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Encetem aquest mes de març amb la recent aprovació del pressupost 
per a aquest 2008, fet que suposa que des de l’Ajuntament ja podem 
començar a treballar en els projectes previstos per a aquest any. 
Certament, ens hauria agradat un pressupost més pretenciós, però 
el fet d’estar immersos en el Pla de sanejament, que sortosament 
acabem aquest any, ens limita força. Tot i així, hem pogut destinar 
una quantitat prou important, 5.500.000€, a inversions diverses, i això 
no deixa de ser una bona notícia. 
 Canviant de tema, el proper 9 de març estem cridats a les urnes. 
No voldria acabar aquestes ratlles sense fer una crida a tots els 
premianencs a la participació, per responsabilitat i per compromís. 

Quedar-se a casa no és el millor camí perquè el nostre país tiri endavant i l’esforç de 
dedicar 5 minuts del proper diumenge a anar a votar és mínim. 

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
Taxi adaptat     617 088 363
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
                 Avaries aigua:  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

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà

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

OAC

93 741 74 00Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 31 54
Imprimeix:
Bigsa
Tiratge:
11.000 ex. paper 

reciclat

març 2008

2

Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

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

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

Ajuntament de 
Premià de Mar

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
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66

Nou Altea Freetrack

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



3

El 26 de febrer, l’Ajunta-
ment va aprovar en Ple 
extraordinari els pressu-
postos per a aquest any, 
amb els vots a favor de 
l’equip de govern (CIU i 
ERC), l’abstenció del PP, 
i els vots en contra del 
PSC i ICV-EuiA-EPM. El 
pressupost per al 2008 
ascendeix  a 22.789.000 
€ i la disponibilitat total 
a 27.058.749€. Pel que 
fa al capítol d’inversions, 
que suma 5.508.000€, 
1.000.000€ es destinaran 
a acabar les obres de la 
nova biblioteca de Can 
Farrerons. Altres inver-
sions destacables seran 
l ’ inici de la reforma de 
l’Amistat, la 3a fase de les 

La major inversió es destinarà 
a l’acabament de les obres 
de la nova biblioteca

Resum de les inversions més importants 

segueix a la pàgina següent

La biblioteca de Can Farrerons, destinatària de la major inversió dels pressupostos per al 2008

Finalització de les obres de la nova bilbioteca de Can 
Farrerons: 1.000.000€

3a fase d’obres del Nucli Antic: 585.000€

Inici de la reforma de l’Amistat: 500.000€

Reposició i nou enllumenat públic: 305.000 €. 

Reparació i substitució del clavegueram: 125.000€

Reparació i millora d’escoles: 56.237€

Subvencions per a la millora de façanes: 26.932€

Rehabilitació de la Nau II del Gas: 22.411€

Total, sumat a altres inversions diverses: 2.759.000 €

Inversions ja iniciades

Actuacions Pla Parcial 2: 730.000€ 

Obres i equipaments de la nova biblioteca: 700.000€

3a Fase del Nucli Antic: 504.000€

Reparació i substitució del clavegueram: 112.000€ 

Urbanització del Torrent Malet: 118.000€

Plans d’ocupació: 77.500€

Urbanització del sector sud-oest: 82.000€

Canonada d’aigua potable del Camí del Mig: 60.000€

Execució Pla d’accessibilitat dels edificis públics: 25.000€

Total, sumat a altres inversions d’import inferior: 2.749.252 €

Import final de les inversions previstes per a aquest 2008: 5.508.000 €
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Miquel Àngel Méndez (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Quim Caimel (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (ERC) 

“S’aprova tard, no contempla les actuacions 
socials imprescindibles, torna amb mínims 

d’inversió pública i no resol els temes de 
neteja, seguretat ciutadana,  habitatge, 

Centre de Dia, etc... CiU+ERC continuen 
incomplint els compromisos electorals”.

“Aquest pressupost no va més enllà del 
pagament del personal i dels serveis 

imprescindibles. No hi ha inversió i és poc 
social. L’Equip de Govern s’ha apujat el 

sou un 43%. Hi estem en contra”. 

“Deberíamos centrar y aproximinar más 
los presupuestos, en los problemas reales, 

de los ciudadanos de Premiá, como la 
presión fiscal, las ayudas a la familia, los 

aparcamientos,los servicios, la limpieza y 
la seguridad”.

“Amb aquest nou pressupost per l’any 
2008 consolidem polítiques socials 

i de participació, afrontem nous 
equipaments i serveis més directes a 

les persones”.

“S’ha aprovat un pressupost 
marcat per la finalització del Pla de 

sanejament i aixó suposa 
una limitació en les 

possibilitats de finançament. 
No obstant, les inversions previstes 

són 5.500.000 euros”.

ve de la pàgina anterior

obres del Nucli Antic, el 
nou enllumenat públic i la 
reparació i la substitució 
del clavegueram. Una part 
de la xifra prevista per a 
inversions prové de quanti-
tats reservades del pressu-
post de l’any anterior. 

Pla de sanejament
El pressupost per a aquest 
2008 és l’últim afectat pel 

Pla de sanejament econò-
mic que l’Ajuntament va 
aprovar a la tardor del 2005, 
i que durant tot aquest 
temps (inclòs el pressupost 
que s’acaba d’aprovar per 
al 2008) ha obligat a una 
contenció econòmica im-
portant. L’objectiu d’aquest 
pla era, en poc més de tres 
anys, reduir l’endeutament 
del consistori per poder re-

baixar la suma de les amor-
titzacions i els interessos 
que aleshores es pagaven, i 
que arribaven aproximada-
ment a 1,8 milions d’euros 
anuals. Un cop acabat el 
Pla de sanejament, l’any 
vinent es disposarà d’una 
capacitat de finançament 
elevada, que permetrà 
afrontar importants inver-
sions. 

Lʼinici de la reforma de lʼAmistat suposa una de les principals inversions per al 2008
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L’Ajuntament edita un 
ban sobre la sequera i les 
mesures d’estalvi d’aigua

Amb motiu de la sequera que 
es viu des de fa temps, els 
municipis que s’abasteixen del 
sistema Ter-Llobregat, entre els 
quals hi ha Premià de Mar, han  
entrat en el segon nivell d’ex-
cepcionalitat. Aquesta situació 
es tradueix en la prohibició de 
consumir aigua de xarxa per 
a usos no domèstics, com 
per exemple el reg, omplir 
piscines, activitats de lleure o 
la neteja d’exteriors. 
 Cal destacar que 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 potable, estan tancats 
des de fa setmanes, per tant 
tot el reg es fa amb aigua no 
potable. 
 Aquest mes de febrer, 
l’Ajuntament ha editat un ban 

on informa els ciutadans de 
les mesures que cal prendre 
per reduir el consum d’ai-
gua. 

Recollir les aigües pluvials
D’altra banda, el consistori 
està ultimant una campanya 
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/teula-
da 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 
diversos de la comunitat o ha-
bitatge unifamiliar. El sistema té 
un cost baix, una part important 
del qual serà finançat per 
l’Ajuntament. 

Des de fa anys, la neteja dels carrers 
i les tasques de reg es fan amb aigua no potable

Un habitatge d’un edifici plurifamiliar consumeix, de 
mitjana, uns 130 litres per persona i dia, mentre que un 
habitatge unifamiliar amb jardí el consum diari és de més 
de 200 litres per persona i dia. A la taula següent podeu 
veure els litres consumits, aproximadament, segons les 
activitats higièniques i domèstiques que fem a casa.

El consum de l’aigua a casa

Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Activitats Litres aprox.
Rentar-nos les mans 2 - 18 litres
Rentar-nos les dents 2 - 12 litres
Omplir la banyera 200 - 300 litres
Dutxar-nos 30 - 80 litres
Fer una rentadora 60 - 90 litres
Utilitzar el rentavaixelles 18 - 30 litres
Rentar els plats a mà 15 - 30 litres
Buidar la cisterna del wàter 6 - 10 litres
A la cuina i per beure 10 litres/dia
Netejar la casa 10 litres/dia
Rentar el cotxe 400 litres
Regar 100 m2 de gespa 400 litres

La regidoria de Medi Ambient i l’empresa encarregada 
de l’abastament d’aigua, SOREA, han acordat que els 
rebuts de l’aigua portaran una recordatori sobre la ne-
cessitat de no malgastar-la, ja que és un bé escàs. 

Recordatori als rebuts de l’aigua Més 
informació 
sobre les dades 
referents a la sequera 
i les diverses mesures 
d’estalvi al web de 
l’Agència Catalana 
de l’Aigua: 
http://mediambient.
gencat.cat/aca

El contingut del ban

Es prohibeix l‘ús d’aigua potable en els següents casos:
1. Reg de jardins, prats, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter públic 
o privat. 
2. Reg o baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
3. Omplir piscines, estancs i fonts, privats o públics.
4. Fonts pel consum humà que no disposin d’elements automàtics de tanca-
ment. 
5. Rentar amb mànega  tota classe de vehicles, exceptuant les empreses que 
es dediquen a  aquesta activitat.

Es reitera la prohibició d’enllaçar les xarxes d’aigua d’abastament públic amb les 
procedents de pous i s’adverteix que, en cas d’infracció, pot suprimir-se el sub-
ministrament per raons sanitàries. Per les mateixes raons, es reitera la prohibició 
d’utilitzar aigua de pou per a fins domèstics sense el tractament adequat. 

Es recorda que, pel bé comú, el Decret de Sequera aprovat pel Govern amb data 
de 3 d’abril, limita en la situació actual la dotació màxima d’aigua per habitant. 
Aquesta limitació correspon a un consum racional que en la present situació no 
ha de superar els 11m3 per habitant i trimestre.

Es faculta a l’ens gestor de l’abastament municipal a reduir la pressió de l’aigua 
en capçalera de la xarxa des de les 2.00 a les 6.00 hores de cada dia, de forma 
temporal, amb l’objectiu de reduir les pèrdues a la xarxa. Durant aquest període 
es demana evitar el consum a tots els usuaris, a excepció de les indústries que 
ho requereixin per al seu procés productiu i els centres sanitaris o altres esta-
bliments singulars per raons d’interès públic. 

S’insta als vilatans/es a no acumular aigua, posant així en perill l’eficàcia 
d’aquestes mesures. Amb la seva col·laboració evitaran o, almenys, demoraran 
mesures més dràstiques. 

Es suspenen temporalment els contractes de subministrament en allò que 
s‘oposin a les presents normes. 

El telèfon de l’usuari de l’ens gestor de l’abastament municipal 902 250 370 
(SOREA) atendrà les consultes que es produeixin en relació amb les anteriors 
disposicions i agrairà qualsevol informació de pèrdua o ús indegut d’aigua. D’altra 
banda, la Policia Local i altres Cossos de Seguretat posaran les infraccions en 
coneixement d’aquest Ajuntament, que les sancionarà d’acord amb la tipificació 
prevista a la legalitat vigent.
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L’alcalde, Miquel Buch i el di-
rector general d’Autopistas, 
Concesionaria Española, 
S.A. (Unipersonal), Josep 
Lluís Gimenez Sevilla, van 
signar un conveni segons 
el qual ACESA farà una 
aportació de 15.000€ per 
al projecte d’intervencions 
arqueològiques de la Vil·la 
Romana de Can Farre-
rons. L’import es destinarà 
a l’acabament de la fase 
d’excavacions, pas previ per 
poder portar a terme, quan 
arribi el moment, l’adequa-
ció de l’espai perquè pugui 
ser visitat pel públic. L’acte 

Des de fa unes setmanes, Premià de Mar disposa 
d’un taxi adaptat. Es tracta d’un vehicle preparat per 
transportar persones amb cadira de rodes, que inclou 
una plataforma lateral per ajudar a pujar  i a baixar 
les persones amb dificultat de mobilitat. Per sol·licitar 
aquest vehicle cal trucar al 617 088 363.

Nou servei de taxi adaptat 

Més de 1000 
persones al 
tall de l’N-II en 
homenatge a 
Jaume Batlle

L’Ajuntament i ACESA signen 
un conveni per a les restes 
arqueològiques de Can Farrerons

de signatura va comptar 
amb la presència del regidor 
de Cultura, Ernest Casa-
desús. 
 La Vil·la Romana de Pre-
mià de Mar, ubicada al barri 
de Can Farrerons, és un 
jaciment arqueològic excep-

cional i de gran dimensions. 
Es tracta d’un edifici singular 
del qual només n’hi ha tres 
a la Mediterrània Occidental. 
Els altres dos són a Valde-
torres de Jarama i a Portugal 
i el de Premià de Mar és el 
més ben conservat.

El 7 de febrer, primer aniver-
sari de la mort en accident de 
trànsit de l’alcalde de Premià 
de Mar (2003-2007) Jaume 
Batlle, més de 1000 perso-
nes, entre les quals hi havia 
diversos alcaldes i regidors 
de la comarca, van participar 
en el tall reivindicatiu a l’N-II 
organitzat per la Plataforma 
Cívica Camí Ral. Durant més 
d’una hora, els manifestants, 
encapçalats pels Tabalers de 
Premià, van tallar la carretera 
on va morir Batlle i van fer una 
ofrena floral just on va tenir 
lloc l’accident. Allà mateix, 
l’alcalde de Premià de Mar, 

Miquel Buch, i el president de 
la Plataforma, Rafael Anguera 
van recordar que són moltes 
les persones que han perdut 

la vida en aquesta carretera 
i van insistir en la necessitat 
que aquesta via sigui traslla-
dada.

Els vehicles que s’encarreguen de la neteja dels 
carrers estrenen imatge. Des de fa dies ja se’ls pot 
veure pel muncipi amb un nou logotip on s’hi llegeix 
Premià de Mar + Net. 

Nova imatge dels vehicles 
de neteja viària
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El passat 21 de febrer, es 
van observar a la sorra de 
les platges de Llevant, Be-
llamar i Pla de l’Os, a trenc 
d’onada, diverses galetes 
d’hidrocarburs (així és com 
s’anomenen les taques de 
fuel per la forma i la mida 
que presenten) d’entre cinc 
i vint centímetres de diàme-
tre, tot i que predominaven 
les més petites. 
 Des de primera hora del 
matí del dia següent i du-
rant tot el cap de setmana, 
equips de neteja munici-
pals van estar treballant a 
les platges per eliminar les 

Equips de neteja a la platja de Premià i detall de les taques netejades

Equips de neteja 
municipals eliminen 
taques de fuel a la platja 

restes de fuel. Dilluns dia 
25, la platja ja estava neta. 
L’Agència Catalana de l’Ai-

Tallers de 
promoció 
de la salut 
a les escoles
Des del passat mes de fe-
brer, els alumnes de l’últim 
curs de primària i d’ESO 
de les escoles de Premià 
de Mar participen en diver-
sos tallers relacionats amb 
la salut. Tots són impartits 
per infermeres del CAP i 
han estat organitzats per 
la regidoria de Sanitat i 
Salut Pública i el CAP. Els 
tallers que s’estan fent 
actualment són els se-
güents: Nocions bàsiques 
d’alimentació (adreçat a 
alumnes de 6è primària); 
Alimentació equilibrada 
(1r d’ESO); Sexualitat (2n 
d’ESO); Tabac i l’alcohol 
(3r d’ESO); i Prevenció 
riscos i primers auxilis (4t 
d’ESO). 

gua no va detectar taques 
a la superfície marítima i 
tot indica que la situació 

es va controlar i no va ser 
greu. 
 Des de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, feia dos dies 
que ja havien estat detec-
tades aquestes taques des 
de la zona d’Empúries (Alt 
Empordà) fins a Badalona. 
L’origen no està clar, tot i 
que les primeres hipòtesis 
assenyalen que els hidro-
carburs podrien procedir 
d’una actuació incívica i 
irresponsable d’alguna em-
barcació que ha fet la neteja 
de dipòsits mar endins i les 
onades han arrossegat el 
fuel fins a la costa. 

L’alcalde i tots els regidors ja disposen del nou carnet de la Biblioteca de Can 
Manent, que des de fa uns mesos forma part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona. Des de Can Manent es pot accedir 
al conjunt de documents de la Xarxa a través del catàleg informatitzat, que 
es pot consultar a l’adreça d’internet: www.diba.cat/biblioteques.

El consistori ja té el nou carnet de la biblioteca
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Els Reis van fer la primera part de la cavalcada 
sobre tres espectaculars cotxes descapotables. Amb 
aquests vehicles van arribar a lʼAjuntament, on van 
ser rebuts per les autoritats locals. Posteriorment, 
van continuar recorrent Premià de Mar a sobre de 
les seves carrosses.

Esther de Prades

Pau Morillas Màrius Torner

Pau Morillas
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Esther de Prades Màrius Torner

Màrius Torner
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Sensibilització sobre 
l’ordenança de 
tinença d’animals 
La policia local acaba de fina-
litzar una campanya en la qual 
durant 15 dies va incrementar 
la vigilància dels gossos que 
passegen pel carrer per tal 
d’aconseguir que tots portin el 
xip, vagin lligats amb la corretja 
corresponent, portin morrió 
(els que n’han de portar) i no 
embrutin el carrer. Per aquest 
motiu, a diverses hores del dia 
i a diversos indrets del municipi, 
una patrulla proveïda d’un lector 
de xips s’ha encarregat d’aturar 
les persones que passejaven 
el gos per assegurar-se que 
portava la identificació corres-
ponent, alhora que s’assegu-
raven que complís la normativa 

referent a com s’ha de portar 
un gos pel carrer i la prohibició 
d’embrutar els carrers i places 
amb els excrements. 
 Mentre va durar la cam-
panya es van fer un total de 
95 controls a diversos llocs 
públics, durant els quals es va 
informar a 80 usuaris sobre els 
seus drets i deures, es van fer 
52 identificacions de propietaris 
d’animals, alhora que es va 
comprovar si els gossos  por-
taven el xip corresponent. 

El xip, a meitat de preu
Cal recordar que el mes de 
desembre  l’Àrea de Sanitat i 
Salut Pública de l’Ajuntament 

Aparcament 
específic per a 
bicicletes al 
carrer Núria
Des de fa unes setmanes, 
l’Ajuntament  ha instal·lat un 
aparcament per a bicicletes 
al carrer Núria, davant de 
la plaça del Maresme, una 
de les zones més denses 
del municipi, i  on hi ha un 
volum important de perso-
nes que utilitzen la bicicleta 
com a sistema habitual per  
desplaçar-se. 

va iniciar, amb la col·laboració 
de les clíniques veterinàries, 
una campanya destinada a 
tots els propietaris de gossos 
empadronats a Premià de Mar 
perquè en cas que encara no 
ho haguessin fet, posessin el 
xip d’indentificació a l’animal. 
Mentre duri la campanya, que 
encara no ha finalitzat, el preu 
del xip dels 100 primers gos-
sos és de només 20€, ja que 
l’Ajuntament en paga el 50%. 
Fora de la campanya, el preu 
del microxip és de 40€.

Què cal fer
Els propietaris dels gossos 
interessats han d’adreçar-se, 

amb el DNI, a l’Àrea de Sanitat 
i Salut Pública (c/Sant Antoni, 
25) i recollir un justificant que 
lliuraran a la clínica veterinària 
que escullin per posar el micro-
xip al seu gos. 

Jaume Batlle

Detall de lʼaparcament

Clíniques veterinàries 
col·laboradores

Clinica Veterinària Premià. 
Gran Via. 196-198
Centre Veterinari Dog’s. 
Gran Via, 223-227
Nou Premià Veterinaris. 
Passatge Manent, 25
Centre Veterinari La Riera. 
Riera de Premià, 42
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El rebut de la 
brossa baixarà fent 
ús de la deixalleria
Acostumar-se a utilitzar la 
deixalleria per desfer-se 
d’aquells tipus de brossa per 
als quals no hi ha un siste-
ma de recollida domiciliària 
específica suposarà una re-
ducció de l’import de la taxa 
d’escombraires. La iniciativa, 
impulsada des de la Regidoria 
de Medi Ambient, començarà 
a ser efectiva en els rebuts del 
2009 i dependrà del nombre 
d’usos que s’hagin fet de la 
deixalleria (prèvia presentació 
de la targeta d’usuari) durant 
aquest 2008. 
 A la deixalleria es poden 
portar residus especials, com 

ara fluorescents i llums de 
vapor de mercuri; pneumà-
tics; bateries; dissolvents, 
pintures i vernissos; piles; 
frigorífics i electrodomèstics 
amb CFC i olis minerals usats 
(procedència de particulars). 
També accepta residus mu-
nicipals i assimilables (paper 

i cartró, vidre, plàstics, ferralla 
i metalls, fustes, tèxtils o altres 
electrodomèstics) i altres tipus 
de residus, com ara runes i 
restes de construcció d’obres 
menors, residus vegetals i re-
sidus voluminosos. El telèfon 
de la deixalleria és el 93 751 
27 66.

Parets netes 
de graffitis

L’Ajuntament i el Senat Sènior han acordat col-
laborar en la posada en marxa d’una campanya 
de mobilització ciutadana per deixar les parets 
netes de graffitis. D’aquesta manera, el Senat 
Sènior durant les properes setmanes té previst 
portar a terme reunions amb representants de 
l’Ajuntament, associacions de veïns, escoles, 
i grups d’esplai i joventut, per anar preparant 
una taula rodona amb assistència de públic que 
es farà abans de l’estiu i a on representants 
qualificats de tots els sectors de la societat 
debatran quin és el millor camí a seguir per 
aconseguir que el municipi tingui les parets 
netes de graffitis. 

La Regidoria de Sanitat i Salut 
Pública ha començat a repar-
tir a les escoles, equipaments 
municipals i comerços del 
municipi, un tríptic amb una 
sèrie de consells sobre  què 
cal fer per prevenir l’aparició 
del mosquit tigre. Es tracta 
d’una espècie que fa aproxi-
madament 1 cm de llargada, 
té unes ratlles blanques sobre 
fons negre a tot el cos i la 
picada, que acostuma a fer 
de dia,  és força dolorosa. 
Cal destacar que els ous i 
les larves viuen en petites 
acumulacions d’aigua estan-
cada, a l’exterior, prop de les 
persones. La campanya ha 

estat impulsada per la Gene-
ralitat de Catalunya, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, Consells Co-
marcals del Maresme, Baix 
Llobregat i Vallès Occidental, 
i diversos ajuntaments, entre 
els quals hi ha el de Premià 
de Mar. Ara per ara no se n’ha 
detectat cap exemplar a la 
nostra vila, però sí a algunes 
poblacions veïnes.

L’Ajuntament posa 
en marxa una 
campanya de 
prevenció sobre 
el mosquit tigre 

de 0 a 2 utilitzacions anuals  0%
de 3 a 6 utilitzacions anuals  5%
de 7 a 10 utilitzacions anuals 10%
de 11 a 14 utilitzacions anuals 15%
a partir de 15 utilitzacions anuals 20%

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
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Dates de preinscripció: 
Educació infantil, primària i 
secundària obligatòria: del 25 
de març al 4 d’abril. 
Escola bressol: del 5 de maig 
al 16 de maig. 
Batxillerat, cicles formatius de 
grau mitjà i cicles artístics: del 
13 de maig al 23 de maig. 
Cicles formatius de grau su-
perior: del 26 de maig al 6 
de juny. 

Dates de  matriculació:
Educació infantil, primària i 
secundària obligatòria: del 9 

Tota la ràdio amb un clic

El web radiopremiademar.
org estrena aquests dies 
nou format i amplia les seves 
prestacions. Amb l’ànim de 
consolidar-se com a plata-
forma paral.lela de servei, i 
després de constatar un crei-
xement sostingut de visites 
i descàrregues d’ençà que 
va néixer l’espai, l’Emissora 
Municipal va emprendre una 
transformació encaminada a 
potenciar-ne, a parts iguals, 
la  funcionalitat i l’ oferta de 
continguts.
 Pel que fa a l’estructura i 

a la navegació, i en el ben-
entès que per damunt de tot 
aquest espai ha de resultar 
pràctic, s’ha buscat oferir 
sempre el camí més curt 
cap a tots els destins i s’ha 
confeccionat una portada 
que resumeix -per mitjà de 
diferents reclams i enllaços 
directes- el més destacat de 
cada moment. En quant als 
continguts i als serveis, es 
manté l’emissió online en 
directe i es potencia la ràdio 
a la carta: l’usuari podrà des-
carregar tot allò que s’hagi 

emès l’última setmana. Així 
mateix, s’habiliten espais 
propis per a cada programa 
a fi que cadascun d’ells 
pugui donar-se a conèixer i 
pugui també oferir els seus 
continguts virtuals. Un altre 
aspecte que es reforça és 
l’oferta d’imatges. 

Enquesta i Ràdio 
a la Bústia
La remodelació del web 
també s’aprofi tarà per acti-
var dos nous serveis: l’En-
questa de Premià Notícies 

al 13 de juny. 
Escola bressol: del 9 al 13 de 
juny. 
Batxillerat, cicles formatius de 
grau mitjà i cicles artístics: del 
30 de juny al 4 de juliol. 
Cicles formatius de grau superi-
or: del 30 de juny al 4 de juliol.

Ofi cina Municipal 
d’Escolarització
L’Ofi cina Municipal d’Escola-
rització, OME, s’encarrega de 
vetllar pel compliment de la le-
galitat en el procés de matricu-
lacions a les escoles, d’orientar 

i d’informar a les famílies de tota 
l’oferta educativa i de procurar 
una distribució equilibrada de 
l’alumnat amb necessitats es-
pecífi ques per tal de garantir la 
integració, la cohesió social i la 
qualitat educativa adequada a 
tota la població escolar.

Horaris d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres, 
de 9 a 13 hores. 
Els dies 25 i 27 de març 
i 1 i 3 d’abril també a la 
tarda, de 15 a 17 hores.

L̓ espai web de Ràdio Premià de Mar es renova i 
multiplica els seus serveis (radiopremiademar.org)

(que copsarà l’opinió dels 
premianencs respecte de 
temes d’actualitat) i el butlletí 
“La Ràdio a la Bústia”, un 
espai amb informació sobre 
l’emissora que se servirà per 
correu electrònic. 

 Per a la confecció d’aquest 
nou espai (en disseny i pro-
gramació) s’han utilitzat re-
cursos propis de l’emissora 
i,han pres part en el procés 
els treballadors i, també vo-
luntaris de la casa.

Curs escolar 08-09 

Ensenyament de Premià de Mar
������� ���� � ����

IES Serra Marina 1 de març, de 10 a 13 hores.

IES Cristòfol Ferrer 8 de març, de 10 a 13 hores.

CEIP Montserrat 4 de març, a les 17:15 hores

CEIP el Dofí 12 de març, a les 16 hores.

CEIP La Lió 11 de març, a les 17:30 hores.

CEIP Sant Cristòfol (Gran Via) 6 de març, a les 15:30 hores.

Escola el Pilar 1 de març, d’11 a 14 hores.

Escola Assís 1 de març, d’11 a 13 hores.

Col·legi la Salle 2 de març, de 10 a 13:30 hores.

Escola Bressol Municipal 10 de març, a les 17 hores.
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La declaració de Premià de Mar, com ciutat experimental sènior, 
suposa un repte històric per al nostre municipi que hem d’assumir, 
en primer lloc els sèniors, però també, la resta de la població que ho 
desitgi. Volem potenciar els valors positius de l’envelliment, minorant 
a la vegada els negatius. Per fer-ho possible necessitem emprenedors 
socials sèniors liberactuants. Quan ens crèiem que la jubilació era  no 
fer res, ens adonem que la vida és una lluita constant per ser més que 
només s’acaba amb la mort. 
Consell Sènior. www.eurosenior.es / Email 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 

Entra amb els sèniors al segle XXI

La primavera arriba 
als comerços
Un any més, els comerciants associats 
al CAP (Comerços Associats de Premià) 
celebren l’arribada del bon temps amb els 
seus clients. Per aquest motiu, durant tot 
el dissabte 29 de març tots els qui comprin 
a algun establiment associat rebran com 
a obsequi una planta. Aquest és un acte 
organitzat dins del Pla de Dinamització 
Comercial del municipi i rep el suport de 
l’Ajuntament, del Departament de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya i de la Di-
putació de Barcelona.

Segona edició del Premià Model
El proper diumenge 16 de març Comerços 
Associats de Premià de Mar i l’Ajuntament 
organitzen la segona edició del “Premià 
Model”, una desfilada on els protagonistes 
seran les botigues i els seus clients, que 
faran de models per un dia. La iniciativa 
té per objectiu donar a conèixer la moda 
que es pot trobar al municipi, i s’hi podrà 
veure des de roba esportiva fins a vestits 
de festa, passant per la moda del dia a dia. 
L’acte es farà al Pavelló a les 19 h.

Fomentar la 
participació ciutadana 
L’Ajuntament de Premià 
de Mar ha endegat una 
jornada de formació desti-
nada a entitats i voluntaris 
pensades per a facilitar-los 
unes pautes per reflexionar 
sobre les possibilitats de 
millorar la participació ciu-
tadana i  el compromís amb 
el municipi. 
 De la mateixa manera, la 
xerrada vol també donar res-
postes sobre com afavorir la 
participació interna dins les 

l’àrea de Participació Ciuta-
dana amb l’objectiu d’edu-
car, conscienciar i cohesi-
onar les diferents entitats 
del municipi, amb tallers i 
xerrades per tal que puguin 
treballar i col·laborar amb 
l’administració d’una manera 
àgil i entenedora, a fi d’acon-
seguir uns resultats òptims 
tant per a les mateixes en-
titats i l’administració, com 
per al poble i la ciutadania en 
general. Els principals desti-

res, fet que permetrà, més 
endavant, conèixer  més 
directament les necessitats 
de la població en general, i 
al mateix temps motivar-la 
a participar activament en la 
construcció del municipi.  
 Les sessions es faran al 
Centre Cívic el proper 29 de 
març al matí. Per poder-hi 
participar, els grups de vo-
luntaris o membres de les 
entitats hauran de forma-
litzar una inscripció. Per a 
fer la inscripció o per a més 
informació cal adreçar-se a: 
Aj172.participaciociutadana
@premiademar.cat, o bé tru-
car al telèfon: 937 529 990. 
Cal indicar noms i cognoms, 
entitat i telèfon i/o correu 
electrònic. El termini per a 
les inscripcions finalitza el 
dia 25 de març.

mateixes entitats, delimitar 
les principals característi-
ques que ha de tenir una 
organització per poder ser 
considerada participativa, 
i alhora saber analitzar i 
diagnosticar quin és el grau 
de participació interna d’una 
organització. 

Cohesió entre entitats
Aquesta jornada s’emmarca 
dins el projecte “Fem Par-
ticipació”, que ha impulsat 

nataris d’aquestes sessions 
són grups de voluntaris es-
tructurats i membres de les 
entitats de Premià de Mar.
 Les necessitats i inquie-
tuds dels ciutadans són molt 
diverses, atès que la pobla-
ció també ho és. Per aquest 
motiu, és bo que el primer 
contacte i els primers passos 
de participació ciutadana es 
facin a través de les entitats, 
atès que agrupen  persones 
de diferents àmbits i cultu-
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Necessitem una nova 
escola pública
d’ensenyament primari

Durant la preinscripció cor-
responent a l’actual curs 
escolar 2007-008, es va 
produir un dèficit teòric 
de 56 places a P-3 que 
s’hauria d’haver traduït en 
3 nous grups d’escolaritza-
ció d’aquest nivell. L’oferta 
de grups d’escolarització 
només va augmentar en 2 
grups de P3 (de 10 a 12 

grups), passant d’una oferta 
de 247 a 297 places. Aquest 
augment de dos grups d’es-
colarització es va fer instal-
lant barracots al CEIP La 
Lió i encabint una aula més 
al CEIP Montserrat, ambdós 
centres pendents de les res-
pectives obres d’ampliació. 
Les sol·licituds que procedi-
en de fora del municipi van 
ser reorientades a l’Oficina 
Municipal d’Escolarització 
del seu municipi per part d’ 
Inspecció i algunes famílies 
que havien demanat, en 
primera opció, escoles de 
Premià de Mar van optar 
per escolaritzar els seus 
fills/es fora del municipi. 
Les dades demogràfiques 

de Premià de Mar preveuen 
un dèficit de places de P3 
per al proper curs escolar 
equivalent a dos nous grups 
d’escolarització. Atesa la 
necessitat que Premià de 
Mar pugui atendre en un 
futur immediat, des d’una 
oferta pública i de quali-
tat, les noves necessitats 
d’escolarització de la seva 
població, el Grup Municipal 
de la Coalició d’Esquerres 
va presentar una moció en 
el Ple Municipal de febrer, 
recolzada finalment per part 
de tots els partits, instant al 
Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya 
a incloure un nou CEIP de 
doble línia a Premià de Mar 

en prioritat 1 (immediata), a 
ofertar dos grups d’escola-
rització (50 places públiques 
de P3) en la preinscripció 
per al proper curs escolar 
2008 – 2009 a Premià de 
Mar i corresponents al nou 
CEIP que entraria en funci-
onament, de manera provi-
sional, al setembre de 2008 
i a la ràpida execució de les 
obres d’ampliació del CEIP 
La Lió (ampliació a dues 
línies) i del CEIP Montserrat 
(consolidació de la segona 
línia. Així mateix s’insta 
l’Ajuntament de Premià 
de Mar a cedir un terreny 
adequat al Departament 
d’Educació de la Generalitat 
per tal que aquest  pugui 

procedir a la construcció 
immediata d’un nou CEIP 
de doble línia a Premià de 
Mar i a la cessió d’un solar 
per a la ubicació provisional 
del nou CEIP de doble línia 
per tal que aquest pugui 
entrar en funcionament ja 
el proper curs 2008 – 2009 
i s’hi mantingui mentrestant 
no s’acabin les obres de la 
instal·lació definitiva. Les 
dificultats per trobar els ter-
renys públics per a ubicar 
provisionalment i definitiva 
la nova escola ens haurien 
de fer reflexionar sobre les 
necessitats d’equipaments 
i les possibilitats urbanís-
tiques reals que tenim a 
l’abast com a municipi.

Pressupost 2008, 
sense futur

LAquest mes s’aprova el 
pressupost per al 2008, com 
sempre tard. Però, no només 
s’aproven els comptes per 
l’any 2008, també es passen 
comptes de l’any 2007, i així 
ens trobem amb uns comptes 
que liquiden el 2007, amb 
unes factures pendents de 
pagar de més de 2 milions 
d’euros. Hi ha serveis que no 
es paguen des del mes juny 
de 2007, factures que, com 

és lògic, es pagaran amb el 
pressupost del 2008, la qual 
cosa fa que els diners del 
2008 es redueixin, en alguns 
casos fins al 50% (neteja, 
llum, etc...). La memòria de 
l’acalde del pressupost 2008, 
és una lloança al PAM, però, 
ara no és qüestió de posar 
literatura, ara és el moment 
de posar diners i d’això, res 
de res, al text no es parla 
en cap moment de partides 
pressupostàries pròpies que 
donin contingut a les propos-
tes per al 2008. És intolera-
ble veure que portem 4 anys 
d’endarreriment i continuem 
pel mateix camí, havent 
promès en la campanya 

electoral actuacions cabdals 
per la ciutat i que poden ara 
endarrerir-se. És un engany 
que volem i estem obligats 
a denunciar públicament. 
Continuen amb un pres-
supost que redueix encara 
més les inversions en obra 
pública. No hi ha el Centre 
de Dia que varen prometre, i 
no preveuen ajudes als joves 
per al lloguer d’habitatges, 
ni la reducció d’impostos als 
propietaris de pisos buits per 
treure’ls al mercat de lloguer 
a preus reduïts. En l’aspecte 
d’educació, l’Escola Bressol 
continua sense conserge 
i no es doten els recursos 
de la nova escola que ha 

d’entrar en funcionament 
al setembre. Una vegada 
oberta la nova biblioteca, 
no es preveu la continuïtat 
de l’actual de Can Manent, 
això vol dir que tenen previst 
tancar-la. Varem demanar 
que es tornés a posar en 
funcionament el guàrdia 
de barri, res de res, ho van 
prometre a la campanya i  
una altra vegada enganyen. 
Després tenim els diners per 
la plantilla de l’Ajuntament 
que s’incrementa més que 
l’IPC, degut fonamentalment 
a l’increment de retribucions 
dels càrrecs electes amb de-
dicació exclusiva del govern 
(CiU+ERC). Hem de de-

nunciar aquest fet perquè el 
PSC va proposar fer aquest 
augment tant important de 
retribucions de manera es-
glaonada per compensar 
l’impacte sobre el pressu-
post, però el govern, com 
sempre, ni escolta, ni rumia 
les propostes del PSC, les 
rebutja de cop. Això si, li 
diuen l’administració amable.  
En resum, l’equip de govern 
anterior (CiU+ERC), deixa 
uns comptes sense haver 
pagat els serveis, sense 
tenir diners per fer-ho,  el 
d’ara, (CiU+ERC), incomplint 
amb els seus compromisos. 
El Grup Municipal del PSC 
denuncia aquest fet.

Pressupost 2008:  
el Pla d’actuació 
municipal agafa forma

A finals de febrer hem apro-
vat el pressupost per a 
aquest 2008, amb una dis-
ponibilitat total de més de 
27 milions d’euros. Aquest 
pressupost és el darrer 
afectat pel Pla de sane-
jament que es va haver 
d’aprovar fa 3 anys per 
poder sanejar els comptes 
municipals i que durant 
tot aquets temps (inclòs 

aquest 2008) ens ha obli-
gat a aplicar una contenció 
econòmica important. Cal 
destacar que el proper 2009 
l’Ajuntament ja disposarà 
d’una molt més elevada 
capacitat de finançament, 
que sens dubte permetrà 
afrontar grans inversions. 
Però tot i que ens hauria 
agradat poder elaborar un 
pressupost més ambiciós, 
amb més inversions i mi-
llores per al nostre muni-
cipi, finalment disposarem 
de 5 milions i mig d’euros 
per a inversions, entre les 
quals cal destacar l’aca-
bamnet de les obres de la 
nova biblioteca; la 3a fase 
d’obres del Nucli Antic; l’es-

perat inici de la reforma de 
l’Amistat; el nou enllumenat 
públic;la reparació o el nou 
clavegueram, entre moltes 
d’altres. 
 Bona part d’aquestes 
inversions s’emmarquen 
en els objectius principals 
que l’equip de govern ens 
vam proposar per a aques-
ta legislatura, i que vam 
recollir en el Pla d’actuació 
municipal, el PAM, que amb 
el sots-títol “Una nova ma-
nera de fer política” inclou 
un calendari inicial d’actu-
acions i es divideix en tres 
eixos principals: Premià de 
Mar: Capital del Baix Ma-
resme; Premià de Mar: La 
transformació necessària; i 

L ́ Ajuntament Amable. Una 
nova administració. Així 
doncs, podem dir que amb 
aquest pressupost comen-
cem a posar fil a l’agulla al 
full de ruta que ens vam 
marcar i que seguirem fil 
per randa fins al 2011 sense 
deixar d’atendre,  perquè 
no pot ser d’altra manera, 
les noves necessitats que 
vagin sortint en el dia a dia 
del nostre municipi. 
 Finalment, volem re-
cordar que algunes de les 
propostes que inclou el 
PAM, com la  transformació 
de l’N-II en una via urbana, 
la gratuïtat de la C-32, o la 
posada en marxa del bai-
xador de RENFE de Can 

Pou-Camp de Mar, entre 
d’altres, depenen directa-
ment del govern de l’Estat. 
No cal dir que des de l’Ajun-
tament s’ha fet i se seguirà 
fent tota la pressió possible 
perquè aquests objectius 
es facin realitat. Però no 
hem d’oblidar que la decisió 
final dependrà sempre de 
Madrid. Per aquest motiu, 
volem aprofitar aquestes 
ratlles per recordar a tots 
els premianencs la impor-
tància que el proper 9 de 
març, Convergència i Unió 
obtingui un bon resultat. 
Perquè ningú millor que 
CIU defensarà els inte-
ressos de Catalunya i de 
Premià de Mar. 



15

Reunió Coordinadora 
5-XII (Segona part)

Punts de l’ ordre del dia 
sol·licitats pels veïns de San-
ta Maria-Santa Anna-Tió:
1.-Els veïns demanen regu-
lar el semàfor de sortida a la 
carretera de Vilassar de Dalt 
augmentant el temps per  

evitar els embussos al matí 
i convertir el tram del Torrent 
de Santa Anna en una via de 
doble direcció. Assenyalen 
l’entrebanc que suposa la 
parada del bus. Suggereixen 
la conveniència de suprimir 
la zona d’aparcament al lloc 
per facilitar la sortida dels 
vehicles del barri. El Cap 
de la Policia Local  en pren 
nota. 
2.-L’ Alcalde informa que la 
concessió de les places de 
pàrquing de la Biblioteca 
sortirà en breu amb un preu 
d’uns vint-i-un mil euros per 
un termini de 75 anys. El pri-
mer mes hi podran optar els 
veïns de la zona; el segon la 
resta de premianencs; el ter-

cer, tothom que ho vulgui.
3.-La regidora de Gover-
nació torna a sol·licitar la 
col·laboració del veïnat per 
a presentar les denúncies 
necessàries per actuar en 
relació a la família resident 
al barri que, segons nombro-
ses queixes, té atemorida la 
població de la zona. Recor-
da que l’agressió produïda 
temps enrere es troba sot-
mesa al procediment penal 
corresponent. No és possible 
l’actuació d’ofici de les autori-
tats competents pel que fa a 
les amenaces i provocacions 
de què són objecte els veïns. 
Es proposa una tasca de pre-
venció per part de les forces 
de l’ordre públic i l’actuació 

de mediadors socials. La 
por i la poca confiança en 
l’efectivitat d’aquestes expli-
quen la manca de denúncies 
. Cal tenir cura de què no es 
degradi la convivència. 
4.-Es demana l’arranjament 
de la zona ajardinada de la 
plaça de la República i de les 
esquerdes al terra provoca-
des per la pluja. Es denuncia 
que allí hi ha venda il·legal de 
droga; cal més control per 
part  de la Policia Local  en 
especial a les hores noctur-
nes. La Regidora de Serveis 
Territorials en pren nota i 
la regidora de Governació 
respon que s’intensificarà la 
vigilància en pro d’una tasca 
preventiva.

 Punts ordre del dia Veïns 
del Barri Banyeres: 
1.-La Sra. regidora de Ser-
veis Territorials informa que 
l’adjudicació de l’obra de 
col·locació del semàfor a la 
carretera de Premià de Dalt 
tingué lloc el passat setze 
d’octubre després d’haver 
estat licitada i subhastada. 
El pressupost és de cent mil 
euros i comprèn l’arranjament 
de la vorera. L’Alcalde acon-
seguí del responsable del 
Servei d’Infraestructures de 
la Diputació que el semàfor 
sigui adaptat per a invidents. 
El retard en l’inici s’explica 
per la necessitat de realitzar 
un pla de seguretat de l’obra. 
(Continua).

Consolidem les polítiques 
socials i de participació

La transparència i l’eficièn-
cia de les institucions, com 
el nostre ajuntament, són un 
punt rellevant en el programa 
d’Esquerra. Gràcies a la nostra 
insistència i convenciment que 
l’ajuntament ha de solucionar 
els problemes dels ciutadans, 
el consistori ha aprovat uns 
pressupostos amb una forta 
empenta en l’àmbit social.
 Esquerra creu fermament 

que un país s’emancipa des 
de la cohesió social, i és des 
d’aquesta independència com 
s’obtindrà major benestar i més 
oportunitats de competir en un 
món globalitzat. 
 Per aquest motiu els pres-
supostos locals són una eina 
importantíssima per desplegar 
la nostra aposta per unes polí-
tiques socials i d’esquerres. El 
pressupost de l’Ajuntament de 
Premià de Mar per al 2008 mi-
nimitza així la despesa corrent 
de la institució fent possible 
un major pes de les partides 
destinades a accions socials i 
d’infrastructures, gràcies a l’es-
forç i la direcció que ha marcat 
Esquerra. L’àrea de Ciutadania 

i la de Participació consoliden 
les seves dotacions i, en haver 
reduït la despesa destinada 
a accions més burocràtiques, 
s’han ampliat les possibilitats 
d’executar programes socials i 
culturals.
 Els ajuntaments amb in-
gressos limitats, com és el cas 
de Premià de Mar, es troben 
en un gran repte davant de 
Lleis tan necessàries com la 
de Dependència. Per a altres 
administracions –sobretot el 
govern espanyol- és molt fàcil 
dictar lleis i normes d’atenció 
social i deixar que els ens locals 
i la Generalitat es facin càrrec 
de les despeses que compor-
ten. La Llei de dependència és 

necessària, evidentment. Però  
aquesta llei també evidencia 
més que mai la necessitat de 
l’administració local de ren-
dibilitzar al màxim les seves 
partides i aconseguir, com ha 
fet Esquerra, recursos de múl-
tiples fonts. Tot aquest esforç 
d’obtenir recursos econòmics 
per atendre una necessitat 
social manifesta, com la tasca 
que Esquerra ha dut a terme 
a Serveis Socials,  pot quedar 
molt minimitzada si el conjunt 
del pressupost empra aquests 
diners per despeses corrents, 
o de la pròpia administració, 
enlloc de destinar-los als pro-
grames i les actuacions que 
afecten directament el ciutadà. 

Aquest és l’objectiu de la nostra 
formació i en aquests pressu-
postos ja s’ha vist l’efecte de la 
nostra reivindicació.
 Per altra banda, cal fer notar 
que aquest ja serà el darrer any 
de sanejament de l’economia 
després que l’època socialista 
ens deixés unes arques muni-
cipals endeutades fins al límit 
del pagament de crèdits amb 
nous crèdits. Una política de 
contenció ha pogut completar 
un període de normalització del 
pressupost, possibilitant-nos 
a partir dels pressupostos se-
güents, invertir més en accions 
directes cap a els ciutadans 
oblidant definitivament males 
gestions passades.

“Lo que nos conviene 
es que haya tensión...”

Premianenses, esto es lo 
que opina nuestro Presiden-
te del Gobierno de España, 
a escondidas o a micrófono 
cerrado, mostrando así la 

verdadera estrategia del 
PSOE en ésta campaña, y 
en la totalidad de ésta legis-
latura. Confiesa en privado, 
que sus expectativas pasan 
por un incremento de la 
“tensión” en la vida política 
y por “dramatizar”. Siempre 
nos acusaba de crispar a 
nosotros, y esto demues-
tra su idea de polarizar 
nuestra sociedad. Cuando 
nos trataba de xenófobos, 
homófonos y excluyentes, 
lo único que hacía era la 
táctica cínica de crear ten-
sión. Lo más grave no es ya 
convertir la confrontación en 
filosofía política y de Gobier-
no, sino poner al servicio de 
esta estrategia cuestiones 

de Estado como la lucha 
antiterrorista, las relaciones 
con la Iglesia, el concepto 
de nación, el orden auto-
nómico, o las heridas de la 
Guerra Civil. Ahora más que 
nunca el PP debería reac-
cionar con lo que sabemos 
hacer y decir: Programas y 
Propuestas.
 Estamos en la antesala 
de una crisis económica, 
donde más del 50% de 
los españoles opinan que 
iremos a peor, y donde 
este desgobierno del Sr. 
Rodríguez lo niega, no toma 
medidas y nos acusa de ca-
tastrofistas. No hay que ser 
muy inteligente para sacar 
conclusiones de éstos datos 

que os enseño: el paro del 
mes de enero , el peor de 
la democracia, el índice de 
producción industrial -2 ́ 4%, 
el índice de Confianza del 
Consumidor -20 puntos, el 
IPC + del 4%, la bolsa se 
desploma más del 8%, que 
son las ganancias del año 
pasado, España sale de 
los 25 países y retrocede 
18 puestos en la inversión 
extranjera, y no me extraña 
por nuestra política interna-
cional y nuestra Alianza de 
las Civilizaciones. Sólo pro-
meten cheques con dinero 
que se había almacenado 
de nuestra gestión de 8 
años, pero no dan medidas 
claras para crear los siste-

mas preventivos a la crisis, 
a la subida de las hipotecas 
o a que la personas puedan 
llegar a final de mes, y se 
limitan a criticar la batería 
de propuestas reformistas 
del PP. Y si el socialismo re-
formista, es el que ha hecho 
el sr. Bermejo con nuestros 
250.000 euros en su piso, 
y su concepto de paz, es el 
modelo del Dr. Montes, es 
decir la paz eterna, y su idea 
de eficacia, es la ministra 
Álvarez, tenemos motivos 
suficientes, para que éste 9 
de marzo, lo útil sea , votar 
al PP.
PATRICK CRUZ 
Presidente del PP 
de Premia de Mar.
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Dijous 27
Club de Lectura
Es comentarà el llibre “Tres Contes”, 
de Gustave Flaubert. 
Ed. Destino.
Dirigeix la tertúlia: Josep Mundó.
19.00 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Divendres 28
5è Concurs de monòlegs
Les bases del concurs les trobareu al Centre Cívic (Esperança, 
19-21 de Premià de Mar) i a la web: www.premiademar.cat, a 
Premià Jove.
Lloc i termini de presentació:
La documentació i la butlleta d’inscripció s’han de fer arribar 
abans del 20 de març al Centre Cívic, carrer Esperança 19-21. 
També es pot enviar a través de correu electrònic a l’adreça: 
aj172.joventut@premiademar.cat
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Fins al dia 29
Presentació dels treballs del concurs literari Sant Jordi 2008

Dissabte 29
TEATRE: Viatge a Califòrnia 
Amb Àlex Casanovas
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura
La vertiginosa aventura d’un home que viu contra rellotge, acce-
lerat, a punt de l’infart i ens descobreix un món de desamors, de 
mentides i d’egoismes –d’immoralitat, de corrupció-, que asse-
nyala unes capes socials dominants que juguen i determinen el 
futur dels seus congèneres menys poderosos, sense ni adonar-
se’n. Una obra tragicòmica, ambigua i actual, sobre una fugida 
sense retorn, sobre un viatge convertit en un malson.
Fitxa Artística
Autor: Toni Cabré
Direcció: Moisés 
Maicas
Intèrprets: Àlex Casa-
novas, Lali Barenys, 
Aida de la Cruz.
Podeu comprar les 
entrades 1 hora abans 
a la taquilla del teatre.
Preu entrada: 10 €
Preu amb descompte: 6 
€. Aquesta tarifa s’apli-
carà a entitats conveni-
ades i a joves fins a 25 
anys. Entrada gratuïta 
a joves que celebrin 
el seu 18è aniversari 
durant l’any 2008.
Totes les entrades no-
més es podran adquirir 
en horari de taquilla.

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

Dansa per a infants
Contecolors: La Xarxa
Cia : La Mandarina
En Brotxes és una mica despistat. Sabeu què li ha passat? Ha 
perdut els colors. I ara com farà la seva feina? Per sort trobarà 
uns follets juganers que ballant, ballant l’ajudaran. I vosaltres, on 
creieu que pot trobar el color vermell? I el verd? I tots els altres? 
Ep! No heu sentit un tro? 
Brotxes, afanya’t! S’acosta 
l’hora de treballar... Espectacle 
de dansa i teatre per a públic 
infantil, a partir de 3 anys.
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

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

Diumenge 2
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!

Dissabte 8 i Diumenge 9
XXVII Mostra Jordi Planas
“Els Picapedres”, a càrrec dels alumnes de l’Escola El Pilar.
17.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 9
Circ Cívic
Circ i educació cívica
A càrrec de Boni
Boni, un artista polifacètic de circ, 
un comunicador i hàbil manipulador 
d’objectes, disposat a fer el que calgui 
per explicar al públic la importància de 
tenir un comportament cívic, incidint 
especialment en els àmbits de la convivència, la mobilitat, el soroll 
i els animals de companyia. Uns missatges senzills i entenedors 
arriben d’una forma clara i divertida als espectadors, de manera 
que l’espectacle resulta d’allò més satisfactori per a qualsevol tipus 
de públic, tant infantil com juvenil, o adult.
12.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 9
Ballada de sardanes
Amb la cobla Premià
12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dimarts 11
Presentació del llibre “Cinquanta-set Llunes i Un Bat de Sol”, 
de Dària Ferrando.
20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 14
Sessió de SingStar
Tu també ets d’aquells que quan comença no pot parar? D’aquells 
a qui se’ls enganxa el micròfon a la mà? Que practica a casa per 
poder fer més punts perquè li diguin superestrella? Fas com-
peticions amb els col·legues que fan història? Sí, sí, parlem del 
SingStar! Tindrem tots els jocs, el pop rock, el dels 80, el dels 40 
Principales... Totes les cançons perquè ens demostris que ets un 
crack del    Singstar.
22.30 h, Centre Cívic
Més informació a: aj172.joventut@premiademar.cat
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Diumenge 16
Visita a la via romana de Parpers
Farem una passejada per la via romana de Parpers, que és el camí 
que unia les ciutats d’Iluro (Mataró) i Granularia (Granollers). El 
seu bon estat de conservació ens permetrà apreciar un pont, els 
guarda-rodes, les canalitzacions d’aigua... a més de la mateixa via, 
que conserva parcialment la seva pavimentació.
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle particular
Per a més informació podeu trucar al 93 752 99 90.
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 23
Concert de Caramelles
Inici a la plaça de la Foneria, i seguirà per la plaça de la Sardana,
plaça Nova, plaça de l’Ajuntament i finalitzarà el seu recorregut a la
Rectoria.
11.15 h, a la plaça de la Foneria
Organitza: Agrupació Coral l’Amistat

Dilluns 24
Concert de Caramelles
Inici al carrer d’en Joan Vilanó, seguirà per la plaça de la Palmera i
finalitzarà el seu recorregut a la plaça de Santa Rosa..
11.30 h, al carrer d’en Joan Vilanó
Organitza: Agrupació Coral l’Amistat

E X P O S I C I O N S
Representacions 
de la divinitat i de 
l’espiritualitat en l’art 
oriental
A la Galeria d’Art Aimara
Horari:  Tot el mes, de di-
marts a dissabte, de 10.00 
h a 13.30 h i de 17.30 h a 
20.30 h
Diumenges i dilluns tancat
Entrada lliure
Organitza: Galeria d’Art 
Aimara

Carmen Aguirrebengoa
Exposició de quadres de 
punt de creu.
Al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura
Del 3 al 15 de març

La mar d’argent, mar de 
pescadors, mar de pirates
El mar, o la mar com li 
diuen aquells  que la viuen 
en un sentit més romàn-
tic, de vegades amorosa, 
sovint plàcida, però també 
violenta i tempestuosa.
Aquest element tan comú 
en les nostres vides i sovint 
tan oblidat.
Al Centre Cívic, del 17 de 
març al 6 d’abril
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Projecció de fotografies 
relacionades amb el mar
La projecció contempla dos 
temes: D’una banda un 
recull d’alguns moments de 
la Festa dels Pirates que 
cada any gaudim a Premià. 
D’altra banda, imatges de 
platges, mars, barques, 
peixos,... Al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent
Divendres 28 de març

Imatges de dones; 
presències femenines 
en l’art tèxtil
El 7 de març, a les 19,30h, 
s’inaugura al Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar l’.Es tracta d’una exposició 
temporal produïda pel mateix 
museu que es podrà visitar fins 
al 18 de maig. L’acte d’inaugu-
ració servirà per presentar la 
reedició de la novel·la de cos-
tums populars del segle XIX 
“La Fabricanta”, basada en 
una història real i amb pròleg 
actual de Jaume Sobraqués, 
director del Museu d’Història 
de Catalunya i catedratic d’His-
tòria de la UB. La presentació 
del llibre anirà a càrrec de la 
professora de la UB Teresa M. 
Sala, que ha estudiat l’autora  
(Dolors Monserdà) i el seu 
temps.


