptes de 
posar un sistema de reciclat-
ge d’aigua no potable, varen 
omplir-lo amb sorra, elimi-
nant-lo, tot per no posar-se a 
gestionar les mesures tempo-
rals, i aprofitar per instal·lar un 
sistema sostenible per tal de 
poder gaudir d’un espai amb 
aigua que li dóna un valor afe-
git  a un espai d’ús públic. No 
deixarem passar actuacions 
d’aquest tipus i proposarem 
aquelles que considerem 
alternatives, viables, i sos-
tenibles, que mantinguin la 
qualitat de l’espai públic.

La sequera ens afecta a 
tots, prou polititzar-la!

Tot i que a Catalunya ja 
hem patit altres episodis 
de sequera, els darrers dos 
anys aquest problema s’ha 
accentuat de manera molt 
notòria i, malauradament, 
ara per ara les previsions 
meteorològiques no anun-
cien ni de bon tros les 
pluges que el nostre país 
necessita. 
 L a  c o n c a  d e l  Te r -
Llobregat, que abasteix 
entre molts d’altres el nos-

tre municipi, es troba des de 
fa temps en fase d’excep-
cionalitat 2, i les reserves 
no arriben al 21%. Tenint 
en compte que l’entrada en 
situació d’emergència es 
produeix quan les reserves 
d’un sistema baixen per 
sota del 20%, el problema 
és, en aquests moments, 
molt greu. Arran de l’actual 
situació  d’excepcionalitat, 
el govern de la Generalitat 
ha prohibit el consum d’ai-
gua de xarxa per a usos no 
domèstics. El passat mes 
de febrer, l’Ajuntament de 
Premià de Mar va editar un 
ban per informar a la pobla-
ció d’aquestes mesures, i 
des d’aleshores ha inten-

sificat les campanyes per 
conscienciar a la població 
de la necessitat de fer un 
ús responsable de l’aigua. 
Entenem que davant una 
situació de sequera tan 
alarmant com la que estem 
patint, l’obligació del con-
sistori és destinar el màxim 
de recursos possible per 
aconseguir que no es mal-
barati l’aigua. Així ho hem 
fet des de l’equip de govern 
i els resultats estan essent 
bons, però no n’hi ha prou. 
Els governs de la Gene-
ralitat i l’Estat Espanyol fa 
temps que haurien d’haver 
pres una decisió sobre qui-
na és la millor solució per 
poder garantir l’aigua si la 

situació no millora.
 Quan escrivim aquestes 
ratlles fa pocs dies que 
Convergència i Unió ha 
demanat transparència al 
govern del tripartit de la 
Generalitat en la política 
de l’aigua, després que 
comencessin a córrer infor-
macions assegurant que les 
obres per al transvasament 
del Segre es podrien haver 
iniciat, d’esquenes als ajun-
taments, als propietaris i al 
Parlament de Catalunya. Al 
mateix temps, CIU també 
ha demanat la creació d’una 
comissió de seguiment for-
mada per representants de 
totes les forces polítiques, 
així com per experts en la 

matèria,  per poder garantir 
transparència en tot allò 
referent a l’abastament 
d’aigua. Certament, és una 
llàstima que s’hagi d’arribar 
a aquests extrems, i que el 
debat sobre l’aigua s`hagi 
polititzat tant que sembli 
que el que menys interessi 
sigui trobar una solució. 
Des de fa anys, Convergèn-
cia i Unió proposa com a al-
ternativa el transvasament 
del Roine, ja que suposaria 
poder garantir aigua a tot el 
país els propers 25 anys i 
alhora mantenir els cabdals 
ecològics dels nostres rius, 
cosa que ara no podem fer 
perquè estan sobreexplo-
tats.   
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Acta reunió març 
(1a part)

Aveca s’interessa per la 
reunió mantinguda entre 
Generalitat, Foment, Alcal-
des del Baix Maresme, i  
Plataforma Camí Ral sobre 
l’ NII. L’Alcalde informa del  
traspàs de la gestió de l’ NII 
a la Generalitat; la sessió 
s’acompanya d’una partida 
pressupostària d’uns 300 
milions de pessetes. Es 

dubta entre la gratuïtat de 
la C32 als usuaris habituals 
residents al Baix Mares-
me o una substancial re-
baixa. Subsisteix el projecte 
d’una carretera paral·lela a 
l’autopista de quatre carrils 
substituint  l’antic traçat de 
la costa; tindria nombroses 
entrades i sortides per tal de 
minvar la densitat del trànsit. 
Els representants veïnals 
rebutgen aquestes propos-
tes; allò que es demana és 
que el traçat actual de l’ NII 
esdevingui via urbana muni-
cipal fent possible el passeig 
marítim del Pla especial del 
front marítim. La gratuïtat 
de la C32 ha de ser total 
per a tot el Baix Maresme; 

recorden els quaranta anys 
de peatge ultrapassant el 
límit de la concessió inicial. 
S’oposen frontalment al pro-
jecte d’una nova carretera 
de quatre carrils paral·lela 
a l’autopista;l’estretor del 
territori de la comarca de 
muntanya a mar no admet 
l’existència de dues vies de 
comunicació amb un total de 
deu carrils en  tot el seu tram. 
L’Alcalde respon que encara 
es tracta d’un projecte; que 
-a la reunió de referència- va 
demanar que es fes un nou 
estudi sobre les necessitats 
reals de la comarca en re-
lació al trànsit de vehicles; 
també es referí a la possibili-
tat de fer una reserva d’espai 

per al trasllat de la via del 
tren per tal  d’eliminar les 
barreres existents ara i que 
obstaculitzen l’obertura de la 
població al mar. 
 El Sr. Alcalde fa esment 
de l’aprovació de totes les 
forces polítiques municipals 
de la següent ressolució a 
favor del Baixador de Can 
Pou:
“-Que sigui quin sigui el re-
sultat de les eleccions del 
proper 9 de març exigirem 
als representants escollits 
que es mantinguin ferms 
amb aquest compromís. I 
que ens comprometem a 
exigir als nostres respectius 
partits que la realització del 
baixador sigui una condició 

irrenunciable per a qualsevol 
acord de governabilitat de 
l’Estat”.
 Els representants veïnals 
entenen que la iniciativa no 
passa de ser una declaració 
de bones intencions sense 
cap força vinculant. Allò 
que cal explicar és per què 
-havent estat prevista una 
partida pressupostària des 
fa ja nombrosos exercicis i 
incrementada enguany- no 
ha estat executada. Impor-
ta conèixer els informes 
preceptius i vinculants que  
s’exigeixen per a la construc-
ció del baixador. Hom recor-
da que aquesta petició ja va 
ser formulada en reunions 
anteriors.

Dret a l’habitatge

Durant anys, el sector de la 
promoció i la construcció va 
posar tots els esforços a aten-
dre bàsicament la demanda 
d’habitatge vinculada a la 
propietat. Aquest era l’ espe-
rit de la Llei 24/1991 de 29 
de novembre de l’habitatge, 
que es limitava a desenvo-
lupar el compliment del dret 
constitucional a l’habitatge i 

en què prevalia el dret a la 
propietat per sobre de la seva 
funció social. Amb el temps, 
l’augment dels preus de l’ha-
bitatge i la manca d’oferta 
d’habitatges de lloguer o 
l’oferta poc competitiva han 
anat provocant que diversos 
sectors socials com els joves, 
la gent gran, la població nou-
vinguda i les persones amb 
situació de risc hagin pogut 
patir situacions d’exclusió 
del dret a l’habitatge. És per 
això que es feia necessària 
una llei que donés resposta 
a aquestes situacions i que 
s’adaptés a les noves realitats 
del mercat. Tenint en compte 
que l’art. 66.2 del Decret Le-

gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, diu que 
“els ens locals tenen compe-
tències en la promoció i gestió 
d’habitatges”, és palès que 
aquesta llei té una clara afec-
tació local i que cal analitzar 
els canvis que pot comportar 
a nivell municipal.
 L’objecte de la llei és la de 
regular el dret a l’habitatge, 
entès com el dret de tota per-
sona a accedir a un habitatge 
digne.
 L’exercici del dret a la pro-
pietat ha de complir la seva 
funció social. Hi ha incompli-
ments de la funció social de 

la propietat d’un habitatge o 
d’un edifici d’habitatges en els 
següents supòsits:
- Si els propietaris incomplei-
xen el deure de conservació i 
rehabilitació de l’habitatge.
- Si l’habitatge o edifici d’ha-
bitatges estan desocupats de 
manera permanent i injustifi-
cada, en les condicions esta-
blertes a l’art. 42.6. En aquest 
sentit, l’art. 42.6 permet que 
l’administració pugui declarar 
l’incompliment d’aquesta fun-
ció social i acordar el lloguer 
forçós de l’habitatge.
- Si l’habitatge està sobreo-
cupat.
- Si no es destina, en cas 
que sigui un habitatge amb 

protecció social, a la residèn-
cia habitual i permanent dels 
propietaris.
 Dins l’equip de govern, Es-
querra, seguint en la línia de 
polítiques socials, vol treballar 
per crear una oficina d’habi-
tatge per fer una gestió més 
eficient de les necessitats de 
la població.
 Una millor organització 
administrativa ens permetrà 
poder endreçar tots els ser-
veis relacionats amb l’accés 
a l‘habitatge; com poden ser 
els ajuts per als lloguers, que 
actualment es fan des de 
Serveis Socials, o el compli-
ment de la Llei d’habitatge 
24/1991.      

Reflexiones sobre los 
Presupuestos 2008

El Partido Popular de Pre-
miá de Mar, siguiendo con 
su coherencia política mu-
nicipal de anteponer los 
intereses de los ciudada-
nos  de nuestro pueblo, a 
los de la propia estrategia 
electoral partidista, como 
hacen otros reiteradamen-
te, ha decidido, no votar en 
contra , los presupuestos, 
de este gobierno bipartito ( 
CiU + ERC ).   La campaña 
del “Patrick Premianenc”, 
no sólo era una campaña 

publicitaria, sino además, 
la manifestación más gran-
de, de las personas del 
centro-derecha de Premiá, 
por defender sus ideales y 
modos de comportamiento, 
por participar y sentirse tan 
catalán como español, por 
colaborar y unirse intrínse-
camente a las raíces de la 
convivencia vecinal, y es 
por ello, que la cabeza y 
el corazón, nos ha dicho, 
que no podíamos votar en 
contra éstos presupuestos, 
aunque si habían detalles 
significativos que nos pre-
ocupan, y así lo expresamos 
en el anterior pleno. Pero 
tampoco, podíamos votar-
los a favor, porque no eran 

nuestros presupuestos y os 
aseguramos, que si hubiéra-
mos gobernado, se habrían 
hecho de otra forma. Y es 
por ello, que presentamos 
una batería de 10 recomen-
daciones y 11 enmiendas, 
casi todas ellas contestadas 
y otras con la promesa futu-
ra de ser recogidas, si son 
presentadas en los órganos 
competentes. No sería ético 
tampoco por nuestra parte, 
el no reconocer la buena 
actitud, del Interventor y del 
regidor de Hacienda, por la 
colaboración prestada, que 
aunque es obligación, ello 
no es óbice, sobre todo del 
regidor, el intentar asumir 
algunas de nuestras reivin-

dicaciones, como cambiar 
este arcaico sistema de 
presentación de los presu-
puestos, permitiendo a la 
oposición, presentar en-
miendas y ser absorbidas, 
en el propio presupuesto, 
( que es como funciona el 
98 % de los municipios es-
pañoles).
 Los que tendrían que 
hacer una reflexión, son los 
regidores socialistas , que 
siempre critican, que los 
presupuestos se presenten 
tarde, ( ésta vez con tres 
meses) ,pero cuando gober-
naban ellos, nunca los hicie-
ron a tiempo, y alguna vez 
con 5 ó 6 meses de retraso. 
También critican que se 

reducen las inversiones en 
obra pública, y es verdad, lo 
que nunca han explicado ni 
reconocido, porque estamos 
en un Plan de Saneamiento 
de 3 años, ha que se ha 
debido y quien ocasionó se-
mejante deuda, que fagocitó 
y estranguló la capacidad 
económica de nuestro pue-
blo. Es de dignidad política y 
humana, a veces reconocer 
algo positivo al adversario. 
Señores socialistas , como 
mínimo reconozcan que se 
ha rebajado la deuda que 
teníamos, porque  nosotros, 
aunque sea  “políticamente 
incorrecto” , lo hacemos, y 
les aseguro que no pasará 
nada.



Abril de 2008
Per a més informació: 93.752.54.60. 17.30 h a 20.30 h, a l’Escola de 
Música i Dansa Estudi Teresa Maria.
Organitza: l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria

Vine a ballar: Classe de Hip Hop
Jornades de portes obertes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. 
Assistència gratuïta. Per a més informació: 93.752.54.60
18.30 h a 19.30 h, a l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria. 
Organitza: l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria

SANT JORDI 2008
De l’1 al 27
Exposició. Mercè Rodoreda i Gurguí: vinculacions amb el Maresme. 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 16.00 h a 20:30 h.
Dimecres, de 9.00 h a 13:30 h. Dissabtes, de 9.30 h a 13.30 h
A la sala d’exposicions de Can Manent (Camí Ral, 54)
Organitza: AECC

Dijous 3
Presentació de la novel·la “Forasters”, de Rafael Vallbona
Premi Néstor Lujan, a càrrec del periodista i escriptor Manuel Cuyàs. 
19.30 h, a la Llibreria Proa Premià.

Dijous 10
Any Rodoreda: 1908-2008. Conferència: Un pont literari excepcional, 
Aloma, a càrrec de: Neus Real. 19.30 h, a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Municipal de Can Manent
Organitza: Regidoria de Cultura i AECC

Dijous 17
Trobada amb l’escriptor local Octavi Egea, galardonat als “Premis Octubre 
de València 2007” com autor teatral.  Dirigeix la tertúlia: Josep Mundó. 
19.00 h, a Can Manent
Patrocina: Institució de les Lletres Catalanes
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Divendres 18
Presentació del llibre 
“Vivències de Postguerra. Infants i joves de Premià de Mar (1936-1960)”
20h, al Centre Cívic
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar 

Dissabte 19
Quin conte regalo per Sant Jordi?
Xerrada adreçada a mares, pares i persones que desitgin regalar un con-
te a algun nen/a per Sant Jordi, a càrrec de Laia Ventura.
12.00 h, a la Biblioteca Municipal de Can Manent
 
Llegenda de Sant Jordi. Els nens i les nenes que vinguin podran escoltar 
la Llegenda de Sant Jordi i altres contes amb Gemma Ventura. 12.00 h, a 
la Biblioteca Municipal de Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 20
Presentació del DVD “La Mirada dels Premianencs” (vegeu pàgina 13) 

El pa amb xocolata i en Miquel Martí i Pol, amb la presència de la seva 
vídua Montserrat Sans. Lectura de poemes a càrrec de Dimecresalesnou
19.00 h, al Pambxocolata (Gran Via, 213)

Dimecres 23
Parades de llibres i roses. Tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament

ParauLots i ParauLínies
A les 18.30 h i 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Festes

La Ràdio a Sant Jordi
Edició especial des de la Plaça del “Tot d’Una” durant el matí d’11.00 h a 
13.00 h, i programa especial de 18.00 h a 20.00 h.

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 de la Guia “Era un temps…(anys 1930/1940 al 
Maresme): guia bibliogràfica 2008 realitzada per les biblioteques del Ma-
resme amb la participació en el text de Jordi Amat, autor del llibre “Premià 
de Mar, 1931-1945: república, guerra civil i primer franquisme”, entre 
d’altres. 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.
19.00 h, a l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música 

Dissabte 26
Nit de danses populars i tradicionals: de Catalunya al Món: Ballada de 
sardanes “Vigília de l’Aplec” amb la cobla Contemporània a partir de les 
21h i taller de danses i concert en viu d’HARMONIKANDO, a les 22.30h 
a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana, Tradiballs i 
Regidoria de Festes

Diumenge 27
Lliurament dels premis del Concurs Literari Sant Jordi 2008
12.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: AECC i Regidoria de Cultura

La Rateta. Titelles smb Cia. L’Estaquirot (La Xarxa)
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Dijous 3, 10, 17 i 24
Tallers de C-Walk i Break Dance a càrrec d’un professor, obertes a tothom 
i gratuïtes.
Per apuntar-vos, envieu un correu electrònic a aj172.joventut@premiade-
mar.cat o confirmeu-li a la dinamitzadora dels IES de Premià de Mar.
18.30 h a 19.30 h (C-Walk) o 19.30 a 21.00 (Break Dance), al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut i IES Cristòfol Ferrer.

Diumenge 6
Balls 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!

Ball per a la Gent Gran, al Pavelló d’Esports, amb la Gran Orquestra Selva-
tana. A partir de les 18h.

Diumenge 13
La Música i la Donzella, a càrrec de Produccions La Maquineta
Espectacle infantil, a les 12.00 h, a la plaça Ernest Lluch
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 19
Concert de música clàssica
A càrrec del Grup de Guitarres del Conservatori de Badalona
(Pilar Chillón, Josep M. Espada, Arnau Follia, David Font, Nàdia Garcia, 
Robert Guàrdia, Nil Ibáñez, Pere Lorenzo, Anna Morata, Édgar Romera). 
Entrada Lliure. 18.00 h, a la Galeria d’Art Aimara

Concert Primavera Lírica. 2a Eliminatòria
8 cantants lírics competiran en Òpera, Sarsuela i Cançó Catalana
amb votació del Jurat competent i del públic
18.30 h a l’Estudi Teresa Maria (c/ Aurora 26)
Organitza Ass. Cultural Premià de Mar Maresme Sud

Goma Gom, Cia. Chapertons
Un espectacle d’humor visual per a tots els públics.
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del teatre.
Preu entrada: 5 €
Preu amb descompte: 3 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conveniades 
i a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è 
aniversari durant l’any 2008.
Totes les entrades només es podran adquirir en horari de taquilla.

Diumenge 20
Country a la plaça, amb els Mosqueters del Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: AVECA

Presentació del DVD “La Mirada dels Premianencs”
Per assistir a l’acte caldrà una invitació que es lliurarà una hora abans de 
l’inici. 18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: LaCajaNegra i Patronat Teatre
Amb la col·laboració de: Regidoria de Cultura, CAP (Comerços Associats 
de Premià de Mar), de Farmàcia Viayna i de Serma&Dnt S.L.

Divendres 25
Vine a ballar: Classe de Dansa Contemporània
Jornades de portes obertes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. 
Assistència gratuïta. Per a més informació: 93752.54.60
18.00 h a 21.00 h, a l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria. Orga-
nitza: l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria

Exhibició  BreakDance i C-Walk
22.00 h, al Centre Cívic.
Organitza: Regidoria de Joventut, IES Cristòfol Ferrer i Comissió Premià
Jove

Dissabte 26 
Duo Rovira Nogués presenta “Monstres”
20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura
El saxofonista Sergi Rovira i el guitarrista Dani Nogués proposen un 
recorregut musical ample i divers (Alessandro Marcello, Manuel de Falla, 
Béla Bartók, Coltrane, Chopin, Chick Corea, Pat Metheny... Entrades 1 
hora abans a la taquilla del teatre: 5 €. Preu amb descompte: 3 €. Entrada 
gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari durant l’any 2008.

Diumenge 27 
Fira de Sant Ponç
Fira d’alimentació artesanal i herbes remeieres
Tot el dia, a la Plaça de l’Ajuntament

35è Aplec de la Sardana, a càrrec de les cobles Premià, Ciutat de Girona i 
Mediterrània. Tot el dia, a la plaça de la Sardana
Organitza: Amics de la Sardana

Concert de Primavera, a càrrec de la Coral de Sant Bartomeu de 
Casserres, la Coral d’Adults de l’Escola Municipal i la Coral l’Amistat.. 
Entrada lliure. 18.00 h, a la capella de l’escola La Salle.

Dilluns 28
Vine a ballar: Classe de Dansa Espanyola
Jornades de portes obertes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. 
Assistència gratuïta. Per a més informació: 93.752.54.60
18.30 h a 19.30 h, a l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria. Orga-
nitza: l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria

Dimarts 29
Vine a mirar: Dansa Clàssica
Jornades de portes obertes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. 

EXPOSICIONS

Tot el mes
Representacions de la divinitat i 
de l’espiritualitat en l’art oriental
A la Galeria d’Art Aimara. Entra-
da lliure
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Fins al dia 6
Maria Estrada. Aquarel·les. 
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Fins al dia 6
La mar d’argent, mar de pesca-
dors, mar de pirates
Al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Fins al 18 de maig
Imatges de dones. La presèn-
cia femenina en l’art tèxtil
Al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar

Del dia 11 al 20
Joan Navarro. Artista Plàstic 
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Del dia 25 al 6 de maig
Rafa Pinter. Olis
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Del dia 29 al 31 de maig
Les Bugaderes
A la sala d’exposicions de Can 
Manent
Organitza: AECC

CINEMA
Cinema al Patronat  
Consulteu la programació 
de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la nova pàgina: 
http://www.elpatronat.org/ 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
DONES 

LES DONES I LA HISTÒRIA
Un recorregut per la seva 
representació visual
Dimecres, 9 d’abril, 19 hores
Centre Cívic c/ De l’Esperança, 
19-21 Tel. 93 752 99 90
Escola d’Adults i Servei de 
Català

DONES AUTORES
Un passeig per les autores a la 
Biblioteca Municipal
Dijous, 10 d’abril, a les 10 del 
matí, a la Biblioteca Municipal 
de Premià de Mar. Plaça Can 
Manent.  Tel. 93 751 01 45
Escola d’Adults, Servei de Ca-
talà, i Biblioteca Municipal

TROBADA INTERCULTURAL
Dilluns, 14 d’abril, de 15 a 17 
hores, al Centre Cívic c/ De 
l’Esperança, 19-21 
Associació de Formació 
d’Adults Creixent


