
Publicació mensual de l’Ajuntament de Premià de Mar  •  Número 43  •  Nova Època  •  Juny 2008

Distintius 
de la zona 
blava de 

Can Pou - 
Camp de Mar

Totes les 
imatges del 
Rebombori 
de Premià 

de Mar

Ja hi ha 
nominats per a 

la 4a. edició dels 
Premis de 
la Ràdio

SUMARI

L’Ajuntament edita 
una guia per acollir 
els nous ciutadans

Nova ordenança 
per regular 
la neteja 
al carrer 

i els residus



Catalunya sempre ha estat un país d’acollida de nous ciutadans, 
tal i com ho demostra el fet que molts catalans no són nascuts 
aquí. Per a les persones que arriben de fora, ja sigui des d’una 
altra ciutat o des d’un altre país, és molt important poder conèixer 
de primera mà quins són els seus nous drets i els seus nous deu-
res. Com també ho és que coneguin i convisquin amb la nostra 
cultura, identitat i tradicions. Som conscients que  aquest camí 
no sempre és fàcil, i per això creiem que la nostra obligació és 
facilitar la integració i l’arrelament de tots aquells que vénen a 
viure a la nostra vila. Per aquest motiu, estem acabant d’editar la 

Guia d’Acollida, una nova eina pensada per donar la benvinguda, donar resposta i 
fomentar la convivència i la integració dels nouvinguts. 
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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

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

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

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
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La guia s’editarà en diverses llengües i anirà 
acompanyada d’unes sessions informatives
L’Ajuntament està ultimant 
l’elaboració de l’anome-
nada Guia d’Acollida, una 
nova eina pensada perquè 
les  persones que vinguin 
a viure a Premià de Mar 
puguin trobar resposta de 
manera fàcil i àgil a qües-
tions com ara quins tràmits 

Tothom que vingui a viure 
a Premià de Mar rebrà 
informació sobre els seus 
drets i els seus deures

han de fer per empadro-
nar-se, anar al metge, 
escolaritzar els fills, buscar 
feina o aprendre el català, 
entre d’altres.  D’aquesta 
manera, els nouvinguts 
podran conèixer quins són 
els seus drets i els seus 
deures com a premia-

nencs, així com la cultura, 
identitat i tradicions de 
la vila.  L’objectiu és que 
aquestes persones trobin, 
ja d’entrada, la informació 
i el recolzament necessa-
ris per poder adaptar-se 
i integrar-se al dia a dia 
del municipi, i alhora com-

prendre i acceptar-ne els 
principals costums.

Conèixer el municipi
La guia, escrita en llen-
guatge planer i didàctic,  
s’editarà en català, caste-
llà, anglès, francès, àrab i 
amazic, de manera que les 

persones que vinguin a viu-
re al municipi la rebran en 
dues llengües com a mínim: 
català i la llengua pròpia o 
la que coneguin. La seva 
entrega anirà acompanyada 
d’unes sessions d’acollida 
impartides per experts en 
la matèria en les quals se’ls 
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Vicenç Yarto (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Quim Caimel (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

“La guia és un primer pas, però no 
l’únic. Caldran altres iniciatives més 

personalitzades adreçades als nouvinguts 
per  facilitar la seva integració amb l’entorn 

i el millor coneixement del dia a dia de la 
nostra Comunitat.”.

“Cal donar als nouvinguts les eines 
necessàries per a conèixer els seus drets 

i deures com a premianencs. És positiu 
adoptar pràctiques com ara editar la 

guia en diferents llengües  o fer actes de 
rebuda regularment”.

“La guia d’ acollida esta molt bé, 
si es fa en tots els idiomes representatius 

de Premià. Esperem que la despesa no 
sigui molt alta. Des del Partit Popular la 

valoració final és positiva”.

“La guia d’acollida que presentem 
forma part d’un seguit d’accions per 

millorar el coneixement del nostre 
entorn. Estem convençuts que serà una 
bona eina per a qualsevol persona que 

vulgui viure a Premià de Mar”.

“La guia és una bona eina perquè les 
persones que vinguin a viure al municipi 

coneguin els seus drets i deures però 
també els nostres costums i tradicions. 

Només així podran arribar a sentir-se 
premianenques”.

ve de la pàgina anterior

facilitarà tota la informació 
que necessitin com a nous 
ciutadans del municipi.El 
seu disseny, mitjançant 
fitxes ampliables i intercan-
viables, fa que no es tracti 
d’una eina puntual, sinó que 
es podrà anar actualitzant 
en funció de les diverses 
realitats o necessitats de la 
població nouvinguda. 
 La guia inclou també 
plànols per poder localitzar 
fàcilment els serveis muni-
cipals, així com  informació 
sobre els diversos serveis 
del municipi i la comar-
ca amb les corresponents 
adreces i telèfons de con-
tacte, entitats i associaci-
ons, i festes i fires populars. 
Un cop estigui enllestida, la 
guia també es podrà consul-
tar des del web municipal, 
www.premiademar.cat.

Guia d’acollida

Què he de fer, a Premià de Mar ...
 Si vull estar empadronat o Si vull anar al metge
 Perquè els meus fills vagin a l’escola
 Si vull trobar feina o si vull aprendre català
 Si sóc estranger i vull resoldre una qüestió de documentació
 Per rebre formació d’adults i aprendre català
 Si vull rebre informació sobre els serveis a les persones
 Si necessito trobar habitatge
 Si vull participar en la vida associativa de la ciutat
 Per tenir cura del meu entorn
 Convivència ciutadana
 Altres serveis del municipi que puc necessitar

Principals informacions que conté la guia

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

Utilitza la deixalleria i tindràs descomptes en la taxa d’escombraries! 

- 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%
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Multes de fins a 3000 € per 
deixar trastos vells al carrer 
El Ple de maig va aprovar per 
unanimitat el text refós de l’Or-
denança municipal reguladora 
de la neteja i gestió de residus, 
que modifica la primera orde-
nança, aprovada el setembre 
de 2000. L’objectiu d’aquesta 
actualització és l’adaptació a 
la legislació sectorial vigent, 
que amb el pas dels temps 
s’ha anat modificant, sobretot 
en tot allò referent a definici-
ons, infraccions i sancions. 
 La nova ordenança es 
divideix en tres grans blocs:
la neteja de la ciutat,la gestió 
dels residus domiciliaris i co-
mercials  i la gestió de runes 
i terres. El text conté els ele-
ments necessaris per perme-

tre a l’Ajuntament sancionar 
les conductes contràries als 
aspectes que hi queden regu-
lats amb la nova normativa. 

Sancions diverses
Les infraccions i les sancions 
es distingeixen entre lleus, 
greus i molt greus i les multes 
aniran dels 60 als 3.000€. 
Així, queden prohibides i se-
ran degudament sancionades 
actituds com ara deixar mate-
rials residuals o trastos vells al 
carrer, tirar papers o puntes 
de cigarret a terra, espolsar 
tovalles o estores des dels 
balcons, escopir o orinar al 
carrer, o fer pintades o grafits,  
entre molts d’altres.

S’actualitza l’ordenança que regula la neteja al carrer i la gestió dels residus

Exemples de sancions  

Deixar mobles o trastos vells al carrer. Multa de 301 a 1.500 €, en el cas d’usuaris 
domèstics, i de 301 a 3.000 €, en el cas d’usuaris comercials.
Incomplir l’obligació de lliurar les deixalles en bosses específiques per a cada 
fracció i convenientment tancades i que per aquest motiu es vessin  residus a la via pública. 
Multa de 120,20 € fins a 300 €. 
Llençar a terra les deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars: 
multa de 60,10 € fins a 750 €. 
Fer pintades i grafits a les façanes dels edificis municipals i particulars així com en el 
mobiliari urbà, passos subterranis, etc. Multa: de 751 € fins a 1.500 €. 
Les activitats comercials que gestionin els seus residus a través de gestors 
autoritzats no podran utilitzar l’espai públic per emmagatzemar els residus generats. 
Multa de 301 € fins a 3.000 €. 
Els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar els sistemes específics de recollida per a cada fracció 
residual així com de respectar la seva freqüència i horari. Multa de 120,20 fins a 300 €.
Està prohibida la permanència al carrer de contenidors i sacs de terres i runes 
des del migdia del dissabte fins a les set hores del matí del dilluns següent. 
Multa de 301 € a 1.500 €. 
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La Policia Local, més 
propera al ciutadà 
La Regidoria de Seguretat 
Ciutadana ha posat en mar-
xa el servei del Policia de 
Proximitat, que consisteix en 
una nova organització dels 
policies motoritzats, pensada 
per donar la màxima cober-
tura a les diverses zones del 
municipi. Al mateix temps, 
s’incrementaran els serveis 
de patrulla a peu, incidint 
especialment a les zones 
comercials, amb l’objectiu que 
la Policia Local sigui cada cop 
més propera als ciutadans.  

Campanya per als 
comerços
Una de les novetats d’aques-
ta voluntat de proximitat són 

les visites als comerços del 
municipi, amb l’objectiu d’ac-
tualitzar les dades de què 
disposen de cada un d’ells, 
i alhora informar-los sobre 
les diverses mesures de 
prevenció de robatoris, in-
cendis o altres emergències, 
així com sobre què cal fer 
en cas que es doni alguna 
d’aquests situacions. A finals 
de maig ja s’havien visitat 180 
comerços.  
 A cada visita, la Policia Lo-
cal obre o actualitza una fitxa 
informativa sobre el comerç 
on s’especifica l’activitat que 
s’hi desenvolupa, qui n’és el 
titular, si disposa d’alarma 
dissuasòria,etc... D’aquesta 

La nova organització del servei garantirà més presència policial al carrer 

manera, es busca poder pres-
tar un bon servei d’atenció i 
ajuda als comerciants en cas 
d’haver de contactar amb 
ells per alguna emergència.  
Durant les visites també es 

recorda als comerciants que 
en cas de necessitat poden 
trucar al 092 i que davant 
qualsevol dubte o sospita, no 
dubtin a posar-se en  contacte 
amb la Policia Local. 

Un agent visitant un comerç

Els semàfors del 
barri Banyeres, 
adaptats per 
a invidents  
Els nous semàfors de la ctra. 
de Premià de Dalt, al tram que 
va des del Camí del Mig fins 
al passatge Mirasol, ja estan 
instal·lats, tot i que encara no 
funcionen perquè els treballs no 
han acabat. L’actuació respon 
a una antiga reivindicació dels 
veïns del barri Banyeres, té 
un pressupost de 101.000€, 
a càrrec de la Diputació de 
Barcelona. A petició de l’Ajun-
tament, els semàfors per als 
vianants situats a l’alçada del 
Passatge Mirasol per travessar 
la carretera, seran adaptats, 
mitjançant un senyal acústic, 
per a les persones invidents. 

Les obres del nucli antic avancen a bon ritme 
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. 



7

Amb l’objectiu de consci-
enciar els propietaris de 
gossos de la  responsa-
bilitat en la recollida dels 
excrements dels seus ani-
mals als carrers i places 
públiques del municipi, 
les regidories de Salut 
Pública i Medi Ambient, 
van organitzat el passat 
mes de maig uns tallers 
dirigits als escolars d’en-
tre 8 i 9 anys, per consci-
enciar-los, i a través d’ells 
també  les famílies, sobre 
aquesta problemàtica. 
 Els tallers s’estructu-
raven en tres parts: una 

El gos és teu, 
el carrer és de tots
Tallers de sensibilització de recollida d’excrements de gossos

primera sessió impartida 
per un educador caní so-
bre la tinença responsable 
dels animals; una segona 
consistent en una acció 
a la plaça pública més 
propera al centre d’en-
senyament, que inclou la 
situació d’unes bandero-
les confeccionades pels 
alumnes al costat dels 
excrements, per tal de 
fer explícit la brutícia del 
carrer i les places del mu-
nicipi, a més d’un cartell 
de sensibilització dirigit als 
vianants; i, finalment, una 
tercera sessió d’assenta-

Sessió del  taller al carrer

ment dels coneixements 
i hàbits adquirits a l’aula, 
amb la construcció d’un 

mural de sensibilització 
dirigit a les famílies i la 
població en general.

Aquest mes de juny farà 40 
anys que es va inaugurar el 
Mercat Municipal, situat al 
núm. 125 de  la Gran Via. 
Per celebrar-ho, des del 2 al 
21 de juny se sortejaran entre 
els clients vals de compra. 
Dissabte, dia 21 es farà un 
pica-pica obert a tothom.   

El Mercat de Sant 
Joan celebra el 
seu 40è aniversari

Un premianenc, Josep Se-
galés, ha inventat i patentat 
un nou sistema per recollir 
els excrements de gossos 
sense embrutar el terra. 
L’invent, anomenat Bastó-
Can, es vendrà a les boti-
gues especialitzades. Més 
informació: 93 751 19 60. 

Nou recollidor 
d’excrements 
de gossos
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Fotografies de Pau Morillas
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Els dipòsits per recollir les aigües 
pluvials ja estan a punt

La Regidoria de Medi Ambient ja disposa dels dipòsits per recollir les aigües 
pluvials. Es tracta d’un sistema que recull l’aigua de pluja del terrat/teulada 
que baixa per la canal de desguàs, després de filtrar-la i eliminar-ne les 
possibles restes de brutícia. D’aquesta manera, 
s’aprofita el 90% de l’aigua de pluja, que es 
pot utilitzar per regar gespa, plantes o espais 
diversos de la comunitat o habitatge unifamiliar. 
Els dipòsits tenen una capacitat de 200 litres i 
estan finançats per l’Ajuntament i CESPA. El 
cost per als ciutadà que el sol·licitin serà de 35€. 
Les persones interessades han de trucar a la 
Regidoria de Medi Ambient: 93 752 27 11. 

Casos en què no es pot utilitzar 
aigua apta per al consum humà 
de la xarxa d’abastament

1) Reg de jardins, prats, horts, zones verdes 
i esportives de caràcter públic o privat.

2) Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres 
de caràcter públic o privat.

3) Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats 
o públics

4) Fonts de consum humà que no disposin d’elements 
automàtics de tancament.

5) Rentat de mànega de tota mena de vehicles 
exceptuant els efectuats per empreses dedicades a 
aquestes activitats.

Cal seguir 
col·laborant en 
l’estalvi d’aigua
Tal i com s’ha anat informant 
als darreres números del Vila 
Primilia, els darrers mesos 
l’Ajuntament ha pres diverses 
mesures per incentivar l’es-
talvi d’aigua, com ara l’edició 
d’un ban on s’informava de 
les mesures que havien de 
prendre els veïns; la difusió de 
consells sobre l’estalvi d’aigua 
i la intensificació de les cam-
panyes a les escoles. La cam-
panya ha arribat també a les 
dependències municipals, on 

s’han pres diverses mesures 
per optimitzar aquest estalvi el 
màxim possible. 

Neteja dels carrers 
amb aigua no potable
D’altra banda, cal recordar 
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 temps, 
per tant actualment tot el reg es 
fa amb aigua no potable. Les 
dutxes de la platja també estan 
tancades.  
 Les pluges dels darreres 
dies han permès una pujada 
del nivell dels embassaments. 
Tot i així, el Govern de la Ge-
neralitat ha decidit mantenir la 
limitació dels usos de l’aigua a 
tots els municipis del sistema 
Ter-Llobregat, al qual pertany 
Premià de Mar. 

Segueix vigent la limitació dels usos de l’aigua 
dictada per la Generalitat de Catalunya

Els ajuntaments treballaran 
en la gestió de la sequera
Tal i com demanava des de fa 
temps l’Ajuntament de Premià 
de Mar (vegeu Vila Primilia de 
maig), el Consell Comarcal 
i 16 municipis del Maresme 
treballaran conjuntament per 
unificar criteris i accions a 
l’hora d’actuar davant episodis 
de sequera. Aquest ha estat 

un dels principals cavalls de 
batalla de l’alcalde, Miquel 
Buch, per evitar situacions 
com la que es van produir fa 
un parell d’anys quan, davant 
una situació de manca de 
pluges, a Premià es van tancar 
les dutxes de la platja i a viles 
veïnes seguien obertes

preinscripcions del 2 al 27 de juny

horari: de dilluns a divendres,

matins de 9:30 a 13:30

tardes de 15 a 16:30

vespres de 19 a 21 (dilluns a dijous)
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Ús de la zona 
blava de Can Pou 
Camp de Mar

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

Les obres del 
nucli antic van
a bon ritme 

Resum dels principals treballs de 
millores i arranjaments de la brigada 
municipal durant el mes d’abril

Fa uns dies, l’Ajuntament 
ha començat a enviar als 
veïns de la zona de Can 
Pou-Camp de Mar que te-
nen vehicle, el distintiu per 
poder aparcar gratuïtament 
a la zona blava durant el 
període d’estiu. 
 La zona blava en aquest 
sector del municipi funciona 
entre el 15 de juny i el 15 
de setembre. El propòsit és 
assegurar la rotació en l’es-
tacionament durant aquest 
període de gran afluència de 
turismes a la zona de Can 
Pou-Camp de Mar, garan-
tint als veïns l’aparcament 
gratuït. Aquest distintiu no 
té cap cost i s’enviarà di-
rectament a les llars  dels 
veïns de la zona de Can 
Pou-Camp de Mar i a les 
persones titulars de turis-
mes residents a altres zones 
del municipi que ja el van 
sol·licitar el 2007.  

Enguany, els distintius s’enviaran 
directament als domicilis dels usuaris

A partir del 15 de juny l’Oficina d’Atenció al Ciutadà canvia l’horari d’atenció al 
ciutadà d’acord amb l’horari d’estiu. Del 15 de juny al 15 de setembre l’horari 
serà: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Horari d’estiu a l’OAC

Quines persones poden disposar 
d’aquest distintiu? 

a) Empadronats a Premià de Mar i titulars de vehicle en 
alta al padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM)
b) Empadronats a Premià de Mar que disposin de vehicle 
facilitat per l’empresa. Cal una acreditació, consistent en un 
certificat de l’empresa i el permís de circulació.
c) Empadronats a Premià de Mar que hagin adquirit recent-
ment el vehicle sempre que es demostri que aquest està 
domiciliat al municipi. Cal una acreditació del permís de 
circulació o, en cas de trobar-se en tràmit, la sol·licitud a la 
Prefectura Provincial de Trànsit. 
d) Titulars de vehicle i d’immoble d’alta al padró de l’IBI a la 
zona de Can Pou-Camp de Mar (districte censal 3-6)
e) Titulars de vehicle que acreditin tenir lloc de treball a la 
zona de Can Pou-Camp de Mar (districte censal 3-6). Cal 
una acreditació consistent en la presentació d’una certificació 
individual de l’empresa –de la qual cal indicar el NIF- a més 
de la presentació del permís de circulació.
Més informació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament, de l’1 al 15 de juny, de dilluns a divendres de 9h 
a 14h, i els dimarts i els dijous de 16h a 20h; o bé trucant al 
telèfon 93 741 74 00 o a través del correu electrònic AJ172.
oac@premiademar.cat.

Arranjament de la zona de jocs de la pl. de la Palmera

Muntatge del circuit d’educació vial a la pl. dels Països 
Catalans

Pintada de  baranes de la plaça de la República

Arranjament dels desguassos de coberta del Pavelló 
d’Esports

Pintada de bancs de la plaça Montserrat Roig, del parc 
de Can Fitó i  de la pista d’atletisme

Repàs d’asfalt als carrers del sector Nord, de la zona de 
Can Pou-Camp de Mar, del Nucli Antic i del sector Est

Repàs i neteja de la coberta del Casal d’Avis 
de Can Manent

Pintada de les fonts de la pista d’atletisme, del parc de 
Can Fitó i del sector Can Pou-Camp de Mar

Arranjament del filat metàl·lic del tancament del carrer 
Gaudí i el CEIP Verge de Montserrat

Repàs de bancs i marquesina de l’autobús de la pl. Dr. Ferran

Arranjament dels lavabos de Can Roure

Repàs de voreres a la Gran Via, Jacint Verdaguer, 
Doctor Fleming i cruïlles de Gran Via amb Elisenda de 
Montcada, passatge Manent i carrer Eixample

Reparació de la claveguera al carrer Prat de la Riba

Formigonat de diversos bancs i reposició de llistons

Repàs d’escocells a diversos indrets del municipi



11

Nominats per a la 4a edició 
dels Premis de la Ràdio
Els guardons Eixample80 i Sant Pau13 reconeixen tots els àmbits de la societat civil
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El Consell de Nominacions 
ja ha elegit els 24 nominats 
de la 4a edició dels Premis 
Eixample80 al Premianenc 
de l’Any i Sant Pau13 a la 
Iniciativa de l’Any. Entre els 
nominats a Premianenc de 
l’Any hi apareixen persona-
litats del món cultural (Dària 
Ferrando, Rafe Serra, Toni 
Martín, el jove violinista Octavi 
Martínez), del món de l’esport 
(Joan Molina, Rafael Pérez), 
del món de l’espectacle i 
els mitjans de comunicació 
(Elisenda Pineda) o perso-
nalitats amb una dilatada 
trajectòria en diferents àmbits 
(Ramon Fàbregas, Salvador 
Trullols). Quant als nominats 

a Iniciativa de l’Any, hi trobem 
un any més un grup divers 
d’entitats i actuacions inscri-
tes en molts terrenys (el Ball 
de la Disfressada, el grup de 
rock AlMargen, l’Escola de 
Ball Loli o la Primavera Lírica, 
per dir-ne només alguns). 
Destaquen també en aquesta 
categoria les nominacions a 
quatre aniversaris sonats (els 
de la Penya Barcelonista, el 
Mercat de Sant Joan, l’Esplai 
Parroquial i Kampikipugui). 
Durant el mes de juny s’habi-
litaran les urnes i les butlletes 
perquè els premianencs pu-
guin votar els seus preferits. 
Les urnes es podran trobar 
als equipaments municipals i 

a les fleques Daunis. També 
es posa en marxa el web 
www.premisdelaradio.org  
per informar sobre els Pre-

mis i per recollir vots a través 
d’Internet. El lliurament dels 
guardons tindrà lloc el dissab-
te dia 12 de juliol a la plaça de 

l’Ajuntament a partir de les 9 
del vespre. Els Premis estan 
patrocinats per Metalogenia i 
Supermercats Del Río. 

Premi Eixample80

Rafe Serra, pintora, codirectora escola “El Blau”
Toni Martín, director teatral, creador Premis Butaca
Dària Ferrando, poeta, dramaturga
Josep Sardà, perruquer
Maria Antonia Grau, professora literatura, poeta
Octavi Martínez, violinista de 15 anys 
alumne de “The Purcell School of Music” de 
Londres i membre de la JONC.
Elisenda Pineda, actriu, presentadora de ràdio i TV
Salvador Trullols, jutge de Pau
Ramon Fàbregas, fundador Caminants de 
Matinada. Membre històric Casal Benèfic 
Martí Rosselló, escriptor
Joan Molina, jugador 1r equip Ricoh Premià
Rafael Pérez, mecànic, ciclista en proves 
de resistència (“Titan Desert”)

Premi Sant Pau13

Grup de rock ALMARGEN
Servei de Mediació IES Serra de Marina
35 anys Esplai Parroquial
10 anys Companyia Kampikipugui
40 anys Mercat de Sant Joan
Primavera Lírica,  Ass. Cultural Premià de Mar-
Maresme Sud
Ball “La disfressada”, Ass. De Bòlit
La Mirada dels Premianencs, 3a part
50 anys Penya Barcelonista
Associació Formació d’Adults Creixent
Escola de Ball “Loli”
Club Hoquei Premià



300 persones gaudeixen de l’arrossada per a la gent gran
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Una setantena de persones van participar en la jornada de 
divulgació ambiental que va organitzar la Fundació CRAM, 
on grans i petits van participar a les diverses activitats i 
van pujar a bord del veler científic Vell Marí. L’alcalde, 
Miquel Buch, acompanyat de regidors de l’Ajuntament, 
també hi va ser. 

La Fundació CRAM va retre homenatge 
a Premià de Mar amb una jornada 
participativa oberta a tothom 

N A D O N S
Adreçat a alumnes d’entre 
6 i 36 mesos. Fins als 24 
mesos, aquest programa 
es desenvolupa amb la 
participació directe dels 
pares.
A Q U A G Y M
Exercicis gimnàstics dins de 
l’aigua. Adreçat a alumnes 
d’entre 15 i 60 anys.
A D U L T S
Adreçat a alumnes d’entre 
15 i 60 anys.
I N F A N T I L S
Adreçat a alumnes d’entre 
3 i 14 anys.
MATRONATACIÓ
A d r e ç a t  a  d o n e s 
embarassades.
A Q U A S A L U T
Adreçat a alumnes d’entre 
15 i 60 anys.
Més informació a: Club 
Natació Premià, carrer 
Francesc Mas Abril, 16 o al 
telefon 93 754 90 56

Prop de 400 persones van participar a la Segona Troba-
da de Country Premià de Mar, organitzada per Country 
Maite Alemany i que va tenir lloc el diumenge 18 de maig 
al Pavelló Municipal d’Esports. 

Èxit de participació a la 
segona Trobada de Country

Cursos de 
natació per als 
mesos de juliol, 
agost i setembre

300 persones van participar a l’arrossada 
que es va celebrar el proppassat dissabte, 
24 de maig, a la plaça dels Avis. L’acte va 
ser organitzat per l’Associació de Persones 
d’Edat de Premià de Mar i el Casal d’Avis 
de Can Manent, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Gent Gran i el Mercat de 
Sant Joan. Hi va haver exhibició de ball de 
sevillanes i country i ball per a tothom.  

Arran dels darrers descobri-
ments de la física quàntica i 
de la medicina, es considera 
l’envelliment com una malaltia 
que es pot curar. Des del 
Consell Sènior fem una crida 
per crear un grup que estudiï 
què hi ha de cert en aquestes 
afirmacions.

L’envelliment  
és una malaltia 
curable?
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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 Penya Barcelonista de 
Premià celebra el seu  50è 
aniversari. Per aquest mo-
tiu, durant el cap de setma-
na del 7 i 8 de juny ha orga-
nitzat un extens programa 
d’actes amb l’objectiu de 
retre homenatge a totes les 
persones que durant tots 
aquests anys han donat 
suport a la Penya.

50 anys de la Penya Barcelonista
Dissabte, 7 de juny

• Col·loqui amb exjugadors a la Fàbrica del Gas, 19 hores

• Sopar fred HOMENTAGE ALS SOCIS a la Fàbrica del Gas, 21 hores.
Gratuït per als socis de la Penya i un acompanyant. Preu per a la resta: 10 euros

• Actuació Agrupació Coral l’Amistat a la Fàbrica del Gas, 22.30h 

• Ball amb música en viu a la Fàbrica del Gas,  23 hores

Diumenge, 8 de juny

• Recepció de penyes a la Plaça de l’Ajuntament, 10 hores

• Aperitiu a Can Roure (carrer Sant Antoni), 10.30 hores

• Visita al local de la Penya al Carrer Sant Antoni (L’Amistat), 11 hores

• Partit de futbol de veterans de Premià de Mar amb exjugadors del FC Barcelona
al Camp de futbol municipal, 12 hores

• Dinar de germanor TROBADA DE PENYES DEL MARESME al Pavelló esportiu 
municipal, 14.30 hores. Preu per persona: 40 euros.
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L’objecció fiscal a les 
empreses militars, una
eina de la societat civil

Objectar fiscalment és una 
forma de participació activa 
en l’àmbit de decisió de 
l’Administració.
 Amb aquesta idea volem 
enllaçar dos temes que ens 
ocupen aquest mes: la parti-
cipació ciutadana en l’àmbit 

de l’Administració i l’objecció 
fiscal a les despeses militars 
amb motiu de la Campanya 
de la renda 2007.
 La participació de la ciu-
tadania en l’Administració 
Local i, per extensió, en la 
de l’Estat és un concepte 
que dóna una nova dimen-
sió a la política: ja no parlem 
de “delegar”, sinó de pren-
dre part en les decisions que 
ens afecten. 
 Està clar que, com qual-
sevol altre concepte, s’om-
ple més o menys de contin-
gut segons l’opció política 
que l’interpreti. Per aquesta 
raó, volem facilitar elements 
perquè cadascú hi reflexioni 
al voltant. Amb aquest objec-

tiu, el dissabte, 24 de maig, 
vam organitzar una acte, 
al local de la Coalició amb 
Àngel Merino, exalcalde de 
Sant Feliu de Llobregat i 
director dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals 
i Participació, Andrés Naya, 
expresident de la Federació 
d’Associacions de Veïns 
de Barcelona, i Jonatan 
Sánchez i Jordi Pascual, 
sociòlegs premianencs.
 L’objecció fiscal a les 
despeses militars és una 
opció per a decidir la des-
tinació dels nostres diners 
(en forma d’impostos) quan 
l’Estat no preveu la nostra 
participació en aquesta de-

cisió.
 L’objecció fiscal a la des-
pesa militar consisteix a 
negar-se a què part dels 
nostres impostos es destinin 
a cobrir les despeses de 
l’exèrcit i a les actuacions 
que, directa o indirectament, 
tenen a veure amb els con-
flictes armats. En lloc d’això, 
aquesta part la destinem a 
un projecte solidari que de-
fensi els valors en els que 
creiem i que són contraris a 
l’ús de la força i dels exèrcits 
com a mitjà per a la solu-
ció de conflictes. Per això, 
quan fem objecció fiscal a 
les despeses militars, no 
evadim impostos, sinó que 
els redistribuïm amb justícia 

i solidaritat.
 Desarmar els nostres 
impostos, és una acte de 
responsabilitat i una al-
tra forma de manifestar la 
nostra oposició a totes les 
guerres, a tots els conflictes 
armats que existeixen al 
nostre món, així com a les 
estructures de poder que els 
perpetuen.
 Hem elaborat una guia 
per a fer objecció fiscal a 
les despeses militars que 
us la podeu baixar de l’adre-
ça (http://coaliciopremia.
blogspot.com/). Així mateix, 
podeu recollir-la i informar-
vos al local de la Coalició 
els dimarts de 19.30 a 21 
hores.

Premià més net?

Al ple del mes de maig, l’equip 
de govern (CiU+ERC), ha  pro-
posat aprovar l’actualització 
de l’ordenança de neteja que 
va ser creada l’any 2000, no-
més en el sentit de la introduc-
ció de les actuals legislacions 
en matèria de gestió de resi-
dus i l’adequació de diferents 
aspectes que havien quedat 
obsolets.
 La proposta de l’equip de 
govern (CiU+ERC), no deixa 
de ser una modificació de de-

finicions i d’algunes sancions, 
i sobretot d’actualització de la 
legislació vigent, el que ens 
sorprèn és com que no s’ha 
fet complir l’anterior, tenint en 
compte les queixes reiterades 
dels ciutadans sobre el grau 
de brutícia als carrers.
 El PSC considera que 
des de l’Àrea de Medi Am-
bient , Sanitat i Salut Pública, 
s’hauria d’aconseguir la millo-
ra continua de les condicions 
higiènicosanitàries i mediom-
bientals de Premià de Mar, 
mitjançant:
a) Informació, sensibilització, 
i educació en els aspectes de 
medi ambient i salut
b) Prevenció de control a 
través d’inspeccions d’ofici i 

d’ anàlisis corresponents.
c) Correcció a través dels 
requeriments i mesures co-
rrectores.
 El PSC ha recolzat aques-
ta ordenança, votant posi-
tivament, buscant un com-
promís ferm per part del go-
vern, en el desenvolupament 
d’actuacions no només de 
vigilància i control, sinó sobre-
tot de sensibilització, difusió, i 
conscienciació ambiental.
 Seguint la nostra línia de 
participació constructiva, hem 
realitzat tot un seguit de pro-
postes de desenvolupament 
de l’ordenança, que hem tras-
lladat a la Regidora de Medi 
Ambient, per tal  que les porti 
a execució en el marc d’un 

calendari d’actuacions. Entre 
elles destaquem la formació 
ambiental a la policia local, 
com a agents implicats en fer 
complir l’ordenança.
 Des del PSC, a més, hem 
proposat que aquesta modi-
ficació de l’ordenança sigui 
participativa per part de tots 
els actors involucrats, co-
mençant per la comunitat 
educativa i totes les entitats 
premianenques, que es doni 
a conèixer, fomentant la par-
ticipació, buscant la consulta 
i el consens de les entitats 
de Premià de Mar, que es 
recullin totes les propostes 
que puguin sorgir, i facilitar 
l’ordenança en la llengua que 
les entitats demanin.

 La protecció del medi 
ambient, constitueix una ne-
cessitat social que les ad-
ministracions públiques i en 
especial els ajuntaments, 
com l’administració més pro-
pera, ha de vetllar, per tal que 
la ciutadania tingui el dret de 
gaudir d’un entorn net i lliure 
de residus.
 La neteja és un problema 
molt greu de la ciutat. La 
correcta aplicació ajudarà a 
millorar la qualitat de vida i 
la imatge de Premià de Mar. 
Perquè ens preocupa molt, 
farem un seguiment exhaus-
tiu i hem demanat que cada 
tres mesos se’ns lliuri una me-
mòria detallada de l’aplicació 
d’aquesta ordenança.

Primer any de legislatura

Aquest mes de juny es com-
pleix el primer aniversari de 
la nostra entrada al govern 
en aquesta legislatura. En 
aquests 12 mesos hem po-
sat fil a l’agulla a bona part 
de la feina que volem iniciar 
o deixar enllestida durant els 
propers 3 anys. El nostre full 
de ruta és el Pla d’Actuació 
Municipal, que inclou un ca-

lendari inicial per anar tirant 
endavant les diverses actu-
acions previstes i que anem 
complint, sota la supervisió 
de la comissió de seguiment 
que vam crear per vetllar pel 
seu compliment. 
 La nostra prioritat fins ara 
ha estat acabar de sanejar 
els comptes municipals. 
Com ja hem explicat nom-
broses vegades, aquest 
2008 és el darrer any afectat 
pel Pla de sanejament que 
es va haver d’aprovar fa 3 
anys per poder sanejar els 
comptes municipals i que 
durant tot aquest temps ens 
ha obligat a aplicar una con-
tenció econòmica important. 
Tot i que la conjuntura eco-

nòmica actual també afecta 
les administracions locals, 
esperem que el proper 2009 
l’Ajuntament disposi d’una 
grau més elevat de finan-
çament, que sens dubte 
permetrà afrontar noves 
inversions. 
 Ara per ara, hem acabat 
la segona fase de pavi-
mentació de carrers, hem 
seguit endavant amb la 
construcció de la nova bibli-
oteca i el nou aparcament 
de Can Farrerons, que vam 
iniciar la legislatura passa-
da i preveiem que podrem 
inaugurar el 2009, i tenim 
molt avançades les obres 
de la tercera fase del Nucli 
Antic. Estem fent millores 

al clavegueram, com per 
exemple les que acabem 
d’iniciar al carrer Marina 
(on s’aprofitarà per arreglar 
el paviment) i en tenim de 
previstes per millorar l’enllu-
menat. Treballem per poder 
iniciar el més aviat possible 
la reforma de l’Amistat, i per 
desencallar la construcció 
del nou port, que tot indica 
que va per bon camí, i la 
posada en funcionament del 
baixador de RENFE de Can 
Pou-Camp de Mar. 
 Des què vam iniciar 
aquesta legislatura, tam-
bé hem volgut posar molt  
d’èmfasi en anar fent totes 
aquelles  petites millores 
que necessita el municipi 

en el dia a dia: mobiliari fet 
malbé, voreres trencades, 
repassar l’asfalt, renovació 
de pintura, arranjament d’ 
escocells, millores als parcs 
infantils...  malauradament, 
la llista de coses per fer és 
molt llarga i els recursos no 
ho són tant, però tot i així, 
hem fet força cosa i,fins al 
final de la legislatura volem 
seguir treballant de valent en 
aquesta línia. 
 El nostre objectiu és que 
tots plegats ens puguem 
sentir orgullosos de viure a 
Premià de Mar. Que puguem 
passejar per uns carrers nets 
i arranjats, i que puguem 
gaudir de tots els serveis que 
necessitem. 



15

Societat democràtica 
i participativa, partit 
democràtic i participatiu

Creieu que és possible fo-
mentar una societat plena-
ment democràtica i partici-
pativa des d’un partit que no 
ho sigui? Esquerra és l’únic 
partit que aposta per pro-
cessos de decisió totalment 
participatius i democràtics. 
Com a principi republicà, a 
Esquerra creiem que tot-
hom té alguna cosa a apor-
tar i per tant valorem cada 
persona com un vot, com 

una opinió. Lluny de les fór-
mules d’altres partits també 
anomenats d’esquerres on 
s’escullen els representants 
a dit o les decisions es pre-
nen sense consultar l’opinió 
dels afiliats, a Esquerra 
cada militant compta, des 
del darrer inscrit fins al més 
veterà.
 El 25è Congrés Nacional 
que celebrarà Esquerra el 
proper 14 de juny és una 
prova pública d’aquesta 
transparència i del nostre 
compromís amb la partici-
pació activa. Per començar, 
el dia 7 es fan primàries on, 
mitjançant un vot personal 
i secret, cada militant pot 
escollir el candidat que 

creu més ben preparat per 
ocupar la Presidència i la 
Secretaria General. En quin 
altre partit s’atorga aquesta 
confiança en la militància? 
El dissabte següent, tots els 
afiliats del partit inscrits en 
el Congrés podran votar la 
nova executiva i decidir les 
línies mestres de la política 
d’Esquerra per als propers 
4 anys. A Esquerra, partit 
de l’esquerra catalana, 
creiem en els projectes que 
es construeixen des de baix 
cap a dalt, amb la participa-
ció i les idees de tothom. I 
aquest és el nostre model 
de societat també.
 La premsa i els grans 
partits ataquen la nostra 

concepció de la participació 
política. Que si és un partit 
immadur, que si no és se-
riós, que si és inestable... 
Però, tots aquests adjectius 
advoquen per la mateixa 
raó: decidir des de dalt i a 
la militància, o la gent del 
carrer, fer veure que se 
l’escolta. Si la maduresa i 
la seriositat és no escoltar 
les veus que conformen 
el partit, si l’estabilitat és 
simplement crear polítics 
professionals que monopo-
litzen i s’apropien de totes 
les decisions de l’organit-
zació, no ens interessa. 
En el nostre ideal, el polític 
orienta, proposa, i gestiona 
decisions, però, sobretot 

dialoga, escolta, rep pro-
postes i busca l’acord so-
cial. El partit, l’organització 
política, ha de ser el primer 
model d’aquesta voluntat.
Fa la impressió que la de-
monització de l’assemble-
arisme i la participació és 
simplement una incapacitat 
de convèncer o una por a la 
democràcia. El bon polític 
també sap gestionar i tre-
ballar per allò que ell no ha 
proposat. Creiem, doncs, 
que per construir una soci-
etat plenament democràtica 
i participativa és indispen-
sable un partit obert, demo-
cràtic i altament participatiu. 
Com deia l’anunci, busqui i 
compari...

¡Dediquémonos a 
Premià!

En el ultimo pleno, celebra-
do en el consistorio del 
Ayuntamiento de  nuestra 

poblacion Premiá de Mar, 
se abrió un denso debate  
al ser presentada una mo-
ción, a peticion del grupo 
parlamentario de ERC, 
para dar soporte al proce-
so de independencia de 
Kosovo. Ni que decir tie-
ne, que al exponer cada 
cual su posición sobre 
este tema, se manifesta-
ron  las claras diferencias 
que debido a las diversas 
ideologias existen. Curio-
samente, todos coinciden 
en el respeto  al derecho 
de  au tode te rminac ion 
de los paises. Pero tam-
bien se reconoce que la 
independencia del pue-

blo kosovar,  no es un 
caso que se ajuste a las 
normas preestablecidas, 
por ser un lugar donde 
coinciden diversos intere-
ses politicos y estratégi-
cos para otras potencias 
mundiales, por lo cual se 
recomienda mucha cau-
tela .Nosotros, el grupo 
parlamentario del Partido 
Popular, al defender la 
postura de no apoyar la 
moción sobre la sece-
sión, fuimos duramente 
tachados de representar 
la “España más rancia”, 
y de no dar el apoyo a 
Kosovo, para evitar que 
se pueda plantear, más 

adelante, aqui, un caso 
similar. Para nosotros, 
el modelo de nación en 
la que creeemos, es una 
nación unida,donde to-
dos tienen cabida, tra-
bajando codo con codo, 
pa ra  me jo ra r  nues t ra 
economía,mejorar la edu-
cacion de nuestros hijos, 
mejorar la vida de nues-
tros mayores,respetando 
las  s ingu la r idades  de 
cada region, las lenguas 
y  re l ig iones  de  todos 
y  cada uno.  Desde e l 
equipo de gobierno, se 
plantea una moción , que 
debido a su ideología, 
tiene una intencionalidad 

c lara para poster iores 
revindicaciones. Cree-
mos que Premia de Mar, 
se merece que nuestro 
tiempo se ocupe en so-
lucionar los problemas de 
nuestro dia a dia, como la 
limpieza de nuestra ciu-
dad, limpiar los graffitis, 
política de aparcamientos 
claros, crear mas plazas 
de escuelas, controlar 
el consumo de droga en 
nuestras calles y plazas, 
que es un hecho real y 
visible, y que afecta a 
muchos de nuestros jove-
nes...etc.etc....Creemos 
sinceramente que trabajo 
no nos falta.

Exposicions a Premià de Mar 
durant el mes de juny
Tot el mes
Representacions de la 
divinitat i de l’espiritualitat 
en l’art oriental
Entrada lliure
A la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art 
Aimara

Tot el mes
Exposició temporal: Tre-
balls tèxtils de La Llotja
La mostra reuneix diver-
sos treballs tèxtils realit-
zats durant aquest curs 
per alumnes de l’escola 
La Llotja.

Al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de 
l’Estampació

Del 5 al 21
Mostra de llibres: El Medi 
Ambient
Amb motiu de la 
celebració del Dia Inter-
nacional del Medi 
Ambient, es realitzarà 
una mostra de llibres 
sobre el 
Medi Ambient
Organitza: Biblioteca 
Municipal de 
Can Manent

Del 6 al 15
Anna Carrasco. Olis
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

Del 20 al 29
Exposició: Artistes de 
Firart de Sant Cugat 
del Vallès
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar



Juny de 2008
persecució, l’exili, la presó o la mort. Organitza: La Coalició d’Esquerres 
de Premià de Mar (ICV-EUiA-EPM). 20.00 h, al Carrer del Segle, 5

Cicle alimentació natural: La macrobiòtica
Conferència a càrrec d’Àngel Puig, arquitecte macrobiòtic.
20.45 h, al Taller de Ioga. Organitza: Taller de Ioga

Divendres 13
Gimcana Nocturna
Vine a jugar a la segona gimcana nocturna de premià jove!!! És una 
gimcana pensada perquè hi participis amb la teva colla. Es tracta de fer 
el boig i passar-s’ho bé alhora!! A més, tot l’esforç per guanyar, tindrà una 
gran recompensa!!!!  Les bases de la gimcana les trobareu al Centre Cívic 
(Esperança 19-21 de Premià de Mar) i a la web: www.premiademar.cat
Concentració: 21.30 h, a la plaça Nova
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Dissabte 14
Concert: Coral Juvenil i Coral Esquitx de Barcelona
17.00 h, a l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

Concert de música clàssica
A càrrec del Quartet de Guitarres Camera XXI (Marta Casas, Núria Cer-
vantes, Judith Clivillé, Maria Umbert). Tocaran peces de M. de Falla, G. 
Giménez i E. Martín.
18.00 h, a la Galeria d’Art Aimara
Organitza: Galeria d’Art Aimara

Jaume Tugores presenta “Imatges de Knopfler”
22.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de 
Cultura. A Imatges de Knopfler, el guitarrista mallorquí 
rellegeix la música d’un dels més grans i excepcionals 
guitarristes de la cultura musical contemporània popular 
com ho és Mark Knopfler. Podeu comprar les entrades 
1 hora abans a la taquilla del Centre Cívic.
Preu entrada: 5 €. Preu amb descompte: 3 €. Aquesta 
tarifa s’aplicarà a entitats conveniades i a joves fins 
a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 18è aniversari 
durant l’any 2008.

Diumenge 15
Les bruixes del Maresme. Visita al castell de Burriac
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
Anirem amb cotxe a la Font Picant de Cabrera de Mar. Des d’aquí farem 
una passejada a peu fins al castell de Burriac, on gaudirem de les interes-
sants històries i llegendes que s’han conservat sobre les bruixes que van 
viure en aquest emblemàtic lloc de la nostra comarca.

Dissabte 21
Festa del Dia de la Música 
Vine i participa de la Festa de la Música  d’enguany que celebrem el 
dissabte 21 de juny, a partir de les 17.30 h a la plaça de l’Ajuntament de 
Premià de Mar. Oberta a músics, amateurs o professionals de qualsevol 
edat i que vulguin fer música en directe interpretant qualsevol gènere o 
estil musical. Es prioritzaran els grups premianencs.
Condicions i inscripcions a www.premiademar.cat, el termini d’inscripció 
acaba el dijous 14 de juny,

Flama del Canigó
Organitza: Centre Excursionista. Hora sortida: 20:00 hores des de Dosrius
Arribada: Plaça de l’Ajuntament

Dissabte 28
Cursa d’orientació, Horari: de 19h a 21:30h. Sortida des de la Plaça Nova,
Organitza Centre Excursionista Premià.

Diumenge 29
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

Dijous 5
Club de lectura: Es comentarà el llibre “Història de Jacob Xalabín”. Ed. 62. 
Dirigeix la tertúlia: Josep Mundó. 19.00 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent 

Dissabte 7 i diumenge 8
Trobada de Penyes Barcelonistes,
Activitats: col·loqui-xerrada, partit futbol veterans FC Barcelona-veterans 
Premià i dinar germanor penyistes, actes commoratius del 50è Aniversari 
de la Penya Barcelonista i Trobada de penyes barcelonistes del Premià de 
Mar. Organitza: Penya Barcelonista Premià de Mar.

XXVII Anada a peu Premià-Montserrat
Inscripcions: Bar Tulipa (C.Sant Antoni, 36), Merceria Ziris (C.de la Mercè, 
25), Tapisseria Bosch (Camí Ral, 6), Pavelló d’Esports (Camí del Mig, 62)
Organitza: Caminants de Sant Mateu.

Dissabte 7
Teatre: XXVII Mostra Jordi Planas
“Un Passeig pel Passeig”, d’Esther Juaní, a càrrec del grup “Els Dimoniets”, 
de l’Escola Mare de Déu de Montserrat.
17.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

10è Concurs de Graffiti
Podreu veure de ben a prop com pinten els participants d’aquest 10è con-
curs de graffiti. 11.00 h a 18.00 h, a la Gran Via (entre els carrers Marina i 
de la Plaça). Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

1r Concurs d’Improvisació de rap
Els grups inscrits al concurs hauran de competir per veure quin d’ells 
improvisa millor sense perdre la qualitat dels textos. 19.00 h a 21.00 h, a 
la plaça dels Països Catalans Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió 
Premià Jove

Festival JAM AMG3
Un cop finalitzat el concurs d’improvisació de rap comptarem amb l’actuació 
dels grups: Noult Demo DJSweet, Cinilo Use, Supermegaflow Company i 
Virux Not. 21.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Sopar de dones
Al pavelló municipal d’esports, a partir de les 21h. Ball a les 22h. Preu 
públic: 5 euros. Venda de tiques fins al 28 de maig al Centre de Benestar 
Social i Associació Creixent. Organitza: Ajuntament de Premià de Mar. 
Serveis Socials.

Diumenge 8
Titelles: El Conte de la Lletera, a càrrec de la compa-
nyia Xip Xap. Espectacle de titelles amb música en 
directe i dos titellaires que ens expliquen el Conte de la 
Lletera d’una forma molt divertida i entretinguda. 
18.30 h, a la plaça Ernest Lluch. Organitza: Regidoria 
de Cultura

Teatre: XXVII Mostra Jordi Planas
“La Verdadera Història de la Caputxeta Vermella”, a càrrec del grup “Picolo 
Teatre”, de l’Escola La Salle.
12.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Dijous 12
Conferència: Riure és salut, a càrrec de Risaluz
Informació i inscripcions al Centre de Benestar Social (c/ Unió, 40)
18.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Divendres 13
La Llei de la memòria històrica i la realitat
Conferència a càrrec de Margarida Colomer, historiadora experta en la 
Guerra Civil i el franquisme.
L’objectiu principal d’aquest projecte és  recollir i difondre les experiències 
d’aquells  que van viure les conseqüències de la Guerra Civil, mitjançant la 

FESTES DE BARRI
AVECA

DIVENDRES, 6 DE JUNY

19.00 h, a la plaça de
 l’Ajuntament
Country
Col·laboració: AVECA

22.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Havaneres i rom cremat
amb Barca de Mitjana
Col·laboració: AVECA

DISSABTE, 7 DE JUNY

10.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Quarta Trobada d’Intercanvi de 
plaques de cava.
Sèrie “pirates i premianencs”
Amb tabalers i altres colles de 
cultura popular i tradicional
Col·laboració: AVECA i De Bòlit!

18.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Demostració de Tai Chi
Col·laboració: AVECA i 
Associació Taoïsta

19.00 h, a la plaça 
de l’Ajuntament
Sardanes, amb la cobla Premià
Col·laboració: Amics de la 
Sardana

CAN POU - CAMP DE MAR

DIVENDRES, 21 DE JUNY

22.00 h, a la plaça de Can Fitó
Havaneres i rom cremat
Amb Barca de Mitjana
Col·laboració: AV Barri de Can 
Pou-Camp de Mar

DILLUNS, 23 DE JUNY

18.30 h, a la plaça de Can Fitó
Espectacle d’animació infantil 
amb el grup Yakumba
Col·laboració: AV Barri de Can 
Pou-Camp de Mar

23.30 h, al carrer de Can Pou
Sopar de veïns i ball popular 
amb la discomòbil Maresme
Col·laboració: AV Barri de Can 
Pou-Camp de Mar

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


