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D’aquí a pocs dies arribaran els pirates, i això vol dir que comença la 
Festa Major. Sortosament, a Premià de Mar gaudim d’una Festa Major 
com n’hi ha poques, que atrau cada vegada  més gent  de la comarca 
i fins i tot d’indrets més llunyans, i això fa que els premianencs ens 
puguem sentir molt orgullosos de la nostra festa. Un orgull que ha de 
continuar, ha d’anar a més, i perquè això sigui possible és bo que tots 
hi participem, que sortim al carrer i gaudim de l’ambient de gresca 
que es respira per tot arreu, gràcies en bona part a la inestimable 
col·laboració de moltes entitats i voluntaris. Per això us convido  que 
tots plegats, pares i mares, fills, avis i néts, participeu d’aquests dies 
amb alegria i ganes de passar-ho bé, mantenint alhora el respecte 

mutu, perquè del civisme de tots plegats també en depèn l’èxit de la festa. 
Bona Festa Major!
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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 
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Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
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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
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Coincidint amb la Festa Major sortirà al carrer 
el llibre ‘Secret, secret! L’horta Farrerons té un secret!’ 
adreçat al públic infantil
L’esperada Festa Major ja 
és aquí, acompanyada d’un 
variat programa d’actes per 
a tots els gustos i edats, que 
enguany presenta diverses 
novetats. En aquest sentit, la 
Regidoria de Festes i la Co-
missió de Festes han intro-
duït alguns canvis, com ara 
un sopar popular, un seguici 
nocturn i l’eufòria del dia 8 a la 

Un extens programa de 
amb novetats per a tothom

nit, que serviran per escalfar 
motors mentre no arriben els 
pirates. El desembarcament 
serà el dia següent, el 9, que 
enguany introdueix la figura 
d’un narrador que amb les 
seves explicacions farà més 
entenedor el guió de l’acte. 
Seguint amb les novetats, 
cada dia, a les 22 hores, el 
poble pescador acollirà les 

actuacions d’uns cantautors 
que oferiran concerts en 
petit format, i s’introdueix 
l’Atracaentitats on, mentre 
els pirates seguiran amb les 
seves ofensives, perquè Pre-
mià encara no haurà caigut, 
dins el marc d’un concert que 
es farà al centre del poble, 
les entitats premianenques 
tindran l’oportunitat de di-

fondre llurs activitats. D’altra 
banda, hi haurà diverses nits 
temàtiques en els concerts 
a la platja del Bellamar, amb 
la Nit Tecno, la Nit de Rock 
i la Nit de Hip-Hop, i pels 
que prefereixen les activitats 
diürnes, es recupera la tradi-
cional paella popular. Com a 
cloenda de la Festa Major, 
el concert d’havaneres i el 

castell de focs, que si bé no 
suposen cap novetat, sí que 
ho serà el seu emplaçament, 
que aquest any serà la platja 
de Llevant. 

Segon títol de la 
col·lecció Primília Contes
L’any passat, la Regidoria de 
Cultura va iniciar la col·lecció 
Primília Contes, amb l’ànim 
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Roger Montañola (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

“Arriba la Festa Major, “Els Pirates i 
Premianencs” any rere any, es consolida 

com a referent de la festa de la participació 
i la convivència de la ciutadania de Premià 

de Mar. A gaudir  i participar”.

“Fem una crida a la participació de tots 
els premianencs en la Festa Major. Cal 

aprofitar-la per a potenciar la trobada i la 
convivència entre les diferents  realitats 

del nostre poble. Bona Festa Major!”.

“Espero que disfruteis con alegría y 
serenidad, en compañía de amigos y 

familiares, de nuestras fiestas locales, 
orgullosos de haber vivido la victoria de 

la selección española de futbol, en  la 
Eurocopa 2008”.

“La nostra Festa Major s’ha consolidat 
no només com un referent lúdic i d’oci 

a la comarca sinó com un element 
de cohesió i integració. És l’espai de 

trobada de la nostra ciutadania”.

“De nou, els pirates semblen tenir la 
intenció d’envair la nostra vila. Així doncs, 

caldrà  estar preparats per gaudir i fer 
créixer encara més el prestigi que té arreu 

la nostra Festa Major”.

ve de la pàgina anterior

de difondre entre els infants 
el coneixement del patrimoni 
(festiu, arquitectònic, arqueo-
lògic...) de la ciutat. El primer 
títol Moros a la costa! va ser 
tot un èxit. Aquest any es 
publicarà el segon àlbum 
il·lustrat de la col·lecció, que 
portarà per títol Secret, se-
cret! L’horta Farrerons té un 
secret!, i explica la història 
de l’Arnau, un personatge 
de ficció íntimament vinculat 
a l’horta Farrerons de Pre-
mià de Mar, un dels darrers 
espais agrícoles del terme 
municipal que, en l’excavació 
del seu trànsit cap a zona ur-
banitzada, va permetre l’apa-
rició d’un jaciment romà de 
bellesa singular i excepciona-
litat arquitectònica. L’objectiu 
és el de familiaritzar els nens 
i nenes amb el personatge 
i la història que envolta el 
descobriment del jaciment. 

Així, l’Arnau, que gratant a 
terra fa pessigolles a l’horta, 
arrenca el secret que aques-
ta ha estat amagant durant 
segles. De la mà de Marta 
Luna, pedagoga i professo-
ra de l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès, i 
Ignasi Blanch, il·lustrador i 
professor d’il·lustració, que 
han coordinat també aquest 
segon volum de la col·lecció, 
l’escriptora Chus Díaz i la il-
lustradora Gina Portillo han 
creat la història i el personat-
ge principal.   

La botiga 
de la Festa Major
El nombre de productes 
relacionats amb la Festa 
Major, una manera més de 
fer participar els premianencs 
de la festa,  s’ha anat incre-
mentant, sobretot els darrers 
anys. El producte estrella 

de tots els que es venen a 
la botiga ubicada al Centre 
Cívic són les samarretes 
de la festa major, que cada 
any tenen un disseny nou 
relacionat amb el cartell i el 
programa.
 Altres productes que s’han 
anat consolidant són els mo-
cadors pirates i premianencs 
i els penjolls i les arracades, 
fetes a mà i que aquest any, 
com a novetat, seran peces 
úniques. 

 També com a novetats, 
aquest any es podrà trobar 
un joc de memòria per a 
edats compreses entre els 
2 i els 99 anys on s’han 
de buscar les parelles que 
es troben amagades a les 
fitxes, il·lustrades amb els 
capgrossos, els gegants i 
altres imatges vinculades a 
la Festa Major, i la motxilla 
de la festa major. A la botiga 
també s’hi podran adquirir 
les entrades del ball de gala 
i els tiquets de les diferents 
activitats que s’organitzen.

Horaris de la botiga de la Festa Major
Dissabte 5: de 18.00h a 21.00h
Diumenge 6: de 18.00h a 21.00h 
Dilluns 7: d’11.00h a 13.30h i de 18.00h a 21.00h
Dimarts 8: d’11.00h a 13.30h de 18.00h a 21.00h
Dimecres 9: d’11.00h a 13.30h de 18.00h a 21.00h
Dijous 10: d’11.00h a 13.30h i de 18.00h a 21.00h
Divendres 11: d’11.00h a 13.30h i de 18.00h a 22.00h
Dissabte 12: d’11.00h a 13.30h i de 18.00h a 21.00h
Diumenge 13: de 9:00h a 13.30h 

La botiga està situada al Centre Cívic (c/ Esperança, 19) 

A N U N C I

 

ANUNCI

 
En el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia número 158, de 2 de 
juliol de 2008, apareix inserit 
l’anunci  corresponent al text 
íntegre de la modificació del 
Reglament  Orgànic Municipal, 
definitivament aprovat per acord 
del Ple municipal de data 18 de 
juny de 2008.
 La qual cosa es fa pú-
blica en compliment del que 
disposa l’article 66.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals.

Premià de Mar, 3 de juliol de 
2008

Miquel Buch i Moya
Alcalde



5

Les obres de la tercera fase de remodelació 
del Nucli Antic ja estan força avançades i 
alguns carrers, com Francesc Moragas o 
Eixample ja estan pràcticament acabats. Els 
treballs es preveu que finalitzaran a l’estiu. 

Les obres del 
nucli antic van
a bon ritme 

Modificacions temporals del trànsit i l’aparcament
Els actes de la Festa Major, per motius de seguretat i organització, obliguen a tallar alguns carrers 
al trànsit i suprimir temporalment algunes places d’aparcament. L’Ajuntament i la comissió de festes 
demanen disculpes als ciutadans per les possibles molèsties que es puguin ocasionar, alhora que 
recorden la importància de la bona predisposició i la col·laboració ciutadana.  
Del 5 al 13: Poble pescador. Tall de circulació al carrer Sant Antoni
Del 9 al 13: Poble pescador. Accés restringit als veïns als carrers Miquel Moragas, Eixample (de St. 
Antoni fins a Esperança), Francesc Moragas ( de St. Antoni fins a M. Moragas) i Sant Pau (entre 
Eixample i Miquel Moragas)
Diumenge, dia 6: De 9h a 11h del matí, talls a diversos carrers amb motiu de la Cursa Popular. 
Per a més informació podeu trucar a la Regidoria d’Esports T. 937523579
Dies 8, 9 i  11:  No es podrà aparcar a la vessant del carrer S. Cristòfol de la P. Nova.
Dimarts, dia 8: Al vespre, trànsit afectat amb motiu de la cercavila. Carrers: St. Cristòfol, Marina, 
Gibraltar, pl. Ajuntament
Dimecres, dia 9: 
Al vespre, trànsit afectat amb motiu de l’anada al pregó. Carrers: Gran Via (davant del Mercat St. 
Joan), de la Plaça, Ajuntament, Porxo de la Lió, St. Pau, Miquel Moragas, plaça Ajuntament. A la 
nit, trànsit afectat amb motiu de la crida premianenca. Carrers: Plaça Ajuntament, St Antoni, St. 
Joan, Joan Prim A la nit, tall circulació i prohibició d’aparcar amb motiu del saqueig.  Carrers: Joan 
Prim cantonada St. Francesc, Joan Prim, Aurora, Francesc Moragas, Sant Cristòfol, Rectoria, pl. 
Ajuntament 
Dijous, dia 10:
Matí: Trànsit afectat amb motiu de l’anada a Ofici.  Carrers: Plaça Sardana, Eixample, Esperança, 
Anselm Clavé, de la Plaça, St. Cristòfol, F. Moragas, M. Moragas, St. Cristòfol, Rectoria, Església. A 
la sortida d’ofici: trànsit afectat amb motiu de la benedicció de vehicles. Carrers: Indústria, Gibraltar, 
pl. Ajuntament. Vespre/nit: Tall de circulació i prohibició d’aparcar amb motiu del ball al carrer de la 
Mercè. Carrers: Mercè des del passatge Prim fins al carrer de la Plaça, Ramon y Cajal cantonada 
carrer de Núria fins al carrer de la Mercè. Vespre/nit: Tall de circulació i prohibició d’aparcar amb 
motiu del correfoc. Carrers: Riera de Premià cantonada Gran Via fins a Joan Prim i Joan Prim, de 
Gran Via a Unió. Nit: Trànsit afectat amb motiu de la Tabalada i Atracabars. Carrers: Plaça Països 
Catalans, Unió, Eixample, Esperança, Passatge Manent, Gran Via, Eixample, Esperança, de la 
Plaça, St. Antoni, Nord, Aurora, La Lió
Divendres, dia 11: 
Tarda: Tall de circulació i prohibit aparcar per mercat d’esclaus. Carrers: S.Cristòfol entre F. Moragas 
i de la Plaça
Dissabte, dia 12:
Tarda: Trànsit afectat amb motiu de la revolta premianenca. Carrers: Riera, Gran Via, Eixample, 
Esperança, F. Moragas, S. Cristòfol. Vespre/Nit: Tall de circulació i prohibició d’aparcar amb motiu 
del ball tronera. Carrers: Gran Via cantonada passatge Manent fins a Joan Prim
Diumenge, dia 13: 
Matí: Tall de circulació amb motiu de la diada castellera.  Carrers: Gibraltar des de Marina i Rectoria 
des de Sant Cristòfol. Tarda: Trànsit afectat amb motiu de la concentració premianenca. Carrers: 
Plaça Nova, Passatge Manent, Gran Via, plaça Països Catalans. Tarda: Trànsit afectat amb motiu de 
la concentració premianenca. Carrers: Plaça dels Escacs, Elisenda de Montcada, Jacint Verdaguer, 
Joan Prim plaça dels Països Catalans. Tarda: Trànsit afectat amb motiu de l’expulsió. Carrers: Plaça 
dels Països Catalans, Unió, Eixample, Esperança, Anselm Clavé, de la Plaça, plaça Ajuntament.

Consells per gaudir de la Festa Major
Aigua: 
Convé no oblidar que tots plegats hem de fer un ús 
racional de l’aigua durant la Festa Major

Correfoc:
Es farà el 10 de juliol, amb el següent recorregut: Riera 
de Premià/cantonada Gran Via de Lluís Companys, 
Gran Via de Lluís Companys, pl. dels Països Catalans.
Mesures de seguretat d’acord amb el Decret 252/1999 
(DOGC núm. 2974):
- Mantingueu portes i finestres tancades, aparadors i vi-
dres protegits, tendals recollits i no tingueu roba estesa 
o altres elements com banderes, etc... 
- No col·loqueu obstacles durant el recorregut (testos, 
taules, cadires...) 
- No llenceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació. 
- No feu foc ni fumeu a prop del material pirotècnic. 
- No envaïu l’espai d’actuació dels grups. 
- Respecteu les indicacions de l’organització. 
- Cal que dugueu roba adequada per participar en 
l’acte de foc.



6

Nova  campanya
amb radar 
de la policia El 15 de juny va tenir lloc un 

gran tall a l’N-II des de Montgat 
fins a Cabrera. L’acte el va 
organitzar la Coordinadora 
No N-II, amb la col·laboració 
dels municipis afectats per la 
perillositat de l’N-II, com ara 
Premià de Mar.

Nou tall a l’N-II

La primera quinzena de juny, 
la Policia Local va portar a 
terme una nova campanya 
de control d’excés de velo-
citat, amb un radar cedit pel 
Servei Català de Trànsit, 
d’acord amb els convenis de 
col·laboració signats entre 
les dues administracions. En 
total es van fer més de 3.500 
controls de vehicles, amb un 
resultat de 155 denúncies per 
excés de velocitat. 
 Tal i com es va avançar al 

Vila Primilia de juny, la Regi-
doria de Seguretat Ciutadana 
ha posat en marxa el servei 
del Policia de Proximitat, per 
donar la màxima cobertura 
al municipi. Al mateix temps, 
sempre que la disponibili-
tat de recursos humans ho 
permeti, s’incrementaran els 
serveis de patrulla a peu, inci-
dint especialment a les zones 
comercials, amb l’objectiu que 
la Policia Local sigui cada cop 
més propera als ciutadans. 

Comencen les obres de la nova piscina 
Des de fa unes setmanes ja es poden veure les màquines 
treballant per construir la nova piscina, que s’ubicarà 
al davant mateix de l’actual  i completarà el servei que 
actualment s’hi  dóna, ja que necessita una ampliació tant 
de les instal·lacions com de l’oferta d’activitats. La nova 
piscina tindrà un cost final d’uns 5 milions d’euros, dels 
quals una part seran subvencionats per la Generalitat, i la 
resta aniran a càrrec de l’empresa concessionària, Club 
Natació Premià-Pool Gestora Esportiva S.L.UTE. 

Nous escocells als arbres de Joan Prim
A una banda del carrer Joan Prim, entre Gran Via i Unió, s’han instal·lat uns nous escocells, la  superfície dels quals queda 
anivellada amb la vorera, i d’aquesta manera s’evita que les persones grans o amb dificultats de mobilitat puguin prendre 
mal. A finals de l’any passat, com a prova pilot, se’n van instal·lar a la Gran Via, davant la plaça dels Països Catalans, i 
al cap d’un temps també al carrer Dr. Fleming, entre la Gran Via i  el carrer  Del Pilar. 

Els treballs de substitució de la 
claveguera d’aigües residuals 
i la construcció d´una nova 
d´aigües pluvials al carrer 
Marina, entre la Gran Via i St. 
Cristòfol, ja han finalitzat. El 
projecte contemplava també la 
pavimentació d´aquest tram de 
carrer, que estava força mal-
mès. El cost de les obres, d’un 
total de 105.260,51€, ha anat 
a càrrec de ĺ Ajuntament.

Obres acabades
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Dimecres, 2 de juliol, es 
va fer  al Pavelló Municipal 
d’Esports el sorteig públic per 
als habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer 
de Can Boter. A l’acte hi 
van assistir l’alcalde, Miquel 
Buch, el Segon Tinent d’Al-
calde, Ernest Casadesús, el 
regidor de Joventut, Roger 
Montañola, i dues repre-
sentants d’ADIGSA. Un cop 
finalitzat el sorteig, els nous 
llogaters van poder visitar els 
pisos, les claus dels quals 
s’entregaran a finals d’aquest 
mes de juliol.  

Sorteig dels 
pisos de lloguer 
de Can Boter

 En total es van presentar 
153 sol·licituds, de les quals 
38 van ser excloses. La pro-
moció consta de 23 pisos 
amb una superfície útil entre 

Instant del sorteig i, en la foto 
inferior, una de les afortunades 

inspeccionant el seu pis

els 35,07 m2 i els 38,57 m2. 
Els pisos s´han pogut fer grà-
cies a un conveni signat entre 
l´Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya.

Nous semàfors 
adaptats 
per a invidents

Des de fa unes setmanes, 
el semàfor de la cruïlla de 
Santiago Rossinyol amb 
Batlles està adaptat per a 
invidents. L’Ajuntament té 
previst, en funció de les 
necessitats i sempre que 
els recursos ho permetin, 
adaptar més semàfors. 
 D’altra banda, atenent les 
peticions de diversos veïns, 
l’Ajuntament ha sol·licitat a 
la Diputació la instal·lació 
de semàfors a adaptats a 
les cruïlles de la Carretera 
de Vilassar de Dalt amb els 
carrers Enric Granados, 
Jacint Verdaguer i Gran 
Via de Lluís Companys.  
Alhora, s’ha demanat que 
se n’instal·li un de les ma-
teixes característiques a la 
Nacional II, davant l’estació 
de RENFE. 

El 15 de setembre, els alumnes 
matriculats al nou CEIP podran 
començar el curs en mòduls 
prefabricats, situats a la cruïlla 
de Rafael de Casanova amb 
el carrer de Can Pou, al ma-
teix solar on paral·lelament la 
Generalitat hi construirà l’edifici 
de la nova escola, després d’un 
llarg procés de reivindicació del 
nou equipament per part de 
l’Ajuntament.

Els mòduls de la 
nova escola 
s’ubicaran aviat

El ple del mes de juny va 
aprovar el nomenament de 
Penya Barcelonista com a 
entitat premianenca del 2008, 
coinicidint amb la celebració 
dels 50 anys de la fundació de 
l’entitat, actualment una de les 
més veteranes del món. 

La Penya 
Barcelonista, 
entitat del 2008
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De l’ 1 al 15 de juliol

Exposició de fotos de la Festa Major 
2007 al Centre Cívic

Del 5 juliol al 3 d’agost

Exposició dedicada al pintor i gravador 
Josep Guinovart
Al Museu de l’Estampació

Del 7 al 13 de juliol

Al Centre l’Amistat
Exposició Fotografies antigues de 
Premià. Col·laboració: Grup Fotogràfic 
Argent

Del 10 al 20 de juliol

A la Sala Premiart (c. Sant Antoni, 3)
Exposició Concurs de Pintura de la 
Festa Major. Col·laboració: AAPPM

Del 4 al 13 de juliol
Fira d’atraccions (cavallets)
Als terrenys del Club Nàutic

DIVENDRES, 4 de JULIOL

19.00 h, a la vil·la romana de Can 
Farrerons 
Presentació del conte Secret, secret! 
L’horta Farrerons té un secret
Organització: Regidoria de Cultura 

DISSABTE, 5 de JULIOL

11.00 h, a la plaça Dr. Ferran 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: AV Can Farrerons, Comis-
sió de Festa Major

22.00 h, parròquia de St. Cristòfol
Sort!, òpera en format concertant
Preu de l’entrada: 5 €
Col·laboració: Coralia

DIUMENGE, 6 de JULIOL

11.00 h, al final del torrent Santa Anna. 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: AV Barri de Santa Maria-
Santa Anna-Tió, Comissió de Festa 
Major

11.00 h, a l’antiga fàbrica del Gas 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: Museu de l’Estampació, 
Comissió de Festa Major, Estampunt, SL

DIMARTS, 8 de JULIOL

19.00 hores, a l’Antiga Fàbrica del Gas. 
Presentació de les Jornades Gastronò-
miques del Tomàquet del Maresme
Organitza: Gremi d’Hosteleria i Turisme 
de Mataró i el Maresme i Servei de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Premià de Mar

21.00 h, a la  plaça Nova
Sopar popular 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

23.30, des de la plaça Nova
Seguici nocturn
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

24.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Eufòria
r L’acte estrella de la festa...confiem 
amb vosaltres!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

En acabar l’Eufòria, Premià està de 
festa! Sessió amb el Dj Stereo2 Sound 
System i Dj Pas
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIMECRES, 9 de JULIOL

10.00 h, a la plaça de Can Manent
Taller d’estampació de banderes
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Repicada de campanes i enlairament 
de coets
Col·laboració: Comissió de Festa Major

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Premià
Col·laboració: Amics de la Sardana

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació Coral l’Amistat 
– Cors de Clavé, Consell Sènior

19.30 h, des del Mercat de Sant Joan i 
des de l’escola La Lió
Anada al pregó 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec de la 
Penya Barcelonista de Premià de Mar, 
entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de Festa Major

20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Crida premianenca  
Recorregut:des de l’Ajuntament fins a la 
platja del Bellamar.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a la platja del Bellamar
Premianencs a la defensa!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a l’espigó de Llevant
Niu de pirates
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.00 h, a la platja del Bellamar
Moros a la costa! 
(El desembarcament)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, grup de rem dels 
Capgrossos de Mataró, Trabucaires de 
Santa Coloma, Associació Bricbarca, 
Club Nàutic Premià

23.00h, des del carrer St. Francesc
El saqueig! Premianencs desperteu! El 
poble està en alerta!
Carrer Sant Francesc ->Joan Prim 
->Porxo de la Lió ->Aurora ->Plaça 
Nova ->St. Cristòfol -> Rectoria ->Pl. 
Ajuntament. Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs, De Bòlit!, La 
Infusió Teatre

23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Amb l’Ajuntament socarrimat, anirem 
tots junts, gegants, capgrossos, gent i 
caipirinha, al ritme dels tabalers, saltant i 
ballant fins a la plaça Països Catalans.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!, La Infusió Teatre

00.00 h, a la plaça dels Països Cata-
lans: Premià, ciutat pirata
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!, La Infusió Teatre, 
Kampikipugui

1.00 h, a la platja del Bellamar
Concert pirata amb Rumba de 9, Oh, 
Yelow i Ebri Knight

Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima, amb Dj Si’trik i Dj Hall. 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIJOUS, 10 de JULIOL

7 h, sortida des de la platja del Bellamar: 
Matinades
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
De Bòlit!, Grallers de Premià de Dalt

10.30 h, des de la plaça de la Sardana, 
seguici de l’anada a ofici
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
De Bòlit

11.00 h, des del campanar 
de l’església de Sant Cristòfol
Toc d’ofici
Col·laboració: Consell Parroquial P. de 
Sant Cristòfol

11.00 h, des de la plaça 
de l’Ajuntament, anada a ofici
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
De Bòlit

11.10 h, a la sala Premiart
Inauguració de l’exposició del concurs 
de pintura
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

12.00 h, a l’església de Sant Cristòfol
Ofici solemne de Festa Major
Organització: Consell Parroquial P. De 
Sant Cristòfol
Col·laboració: Coral l’Amistat, Escola de 
Música i Dansa Estudi Teresa Maria

13.00 h, a l’església de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
Organització: Consell Parroquial P. De 
Sant Cristòfol

13.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ball solemne dels gegants de Premià
Col·laboració: De Bòlit!

18.00 h, plaça de l’Ajuntament
La passejada
Gegants nous i vells, Gafarró, Basto-
ners, Capgrossos i Tabalers.
Col·laboració: De Bòlit

19.30 h, a la plaça dels Països Catalans 
Música i animació, amb el grup Pentina 
el gat “Queixalada”
Col·laboració: Patronat Teatre (La Xarxa 
d’Espectacles)

21.30 h, a la plaça de la Sardana
Exhibició de balls de saló
Col·laboració: AVECA

22.00 h, al c. Sant Antoni/Nord
Nit dels cantautors, amb Pau Riba i Mil 
Simonis.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.30 h, inici a la Gran Via de Lluís 
Companys/cantonada Riera
Correfoc. 
Recorregut: Riera de Premià/cantonada 
Gran Via de Lluís Companys, Gran Via 
de Lluís Companys,  plaça dels Països 
Catalans.
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
Simplement Diables

23.00 h, al c. de la Mercè/
Ramon i Cajal
Ball a la Fresca, amb l’Orquestra Swing 
Latino
Col·laboració: Comissió de Festa Major

23.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Terrabastall, amb La Infusió teatre
Col·laboració: La Infusió Teatre

00.00, a la plaça dels Països Catalans: 
Tabalada
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

00.15 h, des del ptge. Manent-cantona-
da c. Esperança
Atracabars 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

1.00h, a la platja del Bellamar
Nit de  Tecno amb PDM Sound System. 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

1.30 h, al recinte de La Lió
Atracaentitats. Concert amb La Família 
Rústika
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.00 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIVENDRES, 11 de JULIOL

11.00 h, des de la plaça dels Avis
Atracabotigues. Hi haurà titelles pirates i 
premianenques, amb Entorn Jove de La 
Font del Cargol
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs , Comerços Associats de 
Premià (CAP), Entorn Jove

18.00 h, a la plaça Nova
Mercat d’esclaus
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs ,Comerços Associats de 
Premià (CAP)

19.00 h, a la plaça de Can Manent
Ball de la Gent Gran amb el trio Angelo 
Group
Col·laboració: Casal d’Avis de Can 
Manent

20.00 h, a la parròquia de Sant Cristòfol: 
Missa de difunts
Col·laboració: Consell Parroquial P. De 
Sant Cristòfol

20.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Concert de Festa Major amb l’orquestra 
La Principal de la Bisbal
Col·laboració: Comissió de Festa Major

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Nit de les colles
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs 

21.30, a la platja del Bellamar
Nit de Rock
tCol·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.00 h, al c. Sant Antoni/Nord
Nit dels cantautors, amb Marta Lovers 
i Marc.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

23.30 h, al recinte de La Lió
Ball de Festa Major, amb l’orquestra La 
Principal de la Bisbal
Preu de l’entrada: 15 €. Venda anticipa-
da d’entrades al Centre Cívic i el mateix 
dia del ball a la taquilla del ball. Per cada 
quatre entrades hi haurà una ampolla 
de cava de regal.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

1.30 h, a la plaça de la Sardana
Caipirinyada
La caipirinyada és un concurs per 
comprovar qui fa la millor caipirinya 
d’aquest poble. Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs

2.30 h, plaça de la Sardana
Sisena cursa nocturna de pirates i 
premianencs a pèl
El recorregut de la cursa serà: plaça de 
la Sardana, Anselm Clavé, carrer de la 
Plaça, Sant Cristòfol, Rectoria, plaça de 
l’Ajuntament, carrer de la Plaça, plaça 
Can Manent, platja del Bellamar (l’espi-
gó del pla de l’ós cantó Mataró)
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la platja del Bellamar
Concert a la platja, amb Se atormenta 
una vecina
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.30 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DISSABTE, 12 de JULIOL

7.00 h, des de la platja del Bellamar
Remuntada  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

7.30 h, al porxo de la Lió
Ruixadeta  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

10.00 h., als carrers de Sant Antoni, 
Eixample i Miquel Moragas
Fira-mercat d’artesans del poble pesca-
dor. Organització: Ajuntament de Premià 
de Mar
Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de la Sardana
Ral·li fotogràfic. Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs, Foto Pol 
Gant, Copisteria La Lió, Ofimàtica 
Soldevila i Copisteria Buch

10.30 h, a la plaça dels Països Ca-
talans: Matinal infantil. 10 anys amb 
vosaltres, amb Roger Canals i el seu 
espectacle. Col·laboració: Segle XXI, 
Grup de Suport a la Gent Diferent, Coral 
l’Amistat

12.00 h, a la Riera de Premià/Camí Ral: 
Pirates i premianencs a la N-II
Organització: Plataforma Cívica Camí 
Ral. Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

18.00 h, a l’Escola Sant Cristòfol (Gran 
Via de Lluís Companys)
Cuines del món. Preu: 5€
Organització: Regidoria de Serveis 
Socials i Regidoria de Festes

18.00 h, des de la Riera/carrer Gibraltar
La Revolta premianenca
El recorregut serà: Riera de Premià/c. 
Gibraltar, c, Marina, Gran Via de Lluís 
Companys, Eixample i plaça Nova.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Concert de banda, amb Banda de Pre-
mià i la Banda de l’Escola Municipal de 
Música “Mestre Montserrat” de Vilanova 
i la Geltrú 

19.30 h, a la plaça de la Sardana
Country i cremat amb The Country 
Green Chilis
Col·laboració: Comissió de Festa Major

21.00h, a la plaça de l’Ajuntament
Entrega dels premis de la Ràdio
Aquest cop, calceu-vos: tanquem la 
festa amb un Guateque Sideral
Col·laboració: Ràdio Premià de Mar

21.00 h, a la plaça dels Països Cata-
lans: Danses populars
Col·laboració: Arco Iris

22.00 h, al c. Sant Antoni/Nord
Nit dels cantautors, amb Beto Stocker i 
El Chico de la Espina en el Costado.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.30 h, a la platja del Bellamar
Nit de Hip-Hop
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

24.00 h, a la Gran Via de Lluís Com-
panys (cantonada carrer de la Plaça i 
cantonada carrer Joan Prim)
Ball Tronera amb l’orquestra Metropol
Col·laboració: Comissió de Festa Major

5.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima. Col·laboració: Comissió 
de Pirates i Premianencs

7.00, des de la platja del Bellamar
Atracaforns
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, Fleques Daunis, Forn 
Lloveras, Macxipà

DIUMENGE, 13 de JULIOL

10.00 h., als carrers de Sant Antoni, 
Eixample i Miquel Moragas
Fira-mercat d’artesans del poble pes-
cador. A les 12 h, subasta de peix a la 
plaça de l’Ajuntament
Organització: Ajuntament de Premià de 
Mar. Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de Romà Piera
Botifarrada. Preu: 1€. Els tiquets  es 
poden adquirir en la botiga de la Festa 
Major, al Centre Cívic 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Diada castellera
Amb la participació de les colles 
Capgrossos de Mataró i Xiquets de 
Tarragona
Col·laboració: Comissió de Festa Major
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13.00 h, a la plaça Nova
Paella pirata i premianenca. Preu: 2 €
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, Consell Sènior, Condis Gran 
Via de Lluís Companys, Gust Propi, 
Anna Fruits, Celler Nou Premià 

18.00 h, al pla de l’Os
Sardinada. Preu: 1€. 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

18 .00 h, a la plaça dels Escacs
Concentració pirata
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.00 h, a la plaça Nova
Concentració premianenca
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans: Ball de l’expulsió i canvi de 
presoners.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

Tot seguit, a la plaça dels Països 
Catalans
La batalla final

Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

En acabar la batalla, a la plaça dels 
Països Catalans: Ruixada
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, a la plaça dels Països Cata-
lans: Expulsió
Recorregut: plaça dels Països Catalans, 
carrer de la Unió, Eixample, Esperança, 
Anselm Clavé, carrer de la Plaça i plaça 
de l’Ajuntament 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Contemporània 
Col·laboració: Amics de la Sardana

21.00 h, a la platja de Llevant
Havaneres amb Barca de Mitjana i 
cremat per a tothom
Col·laboració: Comissió de Festa Major

23.00 h, a la platja de Llevant
Gran castell de focs d’artifici
Col·laboració: Comissió de Festa Major

L’actualitat de la Festa Major i modificacions de darrera hora a

www.premiapirata.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

De l ‘1 al 25 de juliol
20.30 h, al Pavelló Municipal
Campionat Festa Major de Futbol Sala
Organització: CFS Premià de Mar

Divendres, 4 de juliol

20.30 h, al Pavelló d’Esports
Festival de patinatge artístic
Organització: C. Patinatge Artístic 
Premià

Dissabte, 5 de juliol

7.00 h, entre Badalona i Mataró
Campionat de pesca al curri de 
Festa Major. Organització: Club Nàutic 
Premià 

9.00h, al Club Nàutic de Premià de Mar
II Open de dòmino per parelles
Organització: Club dòmino per parelles 
l’Amistat

16.00 h, a la Piscina Municipal
XXIXè Torneig de Festa Major de Wa-
terpolo, XVIIIè Memorial Genís Siberta
Organització: Club Natació Premià

Diumenge, 6 de juliol

9.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
Cursa d’Estiu
Cursa infantil-Milla urbana, 9 h
Cursa d’estiu de 10 km, 9.30 h. 
Sortida i arribada al Pavelló Municipal 
d’Esports
Organització: Comissió Cursa d’Estiu.

10.00 h, a la Piscina Municipal 
XVIIIè Trofeu Natació Festa Major
Organització: Club Natació Premià

Dissabte, 12 de juliol

9.00 h, al litoral entre el port de 
Badalona i Port Balís

Trofeu Verge del Carme i Festa Major 
de pesca submarina
Organització: Club Nàutic Premià i APS 
Barcelona

10.00 h, al Club Billar Premià
XXXIè Open de billar a tres bandes
Organització: Club Billar Premià

Diumenge, 13 de juliol

9.00 h, al local de l’ATT Premià de Mar
Open Festa Major de Tennis Taula
Organització: Associació de Tennis 
Taula Premià de Mar 

9.00 h, a la Piscina Municipal
Xa  edició de la campanya Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple
Organització: Pool Premià

10.00 h, a la piscina del Club Nàutic 
Premià: I Bateig Subaquàtic de Festa 
major. Inscripció: al c. Enric Borràs, 1 
(botiga). Preu: 5€
Organització: CEAS Premià, Premià-
Sub

Divendres, 18 de juliol

21.00 h, a la pista del Voramar
Cinquè partit de bàsquet pirates vs. 
premianencs. Organització: Associació 
Bàsquet Premià

Dissabte, 19 de juliol

8.30 h, a la plaça de la Sardana
6a edició del Campionat bàsquet 3 X 3
Organització: Associació Bàsquet 
Premià

9.00 h, a la plaça dels Països Catalans
L’home més fort: Súper Home Interna-
cional Israel Clàssic. 
Organització: Regidoria d’Esports

20.00 h, a la platja de la Descàrrega
Concurs de pesca al llançat 

Organització: Societat de Pescadors 
Blau Premià

21.00 h, a la platja de Llevant
Concurs de pesca al llançat 
Organització: Societat de Pescadors 
Esportius de Premià de Mar

18.00 h, al Camp Municipal de Futbol 
Torneig de futbol veterans
Organització: Torpedo blanc-i-blau de 
Premià de Mar

Diumenge, 20 de juliol

9.00 h, al Camp Municipal de Futbol 
Torneig de futbol veterans
Organització: Torpedo blanc-i-blau de 
Premià de Mar

9.00 h, a l’esplanada darrere de La 
Salle: Trial 4 x 4 Vila de Premià
Organització: 4 x 4 Tot Pols

Programa 
en Braille
Des del 2006, l’Ajunta-
ment edita programes de 
Festa Major en Braille i, 
amb la col·laboració de 
l’ONCE, el fa arribar als 
domicilis de les persones 
invidents del municipi.
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Es fa el
transvasament de 
sorra a les platges 
A mitjans de juny va co-
mençar el transvasament 
d’un volum aproximat de 
30.000m3 de sorra des de 
la platja de Llevant fins a la 
platja de Ponent del Port Es-
portiu. L’actuació, amb una 
durada prevista d’ unes tres 
setmanes, consisteix en el 
transport amb camions de la 
sorra sobrant de la platja de 

Resum de millores i arranjaments 
de la brigada municipal (maig 08)

- Arranjament de la tapa del clavegueram a la cruïlla del 
passatge Banyotes amb el carrer Aribau.
- Arranjament de la claveguera trencada al carrer Sant 
Cristòfol Arranjament d’un enfonsament de la calçada produït 
al carrer del Carme 
- Arranjament d’un enfonsament de la calçada produït al 
carrer Gaudí a l’alçada de la ctra. de Premià de Dalt.
- Arranjament dels desperfectes a l’asfalt de la carretera de 
Vilassar de Dalt entre els carrers de València i del Camí del 
Mig.
- Arranjaments viaris al carrer de la Plaça i al carrer Jacint 
Verdaguer.
- Reparació de la vorera del carrer Unió per enfonsament.
- Reparació de la vorera del carrer Lourdes per enfonsament.
- Reparació d’un tram de la vorera de la Gran Via. 
- Arranjament d’humitats a l’edifici municipal de Can Roura.
- Inspecció de l’ embús a la claveguera del carrer Aurora. 
- Revisió de la tapa de la claveguera a la cruïlla de la 
carretera de Premià de Dalt i la Gran Via. 
- Neteja dels sorrals de la zona del Camí de Can França i del 
Torrent Malet amb motiu de les fortes i continuades pluges.
- Arranjament de la Font del Cargol ubicada  a la plaça Nova.
- Canvi de jardineres a la zona de l’entorn de la plaça de 
l’Ajuntament.
- Retirada de bancs en mal estat al carrer Ramon i Cajal 
entre els carrers de Núria i del Carme.
- Arranjament dels bancs a la plaça de Joan Corominas.
- Repàs de pintura dels bancs a la plaça de Can Fitó, a la 
plaça Caterina Corominas i a la plaça Dolors Folch i Ribas.
- Repàs d’asfalt a diversos sectors del municipi.
- Arranjament dels senyals de trànsit a  diversos indrets del 
municipi.
- Ajuts per a actes cívics, festes, actuacions, etc.

Llevant, per situar-la al sec-
tor de Ponent, entre la zona 
del Pla de l´Os i l’estació de 

RENFE. Aquest transvasa-
ment depèn directament de 
la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes de la 
Generalitat de Catalunya, ja 
que es tracta d’un moviment 
de sorra existent des d’una 
zona amb excedent cap a 
una altra zona deficitària, i 
anirà a càrrec de la Societat 
Marina Port Premià S.L 

Casal Rafael de Casanova
El proppassat 19 de juny, va tenir lloc l’acte 
de descobriment de la nova placa del Casal 
Municipal de la Gent Gran Rafael de Casanova 
(fins ara conegut com a “Casal d’Avis de Can 
Manent”). L’acte va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Miquel Buch, i la regidora de Gent 
Gran, Imma Morales.
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Premis de 
la Ràdio

El 15 de setembre, els alum-
nes matriculats al nou  CEIP 
podran començar el curs en 
mòduls prefabricats, que se 
situaran a la cruïlla de Rafael 
de Casanova amb el carrer 
de Can Pou. Es tracta del ma-
teix solar on paral·lelament la 
Generalitat de Catalunya hi 
construirà l’edifici de la nova 
escola, després d’un llarg 
procés de reivindicació del 
nou equipament per part de 
l’Ajuntament.

Taxa de la brossa: Ajuts per a pensionistes

Dissabte dia 12 al vespre, 
gala de lliurament dels Premis 
de la Ràdio presentada per 
Toni Amill i M.Antonia Trujillo
 Els premianencs ja han 
parlat a les urnes i dissabte 
dia 12 a partir de les 9 del 
vespre se sabrà qui són els 
elegits. La plaça de l’Ajunta-
ment acollirà un any més la 
gala de lliurament dels Premis 
Eixample80 al Premianenc 
de l’Any i Sant Pau13 a la 
Iniciativa de l’Any. El resultat 
de l’escrutini romandrà en 
secret fins al moment mateix 
del lliurament dels Premis.
 La gala de lliurament dels 
Premis de la Ràdio és una 
vetllada oberta a l’assistència 
de tots els premianencs. No-
vament, els encarregats de 
presentar la gala seran dues 

cares conegudes per tots els 
premianencs com Toni Amill i 
M.Antonia Trujillo. En aques-
ta 4a edició dels Premis els 
guardons han estat elaborats 
per l’escultora premianenca 
Camila Monasterio.
 La gala es tancarà amb un 
“Guateque Sideral”, un ball 
ambientat en les festes dels 
anys 60 que presentarà Toni 
Amill. Es convidarà tots els 
assistents a una copa de cava 
de les Caves Parxet i també 
a una coca de pinyons elabo-
rada pel Restaurant el Paller. 
El lliurament dels guardons 
serà dissabte dia 12 de juliol 
a partir de les 21h. Els Pre-
mis de la Ràdio 2008 estan 
patrocinats per les empreses 
Metalogenia i Supermercats 
Del Río. 

Presentació de sol·licituds: del 30 de juny al 18 de 
juliol,  a l’Àrea de Serveis Personals d’Atenció al Ciu-
tadà-Serveis Socials- c/Unió 40 .
Podran ser-ne beneficiaris els pensionistes empadro-
nats a Premià de Mar que tinguin l’obligació de tributar 
a l’Ajuntament de Premià Mar mitjançant el pagament 
de la taxa de la brossa 2008 que: 
-No superin una renda mensual de 630,36 euros en 
el cas de persones soles.
-No superin una renda mensual de 885,36 euros en 
el cas de parelles de pensionistes.

Documentació
Cal aportar una instància de la sol·licitud d’ajut subs-
crita per l’interessat, el DNI original i 2 fotocòpies dels 
sol·licitants, el certificat dels ingressos del 2007 o co-
municat d’ ingressos anuals del 2008 o rebut bancari 
de l’ingrés de la pensió mensual.  (S. Social o PNC), 
autorització de la recollida del certificat de percepci-
ons de renda 2006, certificat de convivència. (tràmit 
intern); en el cas de llogaters,els rebuts originals del 
pagament de lloguer on consti el cobrament de la 
taxa de la brossa 08.(1r termini 08); declaració jurada 
conforme la parella no percep cap mena d’ingrés (si 
s’escau); fotocòpia de la pàgina de la llibreta d’es-
talvis en què consta el número de compte on s’hagi 
d’ingressar l’ajut.

L’Associació de Veïns i Es-
tabliments del Casc Antic, 
AVECA, ha fet possible 
que el Casal Benèfic Pre-
mianenc disposi d’una nova 
grua electrònica (imatge su-
perior), que permet facilitar 
la higiene personal de les 
persones amb dificultats de 
mobilitat. 

L’AVECA dóna 
una grua al 
Casal Benèfic



Poesia a la platja

12

El Museu amplia 
l’exposició permanentArran de la mort del president 

de l’entitat, Pere Nicolàs, 
la Societat de Pescadors 
Esportius de Premià de Mar 
va escollir per unanimitat a 
José Pacheco com a nou 
president, destacant-ne la 
seva joventut i les ganes de 
treballar per a l’entitat, així 
com la seva intenció de portar 
a terme nous projectes. José 
Pacheco es va comprometre  
a seguir l’exitosa trajectòria 
de  Pere Nicolàs. El proper 
2009, la Societat té prevista la 
posada en marxa d’una escola 
de pesca per a nens i nenes. 
L’entitat també treballa en 
un concurs de pesca d’àmbit 
nacional que properament es 
farà a les platges de Premià 
de Mar en memòria del seu 
expresident Pere Nicolàs. 

Més informació sobre 
l’entitat a: Bar la Lluna (c/ 
Ponent 20) o al telèfon 629 
303 144. 

Nova Junta de 
la  Societat de 
Pescadors

Coincidint amb la celebra-
ció del Dia Internacional 
dels Museus, el passat 18 
de maig el Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar 
va inaugurar el tercer àmbit 
de l’exposició permanent. El 
museu, que pertany al siste-
ma de Museus de Ciència i 
Tècnica de Catalunya, mos-

Mar de Dones organitza una trobada a 
la platja per recitar poesies. Podeu portar 
les vostres pròpies poesies  o aquelles 
que més us agradin per llegir. La trobada 
serà el divendres 18 de juliol a les 
21.00h, a la platja de davant de l’Escola 
La Salle. Porteu el pícnic i una tovallola, 
i qui vulgui banyar-se: el banyador. Us 
hi esperem!

tra el món de l’estampació 
des d’una mirada global, 
que enllaça història, cièn-
cia, tècnica, art i disseny. 
Amb l’obertura de la tercera 
fase, “El gravat”, es mostra 
com es feien els motlles i 
cilindres d’estampació als 
segles XVIII i XIX, i s’expo-
sen dues peces inèdites de 

Premià: un anell signatari 
i un plat de terra sigil·lada, 
del segle IV dC. 

El projecte de l’exposició 
permanent es completarà 
quan s’inaugurin les dues 
darreres fases, que tracten 
de l’estampació a la lionesa 
-en què Premià de Mar va 
ser capdavantera-, i de la 

vessant artística del disseny 
d’estampats. 

D’altra banda, fins el 3 
d’agost es pot visitar l’exposi-
ció “Cartells d’un Temps”, de 
Josep Guinovart, un dels pin-
zells més rellevants de l’art 
contemporani català, que 
arriba procedent del Museu 
d’Història de Catalunya.

Èxit de la 4a Trobada d’intercanvi de plaques de cava

La plaça de l’Ajuntament va acollir 
la quarta edició de l’acte organitzat 
per l’Associació de Veïns del Casc 
Antic, AVECA, on públic en general i 
col·leccionistes intercanvien plaques 
de cava. A la foto, l’alcalde, Miquel 
Buch, el primer tinent d’alcalde, 
Miquel Àngel Méndez, i la presidenta 
de l’AVECA, Pepita Pla. 



Entitats socials: Subvencions per al 2008
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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 
La presentació de sol·licituds es pot fer del 30 de juny al 18 de juliol,  a l’Àrea de Serveis 
Personals d’Atenció al Ciutadà-Serveis Socials- c/Unió 40. Podran ser-ne beneficia-
ris aquelles entitats que realitzin programes i activitats anuals que complementin els 
serveis  preventius, assistencials i/o de suport social a col·lectius inclosos dins l’àmbit 
d’acció de la Regidoria de Serveis Socials. 
Cal aportar:a) Sol·licitud: 
1. Instància de sol·licitud.
2. Programa detallat o projecte de l’activitat- Fitxa 1.
3. Pressupost total desglossat –Fitxa 2.
4. Certificat del president de l’entitat del nombre de socis.
Caldrà fer constar l’existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les 
aportacions sol·licitades.
b) Justificació: 
1. Memòria detallada de l’activitat o programa al qual s’ha atorgat la subvenció.
2. Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb les factures que justifiquin la sub-
venció atorgada.
3. Acceptació de la subvenció.
4. L’import a justificar serà el 100 % de l’import atorgat en concepte de subvenció.
5. Factures originals a nom del beneficiari de la subvenció, que compleixin els requisits 
exigits per les lleis i els reglaments que regulen les factures i el seu contingut. Període 
1/01/07 al 31/12/07.
6. Certificat del president de l’entitat que acrediti la justificació de l’aplicació de la sub-
venció a la finalitat per a la qual fou concedida.
7. Un exemplar de la documentació i la propaganda escrita i gràfica.
8. Una instància de sol·licitud de transferència bancària.
9. En cas que els interessats tinguin personal retribuït al seu càrrec, caldrà que s’ajusti 
a la legislació laboral vigent.

ANUNCI

En el Butlletí Oficial de la Província número 141 
Annex I, de 12 de juny de 2008, apareix inserit 
l’anunci de la publicació íntegra de la modifi-
cació del Text Refós de l’Ordenança municipal 
reguladora de l’estacionament limitat i controlat 
de vehicles amb parquímetres (aparcament ho-
rari), aprovada definitivament en compliment 
de l’acord del Ple municipal de 19 de març de 
2008.

 La qual cosa es fa pública en compli-
ment del que disposa l’article 66.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

Premià de Mar, 18 de juny de 2008

Miquel Buch i Moya
Alcalde
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Quim Caimel 
i Moody Ncungu, 
relleu a la Coalició

Les darreres eleccions muni-
cipals van configurar un go-
vern de majoria convergent i 
ICV-EUiA-EPM, tercera força 
política, va decidir fer oposició 
en base al seu programa 
diferenciat donant prioritat a 
les temàtiques socials, me-
diambientals, culturals i a la 
resta d’elements del projecte 
de la Coalició.
 La nova situació ens per-

met obrir un període de relleus 
i canvis en el grup municipal, 
adequant-lo a la nova realitat 
organitzativa d’ICV-EUiA-
EPM. Quim Caimel, cap de 
llista i portaveu, després de 
sis anys de regidor i d’acord 
amb l’assemblea de la Coali-
ció, serà rellevat per la Moody 
Ncungu.
 L’assemblea d’ICV-EUiA-
EPM vol agrair públicament 
a en Quim la seva contribució 
al projecte municipal i als ob-
jectius generals de la Coalició. 
Caimel, però, no abandona 
la política i s’incorpora a la 
comissió municipal que as-
sessorarà l’Alfonso Barreras 
i la Moody, membres del grup 
municipal renovat.

 La Moody Ncungu aporta 
a la política municipal la seva 
trajectòria en la vida cultural 
i en els moviments cívics, 
significativament en l’àmbit 
de la convivència intercultural 
i, també, la seva experiència 
professional en el camp dels 
serveis socials.
 El relleu es farà efectiu 
entre els mesos de juliol i 
setembre i s’emmarca en el 
rellançament de la Coalició 
com a formació oberta a totes 
les persones d’esquerres, in-
dependents o properes a ICV 
i EUiA, que comparteixen un 
espai genèric sociopolític ba-
sat en les idees d’esquerres, 
ecologistes i alternatives. 
 Amb l’arribada de la Moo-

dy, es visualitza la pluralitat de 
la Coalició. La representació 
dels independents és una 
altra de les novetats d’aquest 
relleu. Li desitgem molta sort 
i, alhora, expressem el nostre 
agraïment a en Quim.
 Les línies d’atenció d’ICV-
EUiA-EPM, darrerament, 
s’han centrat en una intensa 
activitat en els moviments 
socials, l’Ajuntament i el propi 
marc de la Coalició. Desta-
quem l’impuls d’iniciatives de 
memòria històrica (Memorial 
36, Maig del 68), en favor 
de l’objecció fiscal, per una 
mobilitat sostenible (No a l’ 
NII, gratuïtat autopista, no als 
carrils laterals), per la partici-
pació ciutadana i, també, les 

intervencions al ple municipal 
en favor de l’escola pública, 
la cultura popular, el medi 
ambient, la plaça Nova, la 
política d’aparcaments o la 
contenció de les retribucions 
de les regidories.
 La Coalició és una for-
mació oberta que vol sumar 
a més persones i col·lectius 
interessats en una alternati-
va de canvi social a Premià 
de Mar. Us recordem com 
contactar-nos: els dimarts 
a les 8 del vespre al Local 
(c.Segle,5), el bloc http://www.
coaliciopremia.blogspot.com 
i l’email, coaliciopremia@
hotmail.com
 Bon estiu i bona Festa 
Major!

La participació ciutadana 
i els plens municipals

No volem fer, des del PSC, en 
aquest Vila Primilia del mes 
de juliol, un repàs a l’acció del 
Govern Municipal. Una acció 
que ja es reconeix com a molt 
minsa i poc afortunada en el 
seu primer any d’actuació.
 Volem parlar de la partici-
pació ciutadana en els afers 
municipals. Una participació 
que, fins al moment, només 
es veu reflectida mitjançant 

bones paraules i  projectes d 
‘intencions poc coneguts.
 “Si acabem d’aprovar un 
nou ROM (Reglament Orgà-
nic Municipal)”, ens diran des 
de l’equip de govern. Però 
amb això no hi ha prou, els 
mecanismes que s’habiliten 
en aquest reglament deixen 
només petites escletxes per a 
la participació dels ciutadans 
als plens municipals, com ara 
les preguntes dels ciutadans 
a l’alcalde –no incloses a l 
‘acta del ple- i que sovint són 
ignorades o no contestades 
per l’actual primer regidor, 
mesura aquesta, com d’al-
tres, que ja existien en l’an-
terior ROM elaborat durant 
l’època de govern del PSC al 

municipi.
  Com pot parlar aquest 
govern municipal de parti-
cipació?, quan als darrers 
plens s’està fent palesa una 
actitud de total menyspreu 
envers els grups municipals a 
l’oposició. Com es pot parlar 
de participació?, si qualsevol 
pregunta o prec a l’alcalde o 
als seus regidors de govern 
és contestada, quan té res-
posta, de males maneres, 
amb prepotència, veien sem-
pre obscures intencions. Els 
regidors del PSC, a l’oposició, 
treballem i volem treballar 
per la nostra ciutat, Premià 
de Mar, i ho fem sempre des 
de l’honradesa i la transpa-
rència, mirant d’incidir en els 

problemes que entenem que 
preocupen als nostres vila-
tans. Per això, no entenem 
les actituds de rebuig, les 
desqualificacions i, fins i tot, 
els insults i falses acusacions 
que es fan des de l’equip de 
govern als mateixos plens, 
esquitxades, en ocasions, de 
formes poc democràtiques, 
quasi dictatorials, i ofensives 
per a les persones. 
 La  participació ciutadana 
no pot ser només, que ho 
és, un dret fonamental, sinó 
l’element clau per connectar 
l’acció del govern municipal 
amb les necessitats de les 
persones i facilitar l’eficàcia  
de les polítiques. Els ciuta-
dans i les ciutadanes tenen 

dret a participar en el seu 
propi benestar, a través de la 
seva implicació en l’elabora-
ció i el desenvolupament de 
les actuacions públiques que 
els afecten.
 Per facilitar la relació en-
tre ajuntaments i ciutadans, 
no n’hi prou amb proclamar 
aquest dret o plasmar-lo a 
normes i declaracions. S’han 
de facilitar canals i instru-
ments adequats a tots els 
actors que  intervenen en 
els processos d’elaboració 
de les polítiques públiques. 
Aquest equip de govern té la 
obligació i la responsabilitat 
de promoure iniciatives que 
millorin la relació de la ciuta-
dania  amb l’ Ajuntament. 

Primera promoció 
de pisos socials 
a Premià de Mar

El passat 2 de juliol vam 
poder assistir a un moment 
històric per al nostre munici-
pi. Finalment, després d’un 
llarg procediment, vam fer 
el sorteig de la primera pro-
moció a Premià de Mar de 
pisos de protecció oficial per 

a joves, assolint així un dels 
compromisos que l’equip de 
govern s’havia proposat.   
Resulta molt preocupant 
les enormes dificultats que 
actualment tenen alguns 
sectors de la societat per 
poder accedir a un dret tan 
fonamental com és el d’un 
habitatge digne. Si a aquesta 
situació li sumem la impor-
tant crisi econòmica, amb un 
índex d’atur que creix i que 
malauradament a qui afec-
tarà més és als sectors més 
vulnerables, és el moment 
perquè els membres de l’ad-
ministració puguem donar 
resposta al problema. 
  Des de l’equip de govern 
hem fet realitat un projecte 

ja proposat fa temps, i la 
nostra vila compta amb pi-
sos de protecció oficial per 
a joves, que ha permès a 
23 joves emancipar-se. Un 
fet que s’ha convertit en un 
desig al nostre país i que 
és, a la resta d’Europa una 
pràctica lògica i habitual. 
Mentre a Suècia l’edat mit-
jana d’emancipació és de 
19 anys, el cost mig dels 
lloguers és inferior a l’es-
panyol i els salaris doblen 
amb escreix els nostres. 
Catalunya i Espanya, per 
contra, presenten unes mit-
janes d’emancipació prope-
res als 30 anys, uns lloguers 
desorbitats i uns salaris que, 
a dia d’avui, no són capaços 

de cobrir aquestes necessi-
tats. 
 Així doncs podem dir que 
el nostre Ajuntament aporta, 
amb aquesta primera promo-
ció d’habitatge socials per a 
joves, una important ajuda 
als afortunats.  Tot i això, 
aquesta promoció suposa 
tan sols un primer pas en 
matèria d’habitatge social a 
Premià de Mar. N’hem fet per 
a joves, però la voluntat de 
l’equip de govern és fer-ne 
per a altres sectors, com ara  
la gent gran i les persones 
amb discapacitats.
 Per tant, el grup munici-
pal de CIU pretén acostar el 
nostre poble a l’Europa del 
s.XXI on tots i cadascun dels 

ciutadans tenen els mateixos 
drets, tan a nivell teòric com 
a nivell pràctic.
 Només queda ja que fer 
un breu esment al calendari 
que ens espera. La Festa 
Major ja és aquí i als carrers 
ja es palpa l’ambient festiu. 
Des del nostre grup muni-
cipal volem desitjar a tots 
els premianencs i totes les 
premianenques una molt 
bona festa major, recordant 
la seva importància i dema-
nant al poble que ajudi a 
fer-la més gran del que ja és, 
per sentir-nos tots plegats 
encara més orgullosos de la 
nostra vila.

Bona Festa Major! 
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Festa Major: un mirall 
de la ciutat

Des de la perspectiva an-
tropològica, la Festa Major  
s’interpreta habitualment 
com un mirall de la com-
posició social i cultural de 
l’indret. Hem d’afegir que 
també és un mirall de les 
polítiques culturals que s’hi 
duen a terme.
 En el cas de Premià, amb 
l’eix temàtic dels Pirates i 
Premianencs relativament 

recent, la Festa Major no és 
del tot representativa de la 
més pura tradició etnogràfi-
ca, ja que els rituals i actes 
que es podrien considerar 
propis i tradicionals –és a dir 
ètnics– potser passen a un 
segon pla de protagonisme. 
Però en canvi, la festa dels 
Pirates i Premianencs és un 
fidel reflex del dinamisme 
social i de les polítiques 
culturals que la regidoria, 
amb la direcció dels regidors 
d’Esquerra, ha elaborat.
 És indiscutible que la 
nostra Festa Major és un 
model de participació i de 
cohesió social. El protago-
nisme dels voluntaris i de 
les entitats, culturals, socials 

o esportives de Premià és 
indispensable i alhora re-
llevant. Però no només en 
l’execució, com seria propi 
de polítiques més conserva-
dores, sinó especialment en 
la idealització, la concepció 
i l’elaboració de la festa. 
La Regidoria de Cultura, 
i actualment la de Festes 
ha promogut especialment 
la intervenció creativa dels 
ciutadans en la definició del 
model de festa i, aquí en 
tenim el resultat: aquesta 
ha esdevingut un dels punts 
de referència de la comarca 
i fins i tot del país. Esquerra 
creu en aquesta vinculació 
entre societat activa i festa 
cultural; aquesta és la re-

presentació més forta de la 
nostra població.
 Per altra banda, la po-
lítica de la regidoria s’ha 
centrat en una promoció de 
la diversitat, una festa per a 
tothom -on qualsevol sensi-
bilitat pugui trobar l ‘espai- i 
en una promoció dels va-
lors i elements propis de la 
cultura tradicional catalana, 
evidentment. La cultura del 
nostre país, Catalunya, és 
la que ha de servir de parai-
gües d’ acollida i intercanvi 
d’altres identitats culturals. 
Aquesta és, sens dubte, la 
motivació de la festa dels 
Pirates i Premianencs.
 La festa, a part d’un pa-
rèntesi lúdic esperat, és tam-

Formes incorrectes 
al Ple de juny

“L’ altre dia vaig veure el 
ple per Tv-Català Mares-
me, i no em van agradar 
les formes i les respostes 
tant de l’ alcalde com de la 
regidora d’ urbanisme, quan 
el portaveu del PP, incidia 
en el tema de les llicències 
urbanístiques.
 Per què els nervis? Quin 

és el problema ? De què 
tenen por ?” J.F.G.
 “Estimat Patrick, tens raó 
quan dius que no et deixen 
parlar i et treuen la paraula, 
perquè sou incisius i l’ única 
oposició de veritat. La vostra 
forma ha de ser l’ educació i 
el respecte” B.B.R.
 “Moltes mocions i xurra-
des i el poble com sempre, 
oblidat. Molt bé per denun-
ciar el que deia el Síndic de 
Greuges.” G.B.N.
 “Us felicito Peperos, heu 
posat ‘el dedo en la llaga’, 
l’Alcalde reconeix en el ple, 
que no penja les banderes, 
perquè les roben, en canvi 
sí que col·locarà la de l’ Arc 

de Sant Martí.” A.D.R.
 “A Patrick Popular, està 
claríssim, que ells sí que es 
posen d’acord, per qualse-
vol tema, però pactar pels 
respectes dels símbols d’ 
Espanya , Catalunya i Pre-
mià de Mar, a la vegada, 
això mai ho faran.” S.D.F.
 “Creo que vais por el 
buen camino, nunca he visto 
al Alcalde perder los pape-
les en un pleno. Patrick ten-
drías que haberte marchado 
y haberlos...” JA.R.P.
 “Se empiezan a ver tics 
autoritarios, cuando tocaís 
temas como las licencias 
urbanísticas, Plan General y 
el tema de las Banderas,...”. 

D.F.F.
 Queridos vecinos, como 
ya sabeis, podeis hacernos 
llegar vuestra opinión sobre 
cualquier tema municipal a 
nuestro correo electrónico 
“patrickpopular@telefonica.
net”.
 Desde el Partido Popular 
de Premia de Mar, dare-
mos el máximo respecto a 
nuestras intervenciones, 
pero a cambio exigimos 
también de aquellos que 
ahora obstentan transito-
riamente la responsabilidad 
de gobernar, que el trato, a 
nuestros regidores popula-
res en el pleno,sea también 
el correcto, (como siempre 

ha sido), que la verdadera 
democracia reside en la 
libertad de expresión, en la 
tutela y protección  de los 
derechos y deberes y en 
las buenas formas, porque 
debeis ser un ejemplo para 
nuestros hijos, nuestra ju-
ventud y todas las personas 
del pueblo. Es por ello, que 
recomendamos, que se dé 
la misma forma de medir 
a todos los portavoces por 
igual. Que por angustioso 
o no agradable que sea un 
tema, no se cercene a un 
regidor la capacidad de la 
fuerza de la palabra, pues 
es la base de la convivencia 
humana.

A propòsit de la 
Coordinadora 
d’Associacions 
de Veïns...

Vuit són les associacions de 
veïns actualment existents a 
Premià de Mar: Aveca (Casc 
Antic), Sta. Anna- Sta. Maria 
Tió (Barri Cotet),Barri del 
Gas, Barri de Llevant, Can 
Tarter, Barri Banyeres, Can 

Farrerons i Can Pou -Camp 
de Mar. La defensa d’ inte-
ressos comuns ens porta als 
ciutadans a organitzar-nos 
per tal de potenciar la nostra 
veu davant els responsa-
bles polítics fent-los arribar 
suggeriments d’actuació 
envers el col·lectiu del qual 
formen part i, alhora, les 
nostres reclamacions davant 
els problemes no resolts. 
Qui pren les decisions és el 
poder polític com a legítim 
representant de la ciutada-
nia, que l’ha escollit per a 
governar-nos; els ciutadans, 
d’altra banda, tenim el dret 
de no renovar-los la nostra 
confiança a les urnes si en-
tenem que no han respòs a 

les nostres expectatives i el 
deure de col·laborar -dins de 
les nostres possibilitats- per 
al bon funcionament dels 
afers comuns, que a tots 
ens afecten. Aquesta és la 
filosofia que ens mou. La 
participació ciutadana no pot 
reduir-se a votar cada quatre 
anys; una societat civil forta 
és el millor símptoma  d’una 
democràcia consolidada.
 La Coordinadora d’Asso-
ciacions de Veïns es reuneix 
cada dos mesos amb l’alcal-
de i els regidors implicats en 
els temes inclosos a l’ordre 
del dia. Ordre del dia que es 
confecciona dues setmanes 
abans a partir de les indicaci-
ons dels diferents presidents 

de les associacions de veïns 
i que es fa arribar a l’Ajunta-
ment a través del portaveu. 
D’allò tractat a les reunions i 
dels acords o compromisos 
adoptats se’n fa ressò pe-
riòdicament el Vila Primília 
publicant els extractes de les 
actes. Actes que han estat 
revisades pel propi alcalde 
i que han estat enviades a 
tots els presidents de les 
associacions de veïns de 
forma que comptin amb el 
vist-i-plau de tots els assis-
tents a les reunions.
 Qualsevol veí pot adre-
çar-se a l’associació del seu 
barri cas que tingui interès en 
què es tracti algun determi-
nat tema d’abast municipal. 

Sovint els problemes que 
ens afecten són compartits 
també per d’altres veïns 
nostres; no cal dir que la 
nostra veu conjunta ressona 
més i és més efectiva que un 
comentari perdut amb l’amic 
del bar o el veí que hem 
trobat pel carrer. En darrer 
terme, tenim el poble que 
ens mereixem.
 La propera reunió de la 
Coordinadora tindrà lloc el 
proper 1 de juliol. Des d’aquí 
invito els lectors per a què 
s’adrecin a les seves asso-
ciacions de veïns fent arribar 
la nostra veu perquè sigui 
escoltada per l’Administració 
sigui municipal o d’un altre 
nivell.

bé un aparador de la nostra 
identitat i el nostre imaginari 
col·lectiu. Aquests aspectes, 
malgrat que alguns els criti-
quen per identitaris -òbvia-
ment– són els que més hem 
de cuidar, juntament amb un 
equilibri que faciliti la inno-
vació i la participació plural. 
Tan sols mantenint la nostra 
identitat a la festa podrem 
assegurar que aquesta és 
la nostra. Sinó, potser gua-
direm d’una jornada festiva 
aliena. 
 Participeu de la festa, 
feu-ne aportacions, impli-
queu-vos-hi i insinueu-hi la 
vostra identitat cultural .

Bona Festa Major!
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BARRI DE SANTA MARIA – SANTA ANNA - TIÓ

Dissabte 26 juliol
Sopar i ball, amb l’oquestra La Comparsa
21.00 h, a la pista de la petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Diumenge 27 juliol
Animació infantil i xocolatada
Amb els Gegants de Premià de Dalt
19.00 h, a la pista de la Petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Divendres 15 agost
Cercavila pels carrers del barri 
19.00 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Trobada dels alcaldes de Premià de Dalt i de Premià de Mar 
En acabar s’oferirà un  petit refrigeri
20.00 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Discomòbil
21.30 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Dissabte 16 agost
Pita y mójate / Xiula i mulla’t
Lloc de concentració: plaça del Mil·lenari
17.00 h, pels carrers del barri
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Concurs infantil Pluja d’Estrelles
18.00 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Espectacle d’animació infantil i festa de l’escuma, amb Vatua l’Olla
18.30 h, a la pista de la petanca
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Ball amb l’Orquestra Boogie Woogie
22.30 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Diumenge 17 agost
Animació infantil, a càrrec del grup Cia. Mamachaca
12.00 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Paella popular 
14.00 h, Lloc a determinar
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Concert d’havaneres amb Bergantí
Hi haurà rom cremat per a tothom
20.00 h, al torrent Santa Anna
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

Espectacle de foc i final de festa
22.30 h, lloc a determinar
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

BARRI DEL GAS

Divendres 29 agost
Espectacle pirotècnic
21.00 h, a la plaça de Santa Rosa
Col·laboració: AV Barri del Gas

Havaneres i rom cremat
Amb Barca de Mitjana
22.00 h, a l’antiga Fàbrica del Gas
Col·laboració: AV Barri del Gas 

Dissabte 30 agost
Màgia, amb el mag Joaquim Matas 
Després hi haurà xocolatada
11.30 h, a la plaça de la Palmera
Col·laboració: AV Barri del Gas 

Sopar veïnal i ball popular amb l’orquestra Bellamar
A partir de les 21.00 h, a l’avinguda de Roma
Col·laboració: AV Barri del Gas 

Sardinada popular
A partir de les 11.00 h, a l’avinguda de Roma-cantonada passatge Roma
Col·laboració: AV Barri del Gas
 

Divendres 4
Ballada de sardanes
Amb la cobla Marinada
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

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!

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

Diumenge 13
Ballada de sardanes
Amb la cobla Contemporània
19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana
 
BARRI DE LLEVANT

Dissabte 5 juliol
Despertar Festiu
08.00 h, al pla de l’Os
Col·laboració: AV Barri de Llevant

Xocolatada
10.00 h, a la plaça de la Constitució
Col·laboració: AV Barri de Llevant

Cercavila 
Amb la Cuca Trapella i els tabalers de De Bòlit! Seguidament, jocs infantils 
al carrer Colom
11.00 h, a la plça de la Constitució
Col·laboració: AV Barri de Llevant, Coral l’Amistat i De Bòlit!

Pallassos amb els Germans Totó 
19.00 h, al recinte de La Lió
Col·laboració: AV Barri de Llevant

Sopar de carrer i ball amb l’Orquestra Mandràgora
23.00 h, al recinte de La Lió
Col·laboració: AV Barri de Llevant

Diumenge 6 juliol
Havaneres amb Barca de Mitjana i rom cremat
21.00 h, al recinte de La Lió
Col·laboració: AV Barri de Llevant

BARRI DE BANYERES – SOL I MAR

Dissabte 19 juliol
Graellada popular
10.00 h, a la Riera de Premià, davant la pista del Voramar
Col·laboració: AV Barri Banyeres-Sol i Mar

Xocolatada i jocs per a la canalla
18.30 h, a la Riera de Premià, entre els carrers Mercè i A. Gaudí
Col·laboració: AV Barri Banyeres-Sol i Mar

Ball popular, amb l’orquestra Bellamar
22.00 h, a la pista del Voramar
Col·laboració: AV Barri Banyeres-Sol i Mar

Diumenge 20 juliol
Festa rociera, amb l’Associació Amigos Rocieros Romero Marismeño
19.00 h, a la pista del Voramar
Col·laboració: AV Barri Banyeres-Sol i Mar

BARRI DE CAN FARRERONS

Dissabte 2 agost
Jocs infantils
Jocs tradicionals infantils... amb molts premis!
18.30 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Sopar de germanor 
21.30 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Ball popular amb la discomòbil Maresme 
23.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Diumenge 3 agost
Festa infantil, amb els pallassos Muniatto Xou
19.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Concert d’havaneres amb Barca de Mitjana
Hi haurà rom cremat per a tothom
22.00 h, a la plaça del Dr. Ferran
Col·laboració: AV Barri de Can Farrerons

Sardanes a l’agost
Divendres 1
Ballada de sardanes
Amb la cobla Premià
22.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 8
Ballada de sardanes
Amb la cobla Ciutat de Mataró
22.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 15
Ballada de sardanes
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
22.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 22
Ballada de sardanes
Amb la cobla Marinada
22.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 30
4t Aplec de nit
Amb les cobles Ciutat de 
Terrassa, Premià i Marinada
21.30 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Cinema

Dijous 7, 14, 21, 28 agost
Cinema a la fresca
Pel·lícules a determinar
22.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Més informació a la cartellera 
del Centre Cívic i a la web: 
www.premiademar.cat
Organitza: Regidoria de Cultura

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

(i avançament de 

les Festes de Barri 

de juliol i agost)


