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Escric aquest text poques hores després del traspàs a la Generalitat 
de l’ N-II al seu pas pel Maresme. Una  notícia que hem de valorar amb 
satisfacció, ja que el Govern de Catalunya és per a nosaltres una admi-
nistració molt més propera que la de l’Estat Espanyol, i de ben segur que 
entendrà millor les nostres peticions. Tot i així, hem de ser prudents, ja 
que cal que aquesta transferència es porti a terme de manera efectiva i 
amb els recursos corresponents. També esperem que a l’hora de prendre 
decisions es tingui en compte la veu dels Ajuntaments i que es facin tots 
els estudis corresponents i necessaris sobre qüestions tan rellevants 
com el nivell de  saturació que patiria la C-32 un cop traslladada l’ N-II, o 
la necessitat del rescat del peatge, si més no per als maresmencs que 

es veuen obligats a utilitzar a diari l’autopista. Premià de Mar hem estat al capdavant de les 
revindicacions per transformar l’ N-II en una via urbana, i ara no voldríem convertir-nos en uns 
simples espectadors. 
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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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Notable increment de la 
demanda de Serveis d’Ajuda 
Domiciliària que ofereix 
l’Ajuntament de Premià de Mar
L’any 1989 la Regidoria de 
Serveis Socials va posar 
en marxa el Servei d’ajuda 
domiciliària, el SAD, amb 
l’objectiu de poder donar 
assistència a persones o 
famílies que per motius fí-
sics, psíquics o socials no 
disposen d’autonomia sufi-
cient per desenvolupar-se 
per sí sols amb les tasques 
habituals de la vida quoti-
diana. D’aquesta manera, 
es poden evitar o posposar 
internaments i es facilita que 
aquestes persones puguin 
continuar vivint al seu domi-
cili, millorant notablement la 

Suport a les 
persones amb 
dificultats 
d’autonomia 

segueix a la pàgina següent

seva qualitat de vida. El Ser-
vei d’ajuda domiciliària es 
pot portar a terme a través 
d’un sistema de teleassis-
tència o un ajut a la mateixa 
llar durant unes hores al dia 
o a la setmana amb l’objec-
tiu d’assegurar a la persona 
que ho necessita les condici-
ons d’higiene i cura personal 
i de la llar necessàries. El 
servei és portat a terme per 
quatre treballadores socials 
i dues treballadores famili-
ars amb el reforç de serveis 
externalitzats segons les 
demandes. El finançament, 
igual que en el cas de la te-

leassistència, és municipal i 
del Departament de Benes-
tar i Família de la Generalitat 
i de la Diputació.

Teleassistència 
365 dies a l’any
El servei de teleassistència 
ofereix a les persones amb 
dependència i als seus cui-
dadors un suport personal 
per continuar vivint en el 
seu entorn habitual. El fun-
cionament és ben senzill: els 
usuaris porten les 24 hores 
al dia un penjoll al coll que 
en cas de necessitat, com 
ara caigudes o emergències 

Paral·lelament, el gener del 2007 va entrar en vigor la 
Llei de dependència, aprovada pel govern de l’Estat 
Espanyol, que contempla diverses formes d’ajuts que 
poden ser a través de serveis o bé econòmics, dirigits 
de manera universal als ciutadans que tenen al seu 
càrrec  alguna persona en situació de dependència. El 
seu desplegament està previst de manera progressiva 
fins el 2015. Més informació sobre la Llei de Depen-
dència a la la regidoria de Serveis Socials (carrer Unió, 
40) o al Vila Primilia d’abril de 2008. 

L’apunt
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Vicenç Yarto (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Quim Caimel (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Mercè Gisbert (ERC) 

“El Servei d’atenció domiciliaria, hauria de 
ser un dret per a totes aquelles persones 

que ho necessitin, al marge del seu compte 
corrent. Primer donem el servei, després 

mirem el ‘números’”.

“L’Equip de Govern ha d’explicar quines 
són les necessitats, si es poden atendre 
totes, de quins recursos disposem, com 

es gestionen i quines són les expectatives 
de futur. Fet això, tots ens hi podrem 

pronunciar”. 

“Sabem que des de la Regidoria de 
Serveis Socials s’està fent una bona tasca 

en el Servei d’Atenció Domiciliària, però 
creiem que per als premianencs que en 

tenen necessitat, tot esforç és insuficient”.

“Pas a pas anem 
millorant els serveis 

a les persones perquè puguin 
assolir el màxim grau d’autonomia i 

d’independència”.

“Sempre hem apostat perquè les persones 
que ho necessiten puguin obtenir l’atenció 

necessària per continuar vivint al seu 
domicili. L’Ajuntament hi dedica molts 

esforços, però malauradament, resulten 
insuficients. Cal més suport de les altres 

administracions”.

ve de la pàgina anterior

sanitàries, han de prémer i 
de manera immediata arriba 
l’avís al centre d’atenció, 
que funciona ininterrompu-
dament tots els dies de l’any.  
Els principals destinataris 
del servei són les persones 
grans o discapacitades, que 
viuen soles o passen gran 

part del dia soles, o bé que 
viuen amb altres persones 
que presenten idèntiques 
característiques d’edat o dis-
capacitat. 

Suport a mateixa la llar
D’altra banda, per a les perso-
nes que tenen dificultats per 
portar a terme les activitats 

bàsiques de cada dia (higiene 
personal, preparar menjars, 
fer gestions, moure’s, etc.) hi 
ha la figura de la Treballadora 
Familiar, que es desplaça al 
seus domicilis unes hores al 
dia o a la setmana per do-
nar-los suport en les tasques 
quotidianes, tant com a com-

plement de la tasca que pugui 
realitzar l’usuari o usuària, 
com donant suport al mante-
niment o adquisició d’hàbits. 
D’altra banda, l’Auxiliar de la 
Llar és la figura professional 
que porta a terme les tasques 
per garantir unes condicions 
bàsiques en la neteja i el 
manteniment de la llar. Així 

Poden optar al 
SAD persones 
empadronades a 
Premià de Mar que es 
trobin en situació de 
necessitat provada i que 
no superin els barems 
econòmics fixats 

doncs, el servei contempla 
que una auxiliar de la llar ajudi 
a l’usuari o la usuària a netejar 
la casa, a tenir cura de la roba, 
a fer les compres del dia a 
dia; a cuinar o ajudar a cuinar 
aliments (sempre que no sigui 
necessària una supervisió 
dietètica per raons de salut) i, 
en definitiva, a totes aquelles 
feines domèstiques per a les 
quals l’usuari o la usuària es 
vegi incapacitat. 
 Per poder optar a aques-
tes ajudes, s’han de complir 
una sèrie de requisits com 
ara estar empadronat a Pre-
mià de Mar i viure al munici-
pi; trobar-se en una provada 
situació de necessitat per 
raons físiques, psíquiques 
o socials i no superar els 
barems econòmics fixats. 
També és imprescindible 
que el servei sigui suficient 
per garantir el benestar del 
sol·licitant.
 Les persones interessa-
des en aquest servei poden 
sol·licitar-lo a través del 
Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, carrer  Unió, 
40. Telèfon 93 741 74 04. 
De dilluns a divendres de 9 
h a 13 h. L’equip de Serveis 
Socials farà una valoració 
sobre l’estat de salut i la si-
tuació sòciofamiliar de cada 
sol·licitant.
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Els premianencs 
reciclen la brossa

A mitjans del 2004 s’iniciava 
a Premià de Mar la recollida 
de la brossa orgànica, és a 
dir, les restes de menjar. En 
aquell moment, l’Ajuntament 
va facilitar a tots els veïns un 
cubell per poder separar a 
casa les restes orgàniques, 
i va instal·lar al carrer uns 
nous contenidors de color 
marró, al costat dels que ja hi 
havia de paper, vidre, plàstic 
i rebuig. Al llarg d’aquests 
quatre anys, la població ha 
fet un esforç per col·laborar 
en la recollida selectiva de 
les 5 fraccions, fet que es 
demostra en les dades facili-
tades per l’empresa encarre-
gada del servei, CESPA. Els 
resultats demostren que la 
fracció de rebuig ha disminuït 
i la resta han augmentat,  i 
per tant això vol dir que els 
premianencs reciclen cada 
vegada més. 

 Al mateix temps, també 
s’observa que el total de 
brossa del 2007 ha disminuït 
respecte el del 2006 , passant 
de 1,21 Kg/hab/dia a 1,17 
Kg/hab/dia, fet que també es 
pot considerar com a positiu. 
Un dels factors que hi ha 
contribüit és l’entrada en fun-
cionament de la deixalleria, el 
gener del 2007, que en el seu 
primer any va rebre una mitja-
na de 265 visites mensuals.

Els voluminosos, 
un tema pendent
Encara que aquests resultats 
són força encoratjadors, la 
regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament reconeix que 
el poble segueix tenint una 
assignatura pendent, la dels 
trastos vells o voluminosos. 
Tot i que la quantitat del 2007 
ha disminuït respecte la del 
2006, la xifra encara és im-

Existeix una tendència a l’alça, tot i que 
encara es troben molts voluminosos al carrer

Evolució de la recollida selectiva

Fracció Kg recollits 
2006

Kg recollits 
2007

Rebuig 9.946.740 9.502.600
Orgànica 1.272.180 1.345.160
Vidre 313.693 350.070
Paper - cartró 426.324 416.956
Envasos 168.892 185.451
TOTAL 12.127.829 11.759.037

Fracció Kg recollits 
2006

Kg recollits 
2007

Voluminosos 840.300 641.665

Evolució de la recollida de voluminosos

portant. En aquest sentit, des 
de l’Ajuntament es recorda  
que davant un canvi de mo-
bles o electrodomèstics s’ha 
de demanar als comercials 
que s’emportin els vells o 

bé deixar-los a la deixalleria, 
però en cap cas al carrer. 
Pels casos en què no sigui 
possible anar a la deixalleria, 
hi ha un servei gratuït de re-
collida de mobles a domicili.  

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%

Tallers per 
aprendre com 
funciona Internet 
i com trobar feina 
a la xarxa

El Servei de Promoció 
Econòmica impulsa, dins 
el marc del projecte “Alfa-
betització Digital per a la 
Inserció Laboral Maresme 
2008”,  uns tallers forma-
tius d’introducció a la infor-
màtica i Internet pensats 
per persones aturades 
amb dificultat d’accés a 
les Noves tecnologies i 
d’inserció laboral. 
 Els participants als ta-
llers tenen a la seva dispo-
sició una aula d’informàti-
ca completament equipada 
amb ordinadors per poder 
practicar de forma indivi-
dualitzada. 
 Els tallers d’iniciació a 
internet s’impartiran fins el 
mes de juliol i s’hi tractaran 
diversos temes, com ara la 
introducció a l’ordinador i 
internet; el correu electrò-
nic; i la recerca de feina 
per internet. 
 La inscripció està ober-
ta. Més informació a: Anti-
ga Fàbrica del Gas (C.Joan 
XXIII, 2-8), telèfon: 93 752 
91 90. Correu electrònic: 
vegass@premiademar.
cat
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Ja han començat els treballs per instal·lar semàfors a 
la ctra. de Premià de Dalt, concretament al tram que 
va des del Camí del Mig fins al Passatge Mirasol. 
L´actuació, que respon a una antiga antiga reivindi-
cació dels veïns del barri Banyeres, té un pressupost 
de 101.000€ , i anirà a càrrec de la Diputació de 
Barcelona.

Nous semàfors al Barri Banyeres

L’Ajuntament 
col·labora en 
l’estalvi d’aigua

La Regidoria d’Esports organit-
za,  des del proper 5 de maig 
i fins al 31 de juliol la dinamit-
zació de la zona esportiva de 
la platja de Llevant. En horari 
lectiu, les escoles hi podran 
anar a fer activitats esportives 
com ara futbol platja, volei 
platja, i també podran utilitzar 

Activitats esportives a la platja

Els darrers mesos, l’Ajuntament 
ha pres diverses mesures per 
incentivar l’estalvi d’aigua, com 
ara l’edició d’un ban on s’in-
formava de les mesures que 
havien de prendre els veïns; la 
difusió de consells sobre l’estalvi 
d’aigua i la intensificació de les 
campanyes a les escoles sobre 
la necessitat de no malgastar 
aquest bé cada dia més escàs. 
La campanya ha arribat també 
a les dependències municipals, 
on s’han pres diverses mesures 
per optimitzar aquest estalvi 
el màxim possible. Així, s’han 
revisat totes les aixetes i dut-

xes per incloure-hi els mitjans 
necessaris per no malbaratar 
l’aigua. Cal destacar que al 
pavelló i a les escoles, on es 
consumeixen quantitats im-
portants d’aigua, l’Ajuntament 
ja fa temps que hi va instal·lar 
temporitzadors per limitar el 
temps de les aixetes obertes. 
Actualment, pràcticament la 
totalitat de les aixetes ja dis-
posen de temporitzador. 

Airejadors a les dutxes
D’altra banda, darrerament 
s’han instal·lat airejadors a di-
verses dutxes d’equipaments 

o edificis municipals que en-
cara no en tenien, com ara el 
Pavelló, el CEIP Sant Cristòfol 
i les dependències de la Policia 
Local. 
 D’altra banda, l’Ajuntament 
insisteix en la necessitat que 
tots els municipis de la comar-
ca adoptin mesures similars 
per evitar situacions com la 
que es va produir fa un parell 
d’anys quan, davant una situ-
ació de manca de pluges, a 
Premià de Mar es van tancar 
les dutxes de les platges per 
estalviar aigua i als pobles 
veïns seguien obertes.

Prop de 500 alumnes d’entre 4t i 6è de les escoles 
del municipi van participar, del 31 de març al 4 d’abril, 
en el circuit d’educació viària amb bicicletes, cedit 
pel Servei Català de Trànsit, que es va instal·lar a la 
plaça dels Països Catalans.

Circuit d’educació viària  

Les aixetes dels equipaments municipals disposen
d’airejadors per reduir el consum d’aigua i temporitzadors 

Fe d’errades: Tornem a reproduir els resultats obtinguts a Premià de Mar 
a les passades eleccions generals ja que, per un error, al Vila Primilia 
d’abril no va sortir sencer. 
Fe d’errades: Al Vila Primília d’abril, on deia “L’Ajuntament i l’empresa 
subministradora d’aigua, SOREA, estan ultimant els detalls d’una cam-
panya per finançar la instal·lació als habitatges d’un  sistema col·lector 
d’aigües pluvials” havia de dir “L’Ajuntament i l’empresa encarregada 
de la neteja, CESPA,”. 

materials que es col·locaran 
en aquella zona (indiaques, 
estels, plats,etc...) Per tal de 
coordinar i dinamitzar aquesta 
zona esportiva, hi haurà un di-
namitzador esportiu de  dilluns 
a dissabte de 10h a 13 h i de 
16 h a 20 h, i els diumenges, 
de 9 h a 14 h. Durant aquests 

tres mesos s’ha previst també 
l’organització de campionats 
de futbol i de volei platja. Per 
participar-hi, cal  posar-se en 
contacte amb la Regidoria 
d’Esports, mitjançant el telèfon 
93.752.35.79 o bé per correu 
electrònic a l’adreça aj172.
pm@premiademar.cat
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L’alcalde Miquel 
Buch, president 
del Fòrum de 
Joves Regidors 
de l’ACM 
A primers d’abril l’acalde de Pre-
mià de Mar, Miquel Buch, va ser 
escollit president del Fòrum de 
Joves Regidors (FJR) de l’As-
sociació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) . El Fòrum 
de Joves Regidors és un òrgan 
estatutari de ĺ Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques 
que aplega els joves regidors 
dels ens locals associats i els 
regidors o consellers comarcals 
de ĺ Àrea de Joventut. Els seus 
objectius principals són la coor-
dinació d´actuacions dels joves 
regidors i regidores de joventut 
associats,  i la promoció i l’ela-
boració d´estudis sobre qüesti-
ons relacionades amb els joves 
regidors i la política juvenil.

Pla d’ocupació 
d’inserció laboral 
d’immigrants 

Des del desembre del 2007 i fins 
al passat mes d’abril, l’Ajuntament 
ha portat a terme, a través de la 
Regidoria de Promoció Econò-
mica, un projecte finançat per 
Departament de Treball de la Ge-
neralitat per ajudar  les persones 
immigrants nouvingudes o amb 
dificultats d’accés  al món laboral 
a tenir coneixements bàsics per 
buscar feina i resoldre els possi-
bles dubtes de caràcter legal que 
se’ls puguin presentar.Així, se’ls 
ha informat sobre associacions, 
oficines d’assessorament i borses 
de treball i han après a utilitzar 
els webs de recerca de feina; a 
interpretar les ofertes laborals; a 
fer un currículum i a afrontar una 
entrevista de feina;  a conèixer els 
cursos de formació ocupacional i 
a tenir una certa sensibilització per 
les noves tecnologies. El projecte 
ha comptat amb un dinamitzador 
laboral que ha donat la benvingu-
da a 55 persones aturades i extra-
comunitàries i n’ha assessorat a 
222 a través del Club de Feina. 

L’Ajuntament i el Museu d’Història signen un conveni 
L’Ajuntament de Premià de Mar i el Museu d’Història de Catalunya han signat un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu de preservar i difondre el patrimoni històric 
del municipi. L’acte de signatura es va fer a les ruïnes romanes de Can Farrerons, i 
va comptar amb la presència de l’alcalde, Miquel Buch, el regidor de Cultura, Ernest 
Casadesús, i el director del Museu d’Història de Catalunya, Jaume Sobrequés.

Concert d’Octavi 
Martínez a l’Escola 
Municipal de Música
El proppassat 8 d’abril va 
tenir lloc a l’Escola Munici-
pal de Música un concert a 
càrrec de l’exalumne de violí 
Octavi Martínez Bartolomé, 
que actualment està estu-
diant a Anglaterra i que ha 
rebut diversos premis al llarg 
de la seva curta però exitosa 
trajectòria. 
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Foto: Canal Català Maresme
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L’empresa premianenca Me-
talogenia patrocina, per tercer 
any consecutiu, els Premis 
que concedeix l’Emissora Mu-
nicipal de Premià de Mar. 
 La 4a Edició dels Premis 
Eixample80 al Premianenc 
de l’Any i Sant Pau13 a la 
Iniciativa de l’Any recullen 
actualment propostes dels 
premianencs. Durant el 
mes de maig es faran les 
nominacions i el juny es 
farà la votació popular. A 
més de Metalogenia, aquest 

any també compten amb 
el patrocini de l’empresa 
Supermercats Del Río. A la 
foto, Anna Maria Medina, 

Regidora responsable de 
Ràdio Premià de Mar, i Ja-
vier Triginer, director general 
de la Companyia.

La tarda del diumenge 6 
d’abril, 225 persones van 
participar al ball de gent 
gran que es va celebrar al 
Pavelló Municipal d’Esports. 
Aquest va ser el primer ball 
organitzat dins el marc 
d’activitats de gent gran que 

es duran a terme durant el 
2008. Cada primer diumen-
ge de mes hi haurà un ball 
al pavelló, obert a totes les 
edats. El proper es farà el 4 
de maig a les 18.00 hores, 
amb l’Orquestra Empordà 
Fusió.

Èxit de participació 
al primer ball de gent 
gran de l’any

Els alumnes de primària de les escoles participen als tallers Aula 
del Mar, organitzats per la Regidoria de Medi Ambient amb l’objectiu 
d’apropar-los a l’entorn  marí i motivar-los perquè aprenguin a identi-
ficar els elements marins, a interpretar les lleis del mar i a respectar 
la natura. 

El mar a les escoles

Conveni entre 
Metalogenia i 
Ràdio Premià
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El CRAM organitza una jornada
d’activitats de divulgació 
ambiental per a totes les edats 

El proper 10 de maig, el 
Vell Marí recalarà al port 
de Premià de Mar per obrir 
les seves portes. Els visi-
tants, a més, podran gaudir 
d’una immersió simulada 
en aigües del Mediterrani 
i veure alguns dels seus 
ecosistemes més repre-
sentatius. També al port, el 
CRAM realitzarà un taller per 
mostrar com s’ha d’actuar 
davant de l’avarament d’un 
dofí. Per fer aquest simula-
cre d’assistència, s’utilitzarà 
una reproducció a mida real 

d’un dofí. 
 Simultàniament, a la plaça 
de Can Fitó, s’explicaran 
contes per als més petits i es 
faran tallers de màscares i ti-
telles. També es farà un taller 
de reciclatge per aprendre 
a protegir el medi ambient. 
A més, es comptarà amb 
l’aula mòbil del programa 
“la Caixa” a favor del mar: 
la ruta del Vell Marí, una 
iniciativa conjunta de la Fun-
dació CRAM i l’Obra Social 
de “la Caixa”. En aquesta 
aula educativa es podrà vi-

sitar una exposició centrada 
en l’escalfament global, on 
s’inclou informació específi-
ca sobre les conseqüències 
d’aquest fenomen en el nos-
tre litoral.

Prèvia reserva, es podrà pujar a bord del veler Vell Marí

Per pujar a bord del 
Vell Marí, cal fer reserva 
prèvia trucant al tel: 
662 315 088.
Per a més informació: 
Centre de Recuperació 
d’Animals Marins 
CRAM. 
Tel: 93 752 45 81.

El dia 23 de juny anirem a la Catalunya Nord a recollir 
la Flama del Canigó i la portarem fins a Dosrius  amb  
bicicleta.  A Dosrius  organitzarem un primer punt de 
trobada, si ho prefereixes, pots venir directament 
al Barri Cotet, on organitzarem un segon punt de 
trobada.Només t’has d’inscriure(inscripció gratuïta) 
i et regalarem una samarreta que has de lluir durant 
tot el recorregut. 
Inscripcions a les botigues Indian Bike (carrer Terra 
Alta, 2, al barri de Can Pou-Camp de Mar)  i Cicles 
Routier (Gran Via 58, al barri del Gas) i al Centre 
Excursionista de Premià (Sant Pau 13), cada dimarts 
i dijous de 20h a 22h. 

Flama del Canigó amb 
el Centre Excursionista de Premià 

Des de fa uns dies es poden consultar al web municipal www.premiademar.
cat i a l’OAC, a la planta baixa de l’Ajuntament, el llistat provisional amb les 
persones admeses per als pisos de protecció oficial en règim de lloguer de Can 
Boter. Tots els inscrits van rebre una carta d’ADIGSA i disposen de 10 dies per 
presentar al·legacions. Un cop finalitzat aquest període i a partir del moment 
en què ADIGSA comuniqui a l’Ajuntament quin és el llistat definitiu, es donarà 
a conèixer la data del sorteig. 

Llistes provisionals 
per als pisos socials
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El Moviment Sènior estima que 
de la mateixa manera que els 
metges han acabat acceptant 
el punt de vista dels pacients, 
el polítics han de fer el mateix 
amb els ciutadans. La política 
no pot quedar limitada a votar 
cada quatre anys i per aquest 
motiu cal avançar cap una 
democràcia més participativa 
que faciliti, les aportacions de 
la ciutadania. La classe política 
de Premià de Mar, poble d’em-
penta, ho pot fer, feu-ho!, sense 
por, tots hi sortirem guanyant.

Consell Sènior

7 i 8 de juny
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.

XXVII Anada a peu 
Premià-Montserrat

El Consell Sènior 
fa una crida 
a la participació 
ciutadana

La Fruiteria Boada, del carrer Joan Prim, va re-
partir la butlleta amb el número 17370, que va ser 
la guanyadora de “Comprar a Premià té premi” 
que es va sortejar el 14 de març, i que consistia 
en una escapada per la comarca del Priorat. A la 
fotografia, moment en què es va donar, de manera 
simbòlica, el premi a la guanyadora, Marina Jové.  
L’acte va comptar amb l’assistència del president 
de Comerços Associats de Premià, Isidre Pijuan, i 
del regidor de Promoció Econòmica, Miquel Àngel 
Méndez. 

“Comprar a Premià té premi” 
entrega una escapada al Priorat
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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 

x x

xcxxc

Exposicions a Premià de Mar 
durant el mes de maig

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

Fins al 4 de maig
Rafa Pinter. Olis, obres 
de gran format
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

Del 8 al 15 de maig
Marc Rodríguez. 
Pintor plàstic
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

Proposa’ns
els teus
nominats
Digue’ns els teus candidats
a Premianenc de l’Any
i Iniciativa de l’Any 2008
a www.premisdelaradio.org
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Fins al 18 de maig
Imatges de dones. La 
presència femenina en 
l’art tèxtil
Dissenys originals, mos-
traris i teixits estampats 
amb imatges de dones, 
que esdevenen el reflex 

de la societat.
Al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar
 
Del 23 de maig 
a l’1 de juny
Ferran Costa, dibuix. 
Rosalia Orgaz, olis.
Exposició 
d’una parella d’artistes 
residents 
a Manresa.
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar

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

Ja tenim una altra vegada aquí, per 5è any, la gran festa 
que cada primavera ens fa redescobrir la cultura popular 
catalana, a través de les seves figures, els seus balls i la 
seva música tradicional, abans de l’activitat frenètica que 
ens durà la Festa Major. Al Rebombori hi trobarem ge-
gants, bèsties, capgrossos, bastoners, diables, jocs, balls i 
concerts, amb les colles de Premià i amb d’altres de convi-

dades. Enguany, els 
organitzadors: De 
Bòlit! i l’Ajuntament 
de Premià de Mar, 
han obert la pro-
gramació també 
a Premià de Dalt. 
També s’apofitarà 
aquesta edició per 
estrenar el Ball de 
la Disfressada, que 
per Carnaval va ha-
ver de ser ajornat 
per la pluja. Podeu 
consultar la progra-
mació completa a 
la web: 

www.debolit.org

La festa de la cultura popular i la música 
folk a Premià de Mar i Premià de Dalt
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Tal dia farà una any

Les eleccions municipals 
del 27 de maig de 2007, ara 
farà un any, van dibuixar 
una nova majoria de govern. 
CiU, la força guanyadora en 
va tenir prou pactant amb la 
menys votada, ERC, per tal 
d’articular una nova majoria 
“nacionalista”. Tot perfecta-
ment legítim. La nostra Co-
alició va dir en el Ple d’inves-
tidura: “Volem un Ajuntament 
que prioritzi l’aplicació de 

criteris socials, participatius 
i ecològicament sostenibles. 
Volem polítiques municipals 
que fomentin la convivència i 
la cohesió social a través del 
reconeixement i del respecte 
de la diversitat social, cultu-
ral i de tota mena. En totes 
aquelles actuacions que 
vagin en aquesta direcció, 
ens tindran al costat”. Un any 
després, fem balanç. 
 -L’Equip de Govern va 
presentar un Pla d’actuació 
municipal que no és altra 
cosa que una carta als Reis. 
Els principals objectius ( NII, 
port i baixador de RENFE) 
no depenen directament de 
l’Ajuntament i la resta, si no 
s’aconsegueix millorar el 

finançament local, difícilment 
es podran concretar. Sorpre-
nentment, van aprovar unes 
ordenances fiscals que no 
només renuncien a millorar 
la deficient recaptació mu-
nicipal, sinó que perpetuen 
l’aplicació de criteris que no 
premien les bones pràctiques 
(ús de la deixalleria, estalvi 
energètic o consum mesurat 
d’aigua, per exemple) ni tam-
poc graven econòmicament 
el contrari. Van dir que, per 
comptes d’apujar els impos-
tos, reduirien les despeses. 
Aquest argument va quedar 
desmentit amb l’aprovació 
del Pressupost Municipal 
de 2008. La despesa de 
personal es va apujar un 

5’19% respecte el 2007, les 
retribucions a regidors de 
l’Equip de Govern amb plena 
dedicació pugen més d’un 
43’72%, les inversions reals 
són 50.000 € més baixes (-
2’26%) que les de 2007 (que 
ja van ser molt baixes), no es 
dedica ni un € a l’adaptació 
d’edificis municipals, incom-
plint els compromisos adqui-
rits amb les persones amb 
discapacitat física i diversos 
capítols socials (mediació, 
difusió de programes socials, 
etc) experimenten retallades 
significatives. Hi vàrem votar 
en contra perquè el conside-
rem un pressupost poc social 
i conservador. El Pla general 
d’ordenació urbanística es va 

aprovar inicialment al juny de 
2006. Avui, gairebé dos anys 
després, l’Equip de Govern 
encara no ha estat capaç 
de resoldre les al·legacions 
presentades i portar-lo a 
aprovació provisional.
 En resum, després d’un 
any de govern municipal, 
cal dir molt clarament que 
Premià de Mar té un Govern 
Municipal poc ambiciós, 
mancat d’iniciatives i que es 
limita a la gestió del dia a dia 
sense intentar resoldre els 
greus problemes estructu-
rals que té el municipi, la qual 
cosa equival a consolidar 
i agreujar aquesta situació 
clarament deficitària. Tal dia 
farà un any.

Balanç d’un any de govern

El proper 27 de maig, farà 
un any que l’actual govern 
(CiU+ERC), repeteix mandat, 
després de 4 anys que han 
passat sense que s’executin 
nous projectes i sense ni tan 
sols deixar preparada cap ti-
pus d’actuació per a la prope-
ra legislatura. Passat un any 
del nou govern, es demostra 
que no tenien cap projecte 

propi. S’han dedicat a tornar a 
parlar del Pla de sanejament 
financer, que ells mateixos va-
ren provocar, per justificar que 
no tenien diners per realitzar 
actuacions. Porten un retard 
de més de 5 anys per a la 
remodelació de l’espai públic 
del Casc Antic. El Pla general 
d’ordenació urbana, encara 
que no sembli important, 
perquè no té una repercussió 
immediata, també està aturat 
des de 2003. Aquell Centre 
de Dia que varen prometre 
el 2003, encara ni tan sols 
es té clar on i què s’ha de fer, 
quins serveis ha de tenir, etc. 
La seguretat ciutadana s’ha 
convertit en un cotxe de poli-

cia local voltant per la ciutat, 
sense cap contacte amb els 
ciutadans, eliminant definiti-
vament el Guàrdia de Barri. El 
projecte de la zona industrial 
de ponent, que hauria de ser 
un impuls per la economia 
local, en aquests moments 
de recessió econòmica, no 
tira endavant. El pressupost 
de 2008, ha estat per aquest 
govern, un tràmit per ajustar 
i, sobretot, per reduir despesa 
directa en serveis a la ciuta-
dania; això sí, els impostos i 
les taxes s’han incrementat 
cada any, des de 2003, i 
per últim,en aquesta legisla-
tura, l’alcalde i els regidors 
del govern (CiU+ERC) amb 

dedicació exclusiva, s’han 
incrementat de mitjana un 40 
% el sou. El PSC, després 
d’un any, denunciant aquesta 
situació, perquè fos reconduï-
da va proposar, entre d’altres, 
incloure als pressupostos de 
2008, la quantitat de 60.000 
€ anuals per ajudes al llo-
guer de pisos per a joves, 
60.000 € per a la millora de 
la senda de vianants amb 
l’objectiu de dotar-la de mo-
biliari, enllumenat, etc... la 
creació immediata de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge, per 
posar en el mercat pisos de 
lloguer amb el recolzament 
de l’administració,la confecció 
d’un Pla d’aparcaments pú-

blics, per resoldre el problema 
de l’aparcament, preparar el 
projecte de remodelació d’un 
barri de Premià de Mar a la 
llei de barris de Generalitat 
o,la renovació de l’enllumenat 
públic a la carretera de Vilas-
sar de Dalt i, tornar a crear 
el Guàrdia de Barri. L’equip 
de govern no va acceptar 
cap d’aquestes propostes. 
Amb aquesta actitud es de-
mostra la manca de voluntat, 
de consens i de negociació, 
que van dir que portarien a 
terme aquesta legislatura. 
Una altra vegada incomplint 
els compromisos  que varen 
anunciar en campanya. No 
són de fiar.

L’atenció a les persones,  
una prioritat per CIU

La bona regulació dels ser-
veis socials i la protecció a 
la dependència és un dels 
temes prioritaris de Conver-
gència i Unió, i per aquest 
motiu des del primer dia hem 
treballat per introduir a la llei 
de serveis socials, aprovada 
pel Parlament de Catalunya 
a finals de 2007 diverses 
qüestions que consideràvem 
bàsiques, amb l’objectiu que 

tothom que ho necessités 
se’n pogués beneficiar amb 
totes les garanties. El pro-
grés social de Catalunya feia 
necessari l’impuls d’aquesta 
nova llei, per adequar la re-
gulació dels serveis socials 
que presten la Generalitat i 
l’Administració Local i, es-
pecialment, per millorar la 
cobertura de la ciutadania 
en relació al dret als serveis 
socials. 
 D’altra banda, fa poc més 
d’un any, entrava en vigor 
l’anomenada Llei de Depen-
dència, aprovada pel Govern 
Espanyol. A Catalunya es 
calcula que hi ha més de 
300.000 persones, en la 
seva majoria gent gran, 

que per raons lligades a la 
manca o a la pèrdua d’au-
tonomia física, psíquica o 
intel·lectual, tenen necessi-
tats d’assistència o de rebre 
ajudes importants per  rea-
litzar les activitats normals 
de la vida diària, és a dir, 
que es troben en situació de 
dependència. Encara avui, 
tot i l’augment dels serveis 
assistencials i residencials, 
la major part de l’atenció de 
les persones amb depen-
dència continua recaient 
en la família. L’aprovació 
d’aquesta llei va aixecar mol-
tes expectatives entre les 
persones amb dependència 
i amb discapacitat i les seves 
famílies. I malauradament, 

s’està aplicant de manera 
molt lenta, tant pel que fa 
a les valoracions com a les 
resolucions que atorguen els 
serveis o les prestacions. 
 Convergencia i Unió hem 
apostat sempre perquè les 
persones amb dependència 
puguin romandre i viure en el 
seu entorn sociofamiliar i per 
això cal donar suport a les fa-
mílies que tenen un membre 
amb dependència. Des de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar, treballem intensament, 
i les dades així ho demos-
tren, per poder oferir a les 
persones que ho necessiten 
l’atenció necessària perquè 
puguin continuar vivint al 
seu domicili. Però, el dia a 

dia ens demostra que els 
ajuntaments necessitem 
un major recolzament per 
part de les administracions 
competents, ja que ,malau-
radament, no tenim recursos 
ni competències suficients. 
Des de CIU apostem per a 
la universalització del Pro-
grama d’atenció domiciliària 
en un termini no gaire llunyà. 
Mentrestant, des de l’Ajun-
tament continuarem fent els 
possibles perquè les famílies 
que tenen persones de-
pendents puguin gaudir de 
temps i d’espais d’intimitat i 
descans i disposar de caps 
de setmana i de vacances 
com la resta de ciutadans i 
ciutadanes.
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Acta reunió març 
(2a part)

AvecAveca informa de la 
intenció de presentar una 
denúncia al Ministeri de Medi 
Ambient (“Demarcación 
de Costas en Cataluña”) 
per l’ocupació, per part de 
RENFE, de l’espai de servitud 
de pas a la zona marítimote-
rrestre segons consta als plà-
nols de “deslinde de dominio 
público marítimo terrestre en 
el término municipal de Pre-

miá de Mar” i que fou aprovat 
per O.M. del 16 de març de 
2000. La infracció comesa 
per  RENFE és imprescrip-
tible. També s’informa que 
el contenciós administratiu 
-iniciat per RENFE contra la 
Resolució de condemna amb 
què finalitzà l’expedient san-
cionador- es troba a l’espera 
de sentència. En el seu dia, i 
per la via de constrenyiment, 
RENFE hagué de fer efectiva 
la multa de més de divuit mil 
euros amb els interessos 
legals.
 De l’aprovació provisio-
nal del POUM un cop ha-
gin estat contestades les 
al·legacions presentades 
després de l’aprovació ini-

cial el juny de l’any passat, 
l’Alcalde informa del retard 
experimentat en la tramitació 
del planejament. Com a molt 
tard,s’enllestirà l’aprovació 
provisional el proper mes 
d’abril. Aleshores, es trametrà 
a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a aprovar-se 
definitivament un cop s’hagin 
incorporat les modificacions 
que aquest Organisme tingui 
a bé formular. Els veïns recor-
den la urgència de procedir a 
la seva aprovació abans del 
mes de juny abans que no 
finalitzi la suspensió cautelar 
de llicències.El que preocupa 
és que es respectin les reser-
ves de sòl per a zones verdes 
i equipaments.

 A propòsit del POUM, es 
planteja la qüestió de la qua-
lificació urbanística del solar 
ubicat entre el carrer Joan 
Prim i el carrer Verge de la 
Cisa. L’Alcalde explica que, 
atesa alguna incoherència 
en diversos documents, en 
la nova redacció del text 
que determina la qualifica-
ció urbanística del solar es 
corregirà i s’adequarà l’opció 
urbanística. Els representants 
veïnals demanen se’ls tingui 
puntualment informats.
 La regidora de Serveis 
Territorials informa de les 
dates de licitació i posterior 
subhasta del semàfor que ha 
de col·locar la Diputació de 
Barcelona a la carretera de 

Premià de Dalt lliurant un do-
cument al president del barri 
Banyeres. La presidenta de 
Can Tarter aprofita per agrair 
la col·locació de l’enllumenat 
de la plaça de la Sagrada Fa-
mília. Segueix la regidora fent 
una relació de les actuacions 
programades per a les dates 
més properes: la vorera d’uns 
vuitanta centímetres a l’alçada 
de la cruïlla entre el carrer Ma-
resme i la Riera; l’arranjament 
de la vorera al final del carrer 
mossèn Jacint Verdaguer a 
l’alçada del Celler existent a 
la zona; col·locar pilones al 
carrer Ramon i Cajal perquè 
no perilli la integritat física del 
balcons existent a l’indret; 
etc.

Un llarg camí 
per recórrer

Totes les persones tenim 
el dret i la necessitat de 
poder gaudir de la llibertat 
d’elecció.  La majoria de 
nosaltres tenim la capaci-
tat per fer-ho. Tenim una 
autonomia personal fìsica 
i psíquica perquè la nostra 
dependència de la resta 
de la societat sigui aquella 
que nosaltres vulguem.
 No és el  cas de les 
persones amb un nivell 
d’autonomia limitat o amb 
dependència a causa de l’ 
edat o del seu estat físic.
 És per aquestes perso-
nes per a qui està pensada 
la llei d’autonomia perso-
nal.

 Des d’ERC abans que 
els serveis fossin obliga-
toris, dins la nostra línia 
d’actuació política, ja và-
rem treballar per incremen-
tar i millorar els serveis 
adreçats a les persones 
amb dependència. És per 
aquesta raó que malgrat 
les dificultats econòmi-
ques, per un finançament 
històricament molt defici-
tari dels ajuntaments, el 
creixement dels serveis 
en l’autonomia dels veïns 
de Premià de Mar és una 
realitat. 
 El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat està estudi-

ant establir una quantitat 
mínima en concepte de 
prestació econòmica per 
als beneficiaris de la Llei 
de Promoció de l’Autono-
mia Personal. D’aquesta 
manera incrementarà el ni-
vell de protecció desplegat 
per la normativa estatal i el 
Departament d’Acció Soci-
al i Ciutadania n’assumirà 
el cost.
 En els casos en  què 
les prestacions que ja es 
perceben, ajuts econò-
mics i que en aplicar la 
nova llei, per ser per la 
mateixa finalitat i natura-
lesa, la normativa obliga a 
deduir aquests conceptes 

alhora de calcular la pres-
tació econòmica del bene-
ficiari. Amb l’establiment 
d’una prestació mínima la 
quantia a rebre s’eleva en 
els casos en què s’aplica 
aquesta deducció incre-
mentant, així, el nivell de 
protecció. 
 Encara tenim molt per 
recórrer abans d’assolir 
la plena atenció a les per-
sones, però l’ increment 
de les teleassistències, 
l’augment d’hores de ser-
vei a la llar  i les mesures  
econòmiques que des de 
la Conselleria (ERC) por-
ten a terme ens indiquen 
que anem pel bon camí.

Renovació i regeneració 
a Premià de Mar

El Partit Popular de Premià 
de Mar, aposta per obrir, per 
la porta democràtica, el debat 
de les idees i les persones, 
recolzant la candidatura alter-
nativa de la Sra. Montserrat 
Nebrera, al futur congrés del 
Partit Popular. És una aposta 
de present i de futur. De pre-
sent, perquè la Montse repre-
senta, capacitat, renovació, 
regeneració, diàleg,  un nou 
missatge, una nova imatge 
i un altre tarannà, pel que fa 

a  la relació i la comunicació 
amb les famílies catalanes. I 
de futur, perquè guanyar el 
congrés, la renovació implí-
cita que això comporta, ens 
permetrà convertir-nos, en 
l’alternativa real i directa a 
Catalunya, al model arcaic, 
lent, improvisador,  socialista 
vigent.
 El missatge liberal-con-
servador , que defensa, i que 
nosaltres , és a dir, la junta 
local del PP de Premià, ( vo-
tat per unanimitat el dia 15 d’ 
abril ), fem nostre, es basa, 
sobretot, en la cordialitat en-
tre les persones, els pobles 
i les comunitats autònomes. 
Agafa del conservadorisme, 
totes aquelles coses, que en 

són positives, com el model 
de convivència, el model de 
família, el model de seguretat, 
d’ emigració(crec que aquí 
deu voler dir immigració), 
però també amb un altre to, 
dir-les d’ una altra manera, 
amb un altre tarannà i sen-
se demagògia. Agafant del 
liberalisme, que sempre ha 
estat majoritari en la història 
catalana, la defensa de l’ 
economia, la no intervenció 
de l‘Estat, el pluralisme polític 
i cultural, i l’ autonomia dels 
partits polítics.
 El programa es dual y 
sin complejos. Defender sin 
acritud, la libertad de las per-
sonas, la realidad de las dos 
lenguas, tanto el catalán, (en 

el resto de España),como el 
castellano en Cataluña.  De-
fender el modelo económico 
social-liberal, estanto tanto 
a favor de los comerciantes 
y empresarios, que son los 
que en definitiva crean los 
puestos de trabajo, como de 
los trabajadores , que somos 
todos, así como sus derechos 
inalienables.
 Un modelo desacomple-
jado, de denuncia directa, de 
aquello que pensamos que 
va en contra de los intereses 
de las familias catalanas. Un 
mensaje sano de regenera-
ción política, que aumente la 
participación de las personas, 
en la vida cotidiana. Una idea, 
que de solución a los proble-

mas reales y que no creen 
eufemismos, ( como llamar “ 
captación puntual, temporal, 
desmontable y reversible del 
agua” al trasvase del Ebro ).
 Catalunya necesita una 
derecha moderna, como en 
todos los paises europeos, 
donde mayoritariamente go-
bernamos. Catalunya nece-
sita una alternativa, al socia-
lismo que nos trae la desace-
leración (en mi pueblo crisis). 
Catalunya necesita también 
una alternativa al nacionalis-
mo radical.
 Y esa alternativa, vendrá 
con  Monserrat Nebrera.

PATRICK CRUZ, 
Presidente del 

PARTIDO POPULAR



Maig de 2008
Diumenge 18
Visita als forns romans de La Fornaca (Vilassar de Dalt)
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 

2a trobada de Country Premià de Mar
D’11 a 14 hores, al pavelló d’Esports. Organitza: Country Maite Alemany

XXVII Mostra Jordi Planas
“El Metge a Garrotades”, a càrrec del Grup Infantil del Patronat.
17.00 h, al Patronat Teatre
“Estrany Futur”, a càrrec del Grup Juvenil del Patronat.
19.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre 

Dijous 22
Activitat “Movem les Mans”, a càrrec d’Adapta. 
19 h, al Centre Cívic c/ De l’Esperança, 19-21 Tel. 93 752 99 90
Organitza: Associació de Fibromiàlgia

Divendres 23
1r Campionat Nocturn de Futbol 7
Les bases del concurs les trobareu al Centre Cívic (Esperança, 19-21 de 
Premià de Mar) i a la web: www.premiademar.cat
Lloc i termini de presentació:
La butlleta d’inscripció s’ha de fer arribar fins al dijous 19 de maig de 2008 
al Centre Cívic o a: aj172.joventut@premiademar.cat
20.00 h, al camp de futbol de La Salle
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Dissabte 24
Xerrada: “Els usos del temps dones i homes” , a càrrec d’Espais per a la 
igualtat. Hora: de 17 h a 19 h, al Centre Cívic c/ De l’Esperança, 19-21 
Tel. 93 752 99 90. Organitza: Associació Segle XXI

 XXVII Mostra Jordi Planas
“Les Nits de Lluna Plena” i “Amor a Mort” a càrrec del grup “Al Ditet Mare”, 
de l’Escola El Pilar. 17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

New Hyperion Trio presenta: “Mozart versus Salieri”
20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Cultura
L’objectiu primordial del grup és explicar la història cultural europea des 
del Barroc, al més alt nivell possible, amb molta decisió. 
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. 

Jesucrist Superstar. Kampikipugui celebra el seu 10è aniversari amb la 
presentació del mític musical. 22.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Associació Teatral Kampikipugui

Diumenge 25
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

Màgia: Viatge a Magicolàndia
El mag Xema viatja a Magicolàndia sense cap ajudant.
Els nens l’haureu d’ajudar en els seus trucs de màgia i sereu recompen-
sats amb un dòlar amb la fotografia del mag.
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Premià
18.30 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 31
Teatre: Quadre Escènic Patronat. 22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Dissabte 3
Recital de Josep Pedrals
El poeta encantador de paraules Josep Pedrals interpreta poemes del seu 
llibre El Furgatori, i del llibredisc En/doll. La diversió està garantida. Entrada 
lliure. 18h, a la Galeria d’Art Aimara. Organitza: Galeria d’Art Aimara

Diumenge 4
Balls tradicionals a la Fàbrica del Gas, obert a tothom.
18.00 h, a la Fàbrica del Gas. Organitza: De bòlit! 
 
Ball de gent gran, a les 18h, al Pavelló d’Esports, amb Empordà Fusió

Dilluns 5
Moments Musicals, Concert on participaran alumnes de diferents escoles 
de música del Maresme. 19.00 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Músi-
ca. Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 8
Club de Lectura: Es comentarà el llibre “El Arrebato de Lol. Stein”, de Mar-
guerite Durras. Ed. Tusquets. Dirigeix la tertúlia: Josep Mundó.
19.00 h, a Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent 

Dissabte 10
Conferència: “Dones, comunicació eficaç i gènere” a càrrec de: Ana María 
Vidal Fernández. De 10 h a 14 h i de 15 h a 19.30 h
Lloc: Escola Santa Tecla, c/ Torres i Bages, 16 Tel. 93 752 14 12
Associació de Formació d’Adults Creixent

Diumenge 11
Teatre: El Ratolí Pérez, a càrrec de la companyia Teatre Imaginari
En Pérez, un ratolí molt treballador, necessita les dents caigudes dels nens 
i les nenes per tal de poder realitzar la feina més important del món dels 
ratolins: fer brillar la lluna cada nit. 
18.30 h, a la Plaça dels Països Catalans. Organitza: Regidoria de Cultura

Nit de la Gala Lírica: Representació lírica a càrrec de cantants seleccionats 
en un programa d’Òpera, Sarsuela i Cançó Catalana.
Lliurament de beques i entrega de diplomes.
Crítica musical a càrrec d’una prestigiosa personalitat del món de la lírica.
18.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Ass. Cultural Premià de Mar M. S.

Dissabte 17
Animació Infantil amb la Tresca i la Verdesca
Celebració del 25è aniversari de l’Esplai Parroquial
La Tresca i la Verdesca és un grup de música que dirigeix la seva proposta 
artística a un públic infantil i familiar.
16.30 h, a la plaça dels Països Catalans. Organitza: Esplai Parroquial

Festa de les Creus de Maig
18.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Coro Rociero La Marisma

Teatre: ‘Le Mani Forti’, amb Iván Morales i Mercè Martínez
22.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura
Basada en una història real, ‘Le mani forti’ no es perd en judicis ni condem-
nes, sinó que intenta posar de relleu els malsons i la neurosi dels joves 
d’avui i els de les seves «víctimes» potencials. La fantasia s’allunya de 
la crònica en un complex i delicat intent de reconstruir i explorar l’origen 
d’aquella follia destructiva que els va conduir a l’horror. 
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del teatre.
Preu entrada: 10 €. Preu amb descompte: 6 €. 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.

Concert jove amb els grups Sindicato del Riff i La Niña de l’Ex-Surfista
Celebració del 35è aniversari de l’Esplai Parroquial
23.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Joventut i Esplai Parroquial

REBOMBORI 08

Divendres 30
Correfoc i Espectacle a la 
Foneria
22.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans

Dissabte 31
Jocs / bitlles catalanes
11.00 h, al Sant Jaume 
a Premià de Dalt

Cercavila amb totes les colles
18.30 h

Sopar: 21.00 h, a la plaça de 
l’Ajuntament

Concert La Carrau
22.30 h
a la plaça de l’Ajuntament

Concert El Belda i el conjunt 
Badabadoc
00.30 h
a la plaça de l’Ajuntament

Diumenge 1 de juny 
Colles petites de De Bòlit!
12.00 h, al Sant Jaume 
a Premià de Dalt

Ball de la disfressada
18.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans

Balls Coixinera
18.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans

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


