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Fa pocs dies vaig tenir el goig de participar en l’acte de col·locació 

de la primera pedra de la nova piscina, que esperem que podrem 

estrenar d’aquí a un any aproximadament. El nou equipament com-

pletarà l’actual piscina municipal, que des de fa temps havia quedat 

petita i necessitava una ampliació tant de les instal·lacions com de 

l’oferta d’activitats. D’aquesta manera, el poble de Premià de Mar 

podrà gaudir d’unes instal·lacions que donaran una millor resposta 

a les necessitats relacionades amb el món de l’esport, podrem con-

tinuar amb la tasca de fer possible que els nostres infants aprenguin 

a nedar de ben petits i la població en general tindrà moltes més facilitats per practicar la 

natació, un dels esports més complets i saludables. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Cultura      93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Joventut (Diàleg)    93 752 99 90
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    93 752 42 08
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 73
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Estació Taxi 24 hores    93 752 25 32
Taxi adaptat     617 088 363
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95
Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
                 Avaries aigua:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 540 78 28

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxi                93 752 57 57

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

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Disseny gràfic i maquetació:
compagina.com

Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 13 00

OAC

93 741 74 00Imprimeix:
Imprintsa
Tiratge:
13.000 ex.

paper 
reciclat

octubre 08

2

Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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

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

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

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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Una gran festa va servir per celebrar la col·locació de la primera pedra de la nova piscina

L’acte de col·locació de la primera pedra dóna 
el tret de sortida oficial a les obres de construcció

El proppassat 20 de setem-
bre va tenir lloc l’acte de col-
locació de la primera pedra 
de la nova piscina, que va 
anar acompanyat d’una gran 
festa popular amb inflables, 
animació, activitats i tallers 
per als més petits. L’acte va 
comptar amb la participació 
de  l´alcalde, Miquel Buch; 
el regidor d’Esports, Jordi 
Penalva; el president de 
Pool Premià (UTE formada 
pel Club Natació Premià, 
Agrupació Mútua, i Fede-
ració Catalana de Natació), 
Àngel Meca, i el Coordina-
dor Territorial i Institucional 

La propera tardor entrarà en 
funcionament la nova piscina

de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Eduardo, a 
més de representants de tots 
els grups municipals.
  El nou equipament, d’uns 
5.000m2, s´ubicarà davant 
de l´actual piscina, a la zona 
de Capitans de Mar, i re-
presenta una inversió de 5 
milions d´euros, 700.000 
dels quals provenen d’una 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya, i la resta els 
aportarà Pool Premià. El 
Club Natació Premià s’encar-
regarà de l’explotació de les 
instal·lacions. 
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Jordi Penalva (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Ernest Casadesús (Esquerra) 

“La tenacitat i la perseverança de l’equip 
directiu que des de l’any 2002 estan 

treballant el projecte, han fet realitat una nova 
i important infraestructura per Premià de 

Mar, mancada històricament d’equipaments. 
Moltes felicitats i a gaudir-la.”

“Des del primer moment hem donat 
suport a aquest  nou equipament esportiu, 

destinat a ser complementari de l’actual  
Piscina Municipal. Desitgem que ben aviat 

esdevingui una realitat”.

“Estem orgullosos de col·laborar en aquest 
projecte de la iniciativa privada, de les 

forces  polítiques i dels vilatans.
és un pas molt important per a l’ esport a 

Premià”.

“Aquesta primera pedra de la nova 
piscina és l’inici de la materialització  
dels projectes. La feina amb què ha 

contribuït Esquerra des de l’equip de 
Govern comença a donar els seus fruits 

i a visualitzar-se”.

“La primera pedra de la nova piscina és 
motiu de gran satisfacció. Perquè farà 

possible que els premianencs de totes les 
edats  puguin gaudir d’unes instal·lacions 

que milloraran i ampliaran l’actual oferta 
esportiva del municipi.”. 

ve de la pàgina anterior

L’alcalde col.loca la primera 
pedra de la piscina

 La inauguració del nou 
complex està prevista per a 
la tardor del 2009. La piscina 
tindrà 25 metres de llargada 
i disposarà de les últimes 
tecnologies; hi haurà una 
coberta de policarbonat, que 
permetrà un bon aprofitament 
tecnològic a l’hivern i, a l‘es-
tiu, es podrà retirar per  deixar 
la piscina a l´aire lliure. Tam-
bé comptarà amb sales de 
musculació, sala cardio, zona 
wellness, serveis mèdics, 
solàrium i zona d´aigües.
 La nova piscina comple-

tarà el servei que actualment 
es dóna a través de la pisci-
na municipal, ja que donada 
la gran afluència de públic i 
tenint en compte les carac-

terístiques demogràfiques 
del municipi, necessita una 
ampliació tant de les instal-
lacions com de l’oferta d’ac-
tivitats. 

A N U N C I

 

Àrea de piscines  
- Piscina principal de 6 carrers (25x12,50)
- Piscina d’activitats (5x14m)
- Platja interior
- Coberta telescòpica, que permetrà obtenir un bon balanç 
energètic a l’hivern, i piscina descoberta a l’estiu.
- 500 m2 de platja exterior, solàrium.
El recinte de piscines va equipat amb una coberta retràctil, 
de manera que a l’hivern les piscines queden cobertes, i a 
l’estiu descobertes.

Àrea esportiva  
- Gran sala esportiva 
- 3 gimnasos
- Sala d’airòbic amb bicicleta
- Àrea de musculació i càrdio

Vestidors 
- 2 grans vestidors col·lectius (homes / dones) 
amb capacitat per a 120 usuaris cadascun
- 2 vestidors de monitors
- Vestidor individual assistit
- Infermeria

Centre de Salut: 
- Centre d’Aigües, bany de vapor, saunes, 
dutxes específiques i àrea de relax. 

Àrea social i administrativa:  
- Cafeteria-Bar autònoma, amb terrassa
- Oficines i Serveis

Serveis del nou equipament esportiu
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IV edició del Mercat del Mar 

El cap de setmana de l’11 i 
12 d’octubre, Premià de Mar 
celebrarà la quarta edició del 
Mercat del Mar. El dissabte, la 
festa se centrarà principalment 
a la zona del port esportiu, on 
s’ha previst una sèrie d’activi-
tats que recordaran els inicis 
de la vila, quan el seu dia a 
dia estava totalment vinculat 
al mar. Enguany es podran 
visitar els tres grans vaixells de 
vela llatina que avui existeixen 
a Catalunya en condicions de 
navegabilitat: el Sant Ramon, 
El Sant Isidre i el Rafael, així 
com una mostra de petites 
barques de vela llatina que 
s’utilitzaven per pescar i tam-
bé per a l’oci. Cal recordar 
que precisament la barca de 
mitjana, amb vela llatina, és el 
símbol de Premià de Mar, tal i 
com reflecteix el seu escut.
 D’altra banda, com a no-
vetat, es faran demostracions 
d’oficis antics al mateix port, 
juntament amb altres activitats 
marineres.

Mostra gastronòmica
Diumenge, es farà la trobada 
de puntaires a la plaça Nova i 
la fira d’artesans a la plaça de 
la Sardana. La gran novetat 
dels actes de diumenge a la 
tarda, una mostra gastronò-
mica a la plaça de la Sardana, 
on es podran degustar els 
principals plats dels principals 
restaurants de Premià de Mar 
i del Baix Maresme per un im-
port de 4 € per consumició. 
 Aquesta fira, organitzada 
per l’Ajuntament de Premià 
de Mar, compta amb el suport 
de Marina Port Premià, Club 
Nàutic de Premià, Confraria de 
Pescadors Verge del Carme, 
Associació d’Hostalers de 
Cabrils, Gremi de Restauració 
de Mataró i Maresme, Asso-
ciació Bellamar, WAP, Ajun-
tament de Cabrils, Connex i 
Diputació de Barcelona.

La fira inspirada en els antics mercats de pobles 
mariners compta enguany amb una nit gastronòmica

Durant el Mercat del Mar es faran visites i tallers a les embarcacions tradicionals 
catalanes i la possibilitat de fer un bateig de mar, per veure Premià des d’una altra 
perspectiva.

PROGRAMA
COMPLET
DEL MERCAT 
DEL MAR
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La novetat d’enguany és l’entrada en funcionament 
del nou CEIP a la zona de Can Pou-Camp de Mar 

Comença el curs escolar 
2008-2009 a Premià de Mar

El 15 de setembre va co-
mençar oficialment el curs 
escolar 2008-2009, amb 
un total de 3322 alumnes 
matriculats a les escoles 
públiques i concertades 
del municipi (de P-3 a 4t 
d’ESO) i 74 a l’Escola Bres-
sol Municipal. 
 El curs s’ha inaugurat 
amb una nova escola al 
municipi, el CEIP Premià 
de Mar, a la zona de Can 
Pou-Camp de Mar, amb 
una vintena d’alumnes ma-
triculats que inicialment 
i de manera provisional 
assistiran a classe en mò-
duls prefabricats mentre 
durin les obres de les noves 

instal·lacions, que aniran a 
càrrec de la Generalitat de 
Catalunya.  La construcció 
dels mòduls també ha anat 
a càrrec del govern català, 
tot i que l’Ajuntament ha ha-
gut de vetllar en tot moment 
per garantir els terminis i 
s’ha encarregat de propor-
cionar els aparells d’aire 
condicionat, adequació del 
jardí, instal·lacions d’aigua i 
electricitat i contractació del 
telèfon. 
 De la mateixa manera 
que a la resta de les esco-
les públiques, l’Ajuntament 
s’ocuparà de la vigilància, 
consergeria i manteniment 
del CEIP Premià de Mar. 

Millores de l’Ajuntament a les escoles públiques durant l’estiu

CEIP Montserrat
- Instal·lació d’una nova centraleta de 
telefonia amb porter automàtic i telèfon 
inal·làmbric
- Renovació de les fustes laterals de la 
pista poliesportiva
- Instal·lació d’una nova cartellera a 
l’entrada
- Compra de baguls per emmagatze-
mar el material del pati
- Reparació de l’alarma
- Reposició de nova sorra al sorral
- Repassos de pintura a tota l’escola
- Col·locació de suros
- Adequació  de la nova aula de P5

CEIP El Dofí
- Instal·lació de dues cartelleres 
exteriors
- Reposició de nova sorra al sorral
- Reparació del taulell de bàsquet 
del pati
- Soldar la barana del davant de l’escola
- Arranjaments de les portes d’alumini 
de la cuina
- Pintada de les aules de la primera 
planta
- Pintada de les portes de la primera 
planta
- Repàs de pintura al menjador

Nou CEIP Premià de Mar
- Instal·lació d’aigua
- Instal·lació de llum
- Instal·lació de telèfon 
- Instal·lació d’alarma
- Adequació del pati
- Compra de materials diversos

CEIP  La  Lió 
- Instal·lació d’una nova cartellera 
a l’entrada de l’escola
- Repassos de pintura a tota l’escola
- Reposició de nova sorra als sorrals 
- Instal·lació d’una línia trifàsica a la cuina 
de l’escola, pel nou rentavaixella
- Eixamplament de les baranes de la pista 
poliesportiva
- Reparació porta corredora de ferro 
d’accés pel carrer Romà Piera
- Compra de 2 baguls per a joguines per 
al pati
- Renovació de nova sorra al sorral

Parvulari del CEIP Sant Cristòfol 
(Gran Via)
- Instal·lació d’una nova cartellera 
a l’entrada 
- Renovació de nova sorra al sorral
- Pintada de les baranes interiors del pati
- Repassos de pintura a tota l’escola
- Pintada de la caseta de jocs del pati

CEIP Sant Cristòfol 
(carrer de Núria) 
- Renovació de nova sorra al sorral
- Pintada de les aules del  tercer pavelló 
de l’escola
- Pintada de la sala de psicomotricitat-
gimnàs
- Pintada del menjador
- Reparació dels esglaons d’entrada 
al tercer pavelló

 Escola Bressol Municipal 
- Pintada del vestíbul d’entrada i els 
passadissos
- Repàs de pintura a les aules
- Repàs de pintura de les portes
- Reparació periòdica de persianes
- Compra de 6 baguls per a les joguines 
del pati
- Compra de 5 humidificadors
- Renovació de nova sorra al sorral  
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Monturiol, 11-13, en un so-
lar cedit per l´Ajuntament, 
al sector de Can Boter. 

L’alcalde, Miquel Buch, el 
segon Tinent d’Alcalde, 
Ernest Casadesús, i el di-
rector general de Promoció 
de l´Habitatge del Depar-
tament de Medi Ambient i 
Habitatge, Joaquim Gascó, 
van lliurar el passat 31 de 
juliol els  vint-i-tres habitat-
ges de lloguer per a joves 
amb protecció oficial. La 
promoció ha estat cons-

L’alcalde lliura les claus dels 
pisos de protecció oficial per 
a joves en règim de lloguer

truïda per l´Institut Català 
del Sòl (INCASÒL) i serà 
administrada per Adigsa. 
 El sorteig per accedir a 
aquesta promoció va tenir 
lloc el passat 2 de juliol. 
S´hi van presentar 153 sol.
licituds, de les quals 115 es 
van admetre i 38 es van ex-
cloure perquè no complien 
els requisits establerts per 
la convocatòria.

Lloguer per cinc anys
La promoció es troba ubi-
cada al carrer de Narcís 

Els habitatges tenen un 
dormitori i una superfície 
útil d´entre 35 i 38 metres 
quadrats. El preu oscil·la 
entre els 190 i els 277 euros 
mensuals i els contractes 
de lloguer s´han fet per 
cinc anys improrrogables. 
Passat aquest període, una 
nova promoció de joves 
premianencs hi podran tenir 
accés. 

És la primera promoció d’aquestes característiques 
que es fa al municipi i consta de 23 habitatges
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Nous semàfors per a 
invidents a la carretera 
de Vilassar de Dalt

Un any més, Premià de 
Mar s’uneix a les celebra-
cions que es fan arreu de 
Catalunya del Correllengua. 
Els objectius del Correllen-
gua són aconseguir el ple 
reconeixement de la uni-
tat de la llengua catalana, 
l’oficialització a tot el terri-
tori i el foment d’uns hàbits 
interpersonals de fidelitat 
lingüística.
 Enguany, els actes es fa-
ran el 25 d’octubre i consis-

a la Direcció General del Medi 
Natural de la Generalitat de 
Catalunya una inspecció,que 
va servir per confirmar la 
presència del mosquit a Pre-
mià de Mar. Amb motiu de la 
confirmació de la presència 
del mosquit tigre al municipi 
convé extremar les mesures 
preventives a tots els nivells, 
ja que aquest mosquit no 
explota hàbitats naturals, sinó 
recipients domèstics. Per tant, 
és de gran importància buidar 
diàriament tots els recipients 
situats a l’aire lliure on s’hi 
pugui acumular aigua, com 
ara testos, galledes, gerres, 
platets joguines,etc... 

La primavera passada l’Ajun-
tament, a través de l’Àrea de 
Sanitat i Salut Pública, va en-
degar una campanya de pre-
venció sobre el mosquit tigre. 
En aquell moment encara no 
se n’havia detectat la presèn-
cia al municipi, al contrari que 
en algunes poblacions veï-
nes, i per aquest motiu es va 
repartir a les escoles, equipa-
ments municipals i comerços, 
un tríptic amb una sèrie de 
consells sobre  què cal fer 
per prevenir-ne l’aparició. El 
mosquit tigre és una espècie 
que fa aproximadament 1 cm 
de llargada, té unes ratlles 
blanques sobre fons negre 

L’Ajuntament pren 
mesures per combatre 
el mosquit tigre 

a tot el cos i la picada, que 
acostuma a fer de dia,  és for-
ça dolorosa. Cal destacar que 
els ous i les larves viuen en 
petites acumulacions d’aigua 
estancada, a l’exterior, prop 
de les persones. 

Eliminació de les larves
Aquest estiu, l’Ajuntament, 
seguint amb les mesures de 
prevenció, va efectuar una 
acció química per eliminar 
les possibles larves a tots els 
embornals del municipi que 
contenen aigua. Cal destacar 
que es tracta d’una acció to-
talment innòcua per a les per-
sones. També es va sol·licitar 

La Generalitat de Catalunya ja ha confirmat 
la presència de l’insecte a Premià de Mar 

Almudena Ncungu, 
regidora d’ ICV- EUiA-EPM

Almudena Ncungu Masip és la nova regidora del grup 
municipal ICV- EUiA-EPM, després de prendre possessió 
del seu càrrec en el ple de setembre. Ncungu entra a 
formar part del consistori després de la renúncia de Quim 
Caimel (vegeu Vila Primilia d’agost-setembre) per motius 
personals. Alfons Barreras, regidor des del juny de 2007, 
serà el nou portaveu del grup municipal. 

1. Buidar regularment o 
retirar qualsevol recipient 
de l’exterior que pugui 
acumular aigua: jogui-
nes, cendrers, gerros, 
plats de sota els testos, 
safareigs, pneumàtics, 
ornaments de jardí.

2. Evitar les acumulacio-
ns d’aigua en les zones 
de drenatge o canals de 
desguàs. 

3. Cobrir els petits forats 
i depressions del terreny 
que acumulin aigua.

4. Les piscines de plàstic 
s’han de buidar periòdi-
cament, i si no es fan 
servir cal retirar-les.

5. Evitar els forats natu-
rals presents en troncs, 
omplint-los amb poliesti-
rè expandit.

6. Canviar molt sovint 
l’aigua de les plantes que 
viuen en aigua i la dels 
plats dels animals do-
mèstics. Buidar-los quan 
no es facin servir.

7. Mantenir tapats els 
bidons, utilitzats per re-
collir aigua de pluja en 
els horts o les cases

Què podem fer per 
evitar la presència 
del mosquit tigre

Des de primers de setem-
bre, els semàfors de les 
cruïlles d’Enric Granados, 
Jacint Verdaguer i Gran Via 
amb la Carretera de Vilassar 
de Dalt estan adaptats per 
a persones invidents. Fa 
uns mesos, a petició d’uns 
veïns afectats, l’Ajuntament 
va sol·licitar a la Diputa-
ció de Barcelona la instal-
lació d’aquests semàfors, 
així com també a d’altres 
zones del municipi. Tot i 
que la resposta per part de 

la Diputació encara no ha 
arribat, l’Ajuntament s’ha 
avançat i ha adaptat els se-
màfors. Aquests semàfors 
permetran que les persones 
invidents puguin conèixer, 
mitjançant un sistema de 
sons si el semàfor està de 
color verd o vermell. El sis-
tema funciona a través d’un 
comandament a distància 
que permet a les persones 
invidents accionar el sistema 
quan ho necessiten, és a dir, 
en el moment en què han de 

creuar el semàfor. D’aquesta 
manera, el semàfor només 
emet senyals acústiques 
quan s’acciona el coman-
dament. 

Nova sol·licitud
Una altra zona on també 
s’ha sol·licitat l’adaptació 
dels semàfors és la Naci-
onal II, davant l’estació de 
RENFE, atesa la perillositat 
que actualment suposa per 
a les persones que han de 
creuar aquesta via. 

L’Ajuntament també ha sol·licitat l’adaptació dels 
semàfors a la Nacional II, davant l’estació de RENFE

Consells de 
prevenció per al 
control del mosquit 
tigre al cementiri
- Utilitzar preferentment flors 
seques o de plàstic, i reci-
pients foradats per sota per 
evitar l’acumulació d’aigua o 
plens de sorra. 

- En cas d’utilitzar flor tallada, 
s’haurà de col·locar esponja 
(de floristeria) humida o bé 
sorra humida al recipient, en 
cap cas farem servir aigua.
 
- Cal recordar que l’acumulació 
d’aigua encara que sigui en 
petites quantitats és un lloc 
idoni per a la proliferació del 
mosquit tigre .
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11 de setembre
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L’alcalde dóna suport als esportistes 
invidents que van participar al Campionat 
d’Espanya de Vela Adaptada
Els passats 20 i 21 de setembre va tenir lloc a les aigües de Burriana (Castelló) 
el Campionat  d’Espanya de Vela per a Invidents i Deficients Visuals. El Club 
Nàutic Premià hi va participar amb dues tripulacions,formades per un grup 
d’invidents afiliats a l’ONCE. Uns dies abans del campionat, l’alcalde, Miquel 
Buch, va tenir una trobada amb els participants, als quals va voler donar el 
seu suport, alhora que els va traslladar  l’orgull pel fet que el nom de Premià 
de Mar sigui present en aquest esdeveniment. 

MediaResponsable S.L. ha 
estat distingida per la Dipu-
tació de Barcelona com a 
finalista per a la categoria  
d’Iniciativa Empresarial amb 
major responsabilitat social 
en les condicions de treball. 
Aquesta empresa, que  es va 
impulsar fa tres anys com la 
primera i fins al moment úni-
ca editorial especialitzada en 
Responsabilitat Social i en 
Sostenibilitat Empresarial, 

Una empresa premianenca, 
finalista als Premis a les     
Millors Iniciatives Empresarials

Els alcaldes de Premià  de Mar i Premià de Dalt, 
convidats a les festes de Calasparra
Els alcaldes de Premià de Mar i Premià de Dalt, Miquel Buch i Joan 
Baliarda, van assistir a la Festa Major de Calasparra, convidats per 
l’Ajuntament d’aquella localitat murciana. Allà van coincidir amb el 
regidor del PSC Tomás Esteban que hi va anar a títol individual. Cal 
recordar que hi ha una forta vinculació entre aquest poble i Premià de 
Mar i Premià de Dalt, on des de fa anys hi viuen una nombre important 
de persones de Calasparra. (Foto cedida) 

Els guardons són atorgats anualment per la Diputació 
va ser presentada per l’Ajun-
tament de Premià de Mar als 
Premis a les Millors Iniciati-
ves Empresarials 2008. La 
Diputació, a través de l’Àrea 
de Promoció Econòmica i 
Ocupació atorga cada any 
aquests guardons, que en-
guany celebraven la 9a edició 
i van recollir més de 100 can-
didatures per a 6 categories. 
El 3 de juliol es van lliurar els 
premis a Terrassa.

Algunes de les capçaleres 
editades per MediaResponsable S.L.
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Premià de Mar celebra 
el Correllengua 2008 
el pròxim 25 d’octubre

Per indicació del Departa-
ment de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, aquest 
curs 2008-2009 s’adminis-
trarà la vacuna de preven-
ció primària del càncer de 
cèrvix a les noies  d’entre 
11 i 12 anys que faran sisè 
de primària. 

S’ inicia la 
vacunació contra 
el virus del 
papil·loma humà 
a les escoles

Un any més, Premià de Mar 
s’uneix a les celebracions que 
es fan arreu de Catalunya del 
Correllengua. Els objectius 
del Correllengua són acon-
seguir el ple reconeixement 
de la unitat de la llengua 
catalana, l’oficialització a tot 
el territori i el foment d’uns hà-
bits interpersonals de fidelitat 
lingüística.
 Enguany, els actes es 
faran el 25 d’octubre i consis-
tiran en diverses activitats lú-
diques pensades perquè tota 
la família hi pugui participar, 
a més d’un concert i la tradi-

cional lectura del manifest. 
 Totes aquestes activi-
tats han d’ajudar a prendre 
consciència que el català 
és una eina d’integració i 

Correllengua 08
Programa d’actes
A la plaça dels 
Països Catalans
A partir de les 17.30 h: 
Jocs gegants, intercanvi 
de llibres en català, 
mots encreuats 
gegants, gimcana, 
xocolatada...

A la plaça de 
l’Ajuntament
A partir de les 21 h
Sopar popular (botifarra 
amb mongetes)
Lectura del manifest
Concert 

cohesió social i que, com 
a parlants, tenim un paper 
clau en el manteniment de 
la vitalitat de la llengua ca-
talana.
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Comprar a 
Premià té premi 
El 3 de setembre va tenir 
lloc l’entrega del premi de la 
campanya “Comprar a Pre-
mià té premi” d’abril a juny, 

que consistia en un creuer. El 
guanyador de la campanya, 
organitzada per  Comerços 
Associats de Premià, amb 

la col·laboració de l’Ajunta-
ment i amb el suport de la 
Diputació i el Departament 
de Comerç de la Generalitat 

de Catalunya, va ser Xescu 
Pintó.  A l’acte hi van assistir a 
més a més del guanyador, el 
regidor de Promoció Econò-

mica, Miquel Àngel Méndez 
i el president de Comerços 
Associats de Premià de Mar, 
Isidre Pijuan.

L’obra d’Agustí Centelles viatja a Mèxic

Aquest mes d’octubre, el Festival Internacional Cervantino de Mèxic, on 
Catalunya és el país convidat, mostrarà l’exposició del fotoperiodista Agustí 
Centelles, que durant anys va estiuejar a Premià de Mar. La mostra reflexiona 
sobre les guerres del segle passat, l’exili i la repressió, alhora que també mostrarà 
la seva obra menys coneguda de la postguerra i la transició, tant de fotografia 
com de publicitat.



Residències 
geriàtriques
El pagament d’una plaça en 
una residència geriàtrica varia 
substancialment si és pública 
o privada. Per posar l’exem-
ple d’un usuari que cobra una 
pensió de 600€, si ha de pagar 
una plaça privada de 1800€, 
necessita la seva pensió íntegra 
i l’equivalent de dues pensions 
més, mentre que en una pública 
només ha de pagar un 80% de 
la seva pensió. El Consell Sènior 
reclama la creació de residèn-
cies públiques i no privades, 
entenent que aquesta petició 
l’ha de transmetre el nostre 
Ajuntament a la Generalitat 
per defensar els interessos del 
ciutadans de Premià de Mar. 
Aquesta mateixa argumentació 
també és vàlida per a la creació 
de centres de dia.

Consell Sènior
cspremia@eurosenior.es
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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 

”Peces vives”
L’exposició mostra els treballs 
dels alumnes del taller “El 
Pájaro de Hierro” de Premià de 
Mar. En la mostra podrem veure 
treballs de mosaic, bijuteria i 
brodat, unes obres vives on 
conviuen les tècniques tradicio-
nals amb la innovació i l’experi-
mentació. Es proposarà fer una 
acció ludicoartística consistent 
en un taller d’elaboració d’ocells 
de paper i en un enlairament de 
globus. 
Del 5 d’octubre al 5 de novem-
bre, al Museu de l’Estampació
Inauguració: diumenge 5 d’octu-
bre a les 12 h.
Entrada gratuïta. 
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar

En finalitzar la marxa haurà un esmorzar i obsequi per als participants
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 Una nova escola pública 
per a la cohesió social i 
la igualtat d’oportunitats

Al setembre, amb l’inici del 
nou curs escolar, ha obert 
les portes una nova escola 
pública d’educació infantil i 
primària, el CEIP Premià de 
Mar, situat a la zona de Can 
Pou. Malgrat l’increment de 
població i els canvis socials 
experimentats, feia més de 
vint anys que no s’obria una 

escola pública a la nostra 
localitat. Aquest naixement 
no ha estat pas fàcil perquè 
ha vingut acompanyat de 
la manca de planificació i 
de les vacil·lacions habi-
tuals per part de les admi-
nistracions públiques, el 
Departament d’Educació 
i l’Ajuntament, quant a la 
ubicació, els terminis de 
construcció i els recursos 
assignats (paral·lelament a 
l’obertura d’una nova línia 
d’educació infantil en un 
centre religiós concertat). 
No ha ajudat gens a la de-
cisió de les famílies que es 
mantingués fins després del 
període de preinscrripció 
per al present curs escolar 

la incertesa pel que fa a la 
seva ubicació provisional i 
definitiva del centre  i el fet 
que no es portés a terme 
per part de l’Ajuntament 
una decidida campanya de 
promoció d’aquesta nova 
escola. Estem segurs que 
les coses s’haguessin pogut 
fer molt millor i que això ha-
gués contribuït a què moltes 
més famílies hi haguessin 
matriculat els seus fills. Des 
de la Coalició d’Esquerres, 
conscients de les dificul-
tats, vàrem aconseguir que 
s’aprovés per unanimitat del 
Ple Municipal de febrer una 
moció instant al Departa-
ment d’Educació i a l’Ajunta-
ment a l’obertura immediata 

d’aquest nou centre escolar. 
Ens sentim involucrats des 
de bon principi en aquest 
projecte perquè creiem fer-
mament que l’escola pública 
és l’única opció totalment 
lliure de condicionaments i 
càrregues religioses, ideolò-
giques o de caire empresari-
al i, per tant, és la millor eina 
de la qual disposa la societat 
per tal d’assegurar una veri-
table igualtat d’oportunitats 
d’accés de tota la població 
a l’educació de qualitat i la 
millor eina de cohesió per a 
una societat tan diversa com 
la nostra. Malgrat la condició 
de zona única de matricula-
ció de tot el municipi, el fet 
de disposar d’una escola 

d’educació infantil i primària 
en un barri on no n’hi havia 
cap fins ara, ajudarà a dina-
mitzar la vida d’aquest sec-
tor i evitarà desplaçaments 
innecessaris a d’altres zo-
nes del municipi. Saludem 
l’obertura del CEIP Premià 
de Mar, que hem ajudat a 
crear i esperem veure’n un 
creixement i desenvolupa-
ment ràpid i equilibrat, sen-
se patiments innecessaris 
relacionats amb els terminis 
de construcció de les noves 
instal·lacions definitives, per 
tal que pugui contribuir a la 
millora de l’educació i de la 
societat de Premià de Mar. 
Benvingut CEIP Premià de 
Mar!

Tornem després 
de les vacances

Comença el nou curs po-
lític. Ja s’han acabat les 
vacances i a la tornada ens 
hem trobat una sorpresa, 
les mateixes mancances 
de sempre i una pregunta 
(o potser demanda). M’ex-
plico... La sorpresa és que 
en l’últim “Vila Primilia” ens 

trobem un article de CiU, 
principal partit del govern, 
un govern amb majoria ab-
soluta, que ploriqueja, com 
sempre, culpant a l’oposició 
de la seva falta d’iniciativa 
i d’actuacions positives... 
Bé, deixarem això de banda 
com una “pataleta” produïda 
per la impotència i la incapa-
citat. Les mancances... les 
de sempre. Aquest poble 
necessita una estació de 
tren nova, necessita l’abai-
xador, un centre de serveis 
per a la gent gran, un nou 
C.A.P., la nova biblioteca, la 
nova piscina, necessita més 
places escolars, el nou Te-
atre La Amistat, un nou ce-
mentiri, més places d’apar-

cament, la fi de les obres 
del Nucli Antic, uns carrers 
més acurats i transitables, 
més neteja i més progra-
mes d’educació cívica... En 
fi podríem seguir així molta 
estona, només acabar de-
manant a l’equip de govern 
informació de com estan 
totes aquestes tasques i 
oferir la nostra sincera col-
laboració per tirar endavant 
el que necessita aquest po-
ble i que porta tants i tants 
anys escoltant les promeses 
de què ja està tot a punt. I 
per últim, i donat que estan 
apareixent notícies en el 
mitjans de comunicació de 
nous acords de l’equip de 
govern (CiU+ERC) amb 

Premià de Dalt, referents 
a serveis mancomunats 
centre de dia, cementiri, 
piscina, etc...) ens agrada-
ria preguntar a l’equip de 
govern (CiU+ERC), si seria 
possible, tenint en compte, 
com ells mateixos diuen, el 
seu talant col·laborador, que 
la oposició ens assabentés-
sim d’aquest pactes i altres 
actuacions a través del 
propi govern en lloc de ser 
el mitjans d’informació, els 
nostres “proveïdors de notí-
cies”.  El PSC vol governar... 
Sí, per això ens presentem 
a les eleccions (com la resta 
de partits politics). I volem 
guanyar per treballar pel 
poble en el qual vivim i que 

estimem. En una paraula 
volem treballar per millorar 
la qualitat de vida de totes 
les persones que conformen 
la societat de Premià de 
Mar. I per aconseguir aquest 
objectiu, vetllarem ara des 
de la oposició per la tasca 
del govern (CiU+ERC), amb 
tota la dignitat i honestedat i 
ens tornarem a presentar a 
les properes eleccions. Dit 
tot això només ens queda 
desitjar a tots els premi-
anencs i premianenques 
una bona reentrada a la 
“normalitat” i oferir-nos, com 
sempre, per atendre a tots 
aquells que vulguin fer-nos 
alguna consulta o petició. 
Feliç curs.

La crisi esquitxa
 el món local

Malauradament, no hi ha dia 
que no anem a dormir sense 
haver estat enmig d’algu-
na conversa sobre l’actual 
crisi econòmica. Tothom ja 
és conscient que es tracta 
d’una crisi important, que no 
sabem ben bé quan durarà i, 
que tot i que el PSOE ha fet 
mans i mànigues per ama-
gar-la o evitar anomenar-la 
pel seu nom, ja fa temps que 
afecta considerablement la 
nostra economia familiar.

 Als ajuntaments, sempre 
mancats de recursos, tam-
bé l’estan patint. Fa unes 
setmanes, un acte unitari al 
Palau de la Generalitat va 
aplegar més de 250 alcal-
des catalans, entre els quals 
hi havia el de Premià de 
Mar, Miquel Buch, per de-
manar un nou finançament 
local que permeti fer front 
a les necessitats dels ciu-
tadans. La reivindicació va 
ser iniciativa de la Comissió 
Municipalista de Catalunya, 
formada per l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comar-
ques (ACM) i la Federació 
de Municipis de Catalunya 
(FMC), i reclamava que els 
ajuntaments puguin gaudir 

de més recursos per poder 
continuar oferint serveis 
com ara noves escoles 
bressol, més habitatge so-
cial i més  polítiques d’ocu-
pació, entre d’altres.  Fa uns 
dies, a proposta de Miquel 
Buch, el consell d’alcaldes 
del Maresme també s’afegia 
a donar suport a aquesta 
Declaració. 
 Queda clar que igual que 
les famílies, els ajuntaments 
també hauran de ser molt 
rigorosos a l’hora d’establir 
quines són les veritables 
prioritats per al municipi. En 
el cas de Premià de Mar, tot 
i que els recursos seguei-
xen essent molt més escas-
sos que les necessitats del 

municipi, el cert és que la 
reducció d’ingressos no ens 
afecta tant com a d’altres 
ajuntaments. El motiu és, 
d’una banda perquè arran 
de la política de la despesa 
continuada sense sentit del 
PSC  (quan el govern Tri-
partit d’aleshores demanava 
crèdits i préstecs per pagar 
altres crèdits i préstecs) vam 
iniciar un Pla de Sanejament 
que ens ha permès reduir 
considerablement els deutes 
pendents, i perquè per les 
característiques del poble, 
l’Ajuntament no té una gran 
dependència d’ingressos 
derivats d’activitats immobi-
liàries o constructores. D’al-
tra banda, el pressupost que 

es va elaborar per a aquest 
2008 era molt realista, i no 
contemplava despeses ba-
sades en subvencions fins 
que no s’haguessin rebut, 
ni tampoc uns ingressos 
irreals.
 Sens dubte, tot això ens 
ajudarà força, però, som 
molt conscients que el 2009 
serà un any difícil per a les 
famílies i difícil per a l’Ajun-
tament. Per aquest motiu, 
des de fa temps l’equip de 
govern treballa en la posa-
da en marxa d’una sèrie 
de mesures d’estalvi tan a 
nivell intern de l’Ajuntament 
com també de cara als ciu-
tadans, que properament 
donarem a conèixer. 
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Esquerra gestiona 
l’educació

Aquest títol, ‘Esquerra ges-
tiona l’educació’, no és pro-
paganda, ni un lema. Sim-
plement és un fet a l’Ajun-
tament de Premià de Mar, 
on Esquerra, a través de la 
regidora Mercè Gisbert, por-
ta més de cinc anys coordi-
nant i gestionant els Serveis 
Educatius; i va ser un fet a 
la Generalitat, on Marta Cid 

va liderar el Departament 
d’Educació fins a aconseguir 
un ampli consens social re-
flectit i culminat en el Pacte 
Nacional per l’Educació. 
Així és.
 I comença un nou curs. 
En aquest setembre s’estre-
na també, després de l’es-
forç i la dedicació de la re-
gidora d’Esquerra, després 
d’un llarg i laboriós procés, el 
CEIP Premià de Mar ubicat 
al barri de Can Pou-Camp 
de Mar. El poble compta 
des de fa temps, amb un 
creixement demogràfic que 
fa que les aules dels centres 
premianencs estiguin més 
que plenes. Gisbert treballa 
constantment per un ense-

nyament públic de qualitat 
en un poble on, anualment, 
hi arriba una mitjana de 260 
nous candidats a les aules 
de P3. Això des del 2000, 
com a mínim. Calen més 
centres, o més línies, que 
puguin permetre un nombre 
adequat d’alumnes a cada 
classe. Des del 2003 i fins 
al 2005, amb la republicana 
Marta Cid a Ensenyament 
de la Generalitat com a ali-
ada, el projecte d’aquest nou 
CEIP va rebre una potent 
embranzida.
 Però, amb el conseller 
Maragall (PSC) l’ensenya-
ment pateix una forta atu-
rada de projectes en gene-
ral –i els que pertoquen a 

Premià de Mar, també. Si 
bé la presentació d’aquest 
nou centre és un avenç 
necessari i reclamat, també 
és una veritable llàstima 
que el Departament de la 
Generalitat hagi hagut de 
fer aquesta presentació en 
mòduls, tot a última hora, 
quan la regidora Gisbert ja 
reclamava aquest servei des 
de la legislatura del 2003. 
Esquerra ha lluitat i ho con-
tinua fent per incrementar 
la qualitat de l’ensenyament 
públic i facilitar la tasca als 
professors. El centre és del 
tot necessari. Però, voldríem 
que s’hagués fet millor. Cal 
planificació, sens dubte.
 El curs ha començat 

La Constitució dels Drets 
i Deures del premianenc

Art 4. El premianenc té dret 
a tenir un Estatut, que reco-
negui banderes i ensenyes 
pròpies, que es penjaran al 
costat de la bandera d’ Es-
panya.  Como con este equi-
po de gobierno (CiU + ERC) 
que en el dia de la Diada, te 
cuelgan la Estelada, en el 

Balcón del Ayuntamiento
Art 47. Tots els premianencs 
tenen dret a disfrutar d’ un 
habitatge digne i adequat. 
Sí, pero no te fies del Sr. 
Euribor y los bancos.
Art 20. El premianenc pot 
expressar lliurament els 
seus pensaments, idees 
i opinions. Sí, sobre todo 
cuando gane la eurocopa 
España, y cuelgues la ban-
dera ( si es que te atreves a 
comprarla) en tu ventana.
Art 18. El domicili del pre-
mianenc és inviolable. Salvo 
por aquellos que te roben 
en la casa por la noche , o 
te roben el movil del coche, 
o la cartera en el mercado, 

éstos están excentos.
Art 14. Tots els premianencs 
són iguals davant la llei, 
sense que ningú sigui discri-
minat per raó de naixement , 
raça, sexe, religió. Supongo 
que este artículo es de ca-
chondeo, porque pienso que 
no es verdad.
Art 17. El premianenc té dret 
a la llibertat i a la seguretat. 
Però no salgas de noche 
sin estar acompañado, por 
algunas zonas de Premià.
 Art 19.El premianenc té dret 
a entrar i sortir lliurament 
del seu territori. Sí, pero si 
te vas por el norte pagarás 
peaje en la autopista y si te 
vas por el sur, pillarás una 

cola de espanto.
Art 19 Bis. Cap premianenc 
tindrà limitat el seu movi-
ment per motius polítics. 
Sí, pero vigila cuando te 
muevas por la Granvia, no 
te caigas en ningún bache 
o agujero.
Art 27. El premianenc té dret 
a l’ educació, i a rebre totes 
les assignatures en Cata-
lunya, en els dos idiomes, 
català i castellà. Pero de las 
doce  asignaturas de media 
por niño y curso, solo una 
será en castellano.
El premianenc té dret a 
rebre, tota la informació mu-
nicipal en els dos idiomes, 
català i castellà. Sí, pero 

sólo la recibimos en caste-
llano,  cuando tenemos que 
pagar algo.
Art 16. El premianenc té dret 
a la llibertat ideològica. Sí, 
pero no seas, o no digas que 
eres del Partit Popular, por-
que entonces te aplicarán 
el Pacte del Tinell, y serás 
mal catalán.
 Pero, en fin, siempre nos 
quedará en Premia, el pe-
núltimo párrafo del Preám-
bulo de la Constitución:      
“Establecer una sociedad 
democrática avanzada y co-
laborar en el fortalecimiento 
de unas relaciones pacíficas 
entre todos los pueblos de la 
Tierra”.

Acta reunió juliol 
(2a part) 

Barri del Gas: S’informa del 
desplaçament del pas de 
vianants (coincidint amb la 
bústia i la cabina de telèfon)  
uns metres a fi d’eliminar 
el problema. Es tractarà de 
donar solució al manteni-
ment de les instal·lacions 
d’il·luminació a la plaça de 
Joan Coromines.  
  Can Tarter: expressa 

que la disconformitat per la 
redacció de la fitxa urbanís-
tica del POUM del solar del 
carrer Joan Prim cantonada 
Cisa (segons es va manifes-
tar en una reunió anterior de 
la Coordinadora del dia 6 de 
març, recollí l’acta, i la publi-
cà el Vila Primília- ha provo-
cat la modificació d’aquesta 
fitxa urbanística prèvia a la 
aprovació provisional del 
POUM, en el sentit de qua-
lificar aquest solar com a 
equipament amb ús sense 
determinar. El Sr. Izquierdo 
demana que no s’eternitzi 
la situació provisional de 
l’oratori islàmic revertint l’ús 
d’aquest local públic a la 
població. 

 Can Farrerons: El Sr. Ca-
sadesús nega que l’aturada 
de les obres de la biblioteca 
s’expliqui per un problema 
de finançament a causa 
de la dificultat en la venda 
dels aparcaments. El cost 
pressupostari de l’obra as-
cendeix a 1.400.000 euros 
dels quals un cinquanta per 
cent és subvencionat per 
la Generalitat. N’hi ha prou 
amb la venda d’una part de 
les places de pàrquing per  
poder sufragar la construcció 
de la biblioteca. El retard es 
deu al fet  que la Diputació 
supervisa els projectes molt 
detingudament i té un vo-
lum important de projectes 
per revisar i això fa que es 

retardi el vist-i-plau definitiu 
del projecte de distribució 
interior, modificada en la 
distribució d’usos. Creu que 
l’obra s’acabarà a inicis de 
l’any vinent. Comenta que 
és previst cedir un local a 
l’Associació de Veïns de 
Sta. Maria per a les seves 
reunions.
 Barri Sta. Maria-Sta Anna 
Tió: es recorda l’incivisme 
d’una determinada família 
que té atemorits els veïns 
d’un carrer. Es tracta d’un 
tema recorrent al qual les 
autoritats competents no do-
nen solució. La Sra. Medina 
insisteix en què la policia no 
pot actuar sense denúncies 
i els veïns repliquen que 

aquestes no es produeixen 
per temor a represàlies. De 
fet, es troba obert un proce-
diment penal contra un mem-
bre d’aquesta família amb 
motiu d’una agressió física 
contra un veí de la zona que 
gosà enfrontar-s’hi. Comen-
ta que, estadísticament, Pre-
mià de Mar té una seguretat 
ciutadana força satisfactòria; 
la qual cosa provocà la re-
acció airada dels veïns que 
repliquen que moltes infrac-
cions no es denuncien com 
en el cas que ens ocupa. 
Les actuacions puntuals de 
prevenció de les forces de 
seguretat no solucionen res 
i el sentiment de fustració 
veïnal va en augment.

sense incidents. És manté el 
repte d’ampliar la capacitat 
dels nostres centres, de do-
tar-los d’instruments educa-
tius integradors, i d’esponjar 
les aules premianenques. 
Però tot això depèn de la 
Generalitat, la regidoria tan 
sols pot pressionar altres ad-
ministracions per millorar-ne 
la qualitat dels serveis.
 És per aquest motiu que 
Esquerra aposta per gesti-
onar l’educació. Esquerra 
treballa un model de plani-
ficació global dels serveis 
educatius. Com fan els nos-
tres regidors des de sempre, 
Esquerra pensa per avançat 
en el poble i mou i insta els 
altres a fer-ho.
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Dissabte 25 
Correllengua
A la plaça dels Països Catalans
A partir de les 17.30 h: 
Jocs gegants, intercanvi de llibres en català, mots encreuats 
gegants, gimcana, xocolatada...
A la plaça de l’Ajuntament
A partir de les 21 h, sopar popular (botifarra amb mongetes)
Lectura del manifest i concert 

CONCERT: 5000 nits, de Josep Thió 
DE SOPA DE CABRA
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura
Josep Thió, exmembre fundador, guitarrista i compositor de 
Sopa de Cabra, ens presenta el seu segon treball en soli-
tari, 5000 nits, on ens parla de la quotidianitat, de l’amor, 
del pas del temps i del món vist a través d’un prisma molt 
personal. 
5000 nits, sorprèn amb la força de les seves interpretaci-
ons i demostra, de nou, la professionalitat de Josep Thió. 
Lletres, música i, sobretot, ganes d’arribar a aquell que 
l’està escoltant; ganes que cada paraula, cada nota, des-
prengui força, tendresa i intensitat.
Intèrprets:
Josep Thió, veu i guitarra
Joan Pau Chávez, piano i teclats
Joan Motera, contrabaix
Santi Serratosa, bateria

Diumenge 26
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

Teatre: Oità!!
A càrrec de la companyia Tàbata Teatre
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre
Espectacle que consta de tres contes. En “El misteri de 
la vida”, en Miko i la Muska, dos germans que sempre es 
barallen, descobreixen que tots dos junts poden fer que 
mai els faltin contes.
En “El secret d’en Popi”, un elefantet molt tímid que s’ha 
enamorat de la Pipa ha de superar uns terribles mals de 
panxa abans de poder dir el seu secret.
A “La vaca Rosalia parla d’una vaca que està molt trista 
perquè no sap cantar i d’un nen molt espavilat que l’ajuda 
a apendre tota mena de sons. 

Divendres 31
Concurs de narració de contes de por
Al finalitzar castanyes i vi dolç per tots els assistents
22.30 h, al Centre Cívic
Més informació sobre les bases del concurs a:
aj172.joventut@premiademar.cat
www.premiademar.cat /premiajove
www.fotolog.com/premiajove
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Cinema al Patronat  
Consulteu la programació de cinema a la cartellera del 
Patronat o a la pàgina

www.patronat.voluntariat.org
   

Dissabte 11 i diumenge 12
IV Fira-Mercat del Mar
Fira d’artesans, subhasta de peix, tallers, bateig de mar, 
presència de les principals barques de vela llatina de 
Catalunya, espectacles infantils... A la plaça de la Sardana, 
la plaça Nova i el Port Esportiu de Premià de Mar, durant tot 
el dia. PROGRAMA COMPLET A LA PÀGINA 5.

Dissabte 11
COOPERACIÓ
Setmana de sensibilització per a la Cooperació i la Soli-
daritat Internacional Jocs tradicionals d’arreu del món, 
tallers, trenetes, henna...
A partir de les 17 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Sopar solidari amb menjars de diferents llocs del món
(Hi haurà barra de bar)
A les 21 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Concerts de: Surkos, Tipie, La última Cosecha, Dj Fafa
Després del sopar, a la plaça de Mercè Rodoreda
Organitza: Regidoria de Cooperació
Col·labora: Associació Premià amb el Sàhara, Associació 
Tarija, Associació SanPrem, Associació Kuwonku, Associa-
ció Cultural l’Absurda, Tabalets de De Bòlit. 

Intercanvi cultural amb la població 
de Sant Quintí de Mediona
Lloc: Club Nàutic i Museu d’Estampació.
Hora: durant tot el dia.

Diumenge 12
Pallassos-teatre: “Ambulants”
A càrrec de la companyia Clownx Teatre
12.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
Dos venedors ambulants acostumats a 
voltar pel món i tractar amb gent diversa 
recullen històries amb les que omplen 
les seves maletes. Els objectes més 
quotidians i la seva imaginació ens ser-
viran per reviure aquests viatges.

I Nit Gastronòmica
A partir de les 19.30h a la plaça de la Sardana
Amb la participació dels següents establiments: El Paller, 
l’Ona, El Rebost, Cal Formatger, El Racó de Can Feliu, Sal i 
Pebre, Cal Gras, Spla, Xeflis i Pastisseria Mayka
Tiquets-degustació a la venda a la mateixa plaça (4 euros).
Activitat inclosa al Mercat del Mar

Divendres 17
Concert jove amb el grup Sindicato del Riff 
22.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Sindicato del Riff arriba a la ciutat per fer-se amb el control 
de la pista de ball. Una nova banda de versions que ac-
tua amb un modus operandi ben 
definit: dues hores del més variat 
rock’n’roll, sense treva, servit amb 
mestratge, criteri i energia.

Diumenge 19  
Itineraris: “Eren altres temps...! La industrialització al 
Maresme: el cas de Vilassar de Dalt” 
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle particular
Voleu saber com era un antic nucli industrial de la nostra 
comarca? Tot passejant pels carrers de Vilassar de Dalt 
podrem anar veient les fàbriques, els tints, les cases dels 
treballadors, les cases dels senyors, les cooperatives obre-
res... I potser hi haurà alguna sorpresa afegida! 

Divendres 24
Per què llegir si tenim dvd?
Mostra de llibres sobre la lectura, per celebrar el Dia Interna-
cional de les Biblioteques. Del 24 d’octubre al 10 de novem-
bre, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

EXPOSICIONS

”Peces vives”
L’exposició mostra els 
treballs dels alumnes 
del taller “El Pájaro 
de Hierro” de Premià 
de Mar. En la mostra 
podrem veure treballs 
de mosaic, bijuteria i 
brodat, unes obres vives 
on conviuen les tècni-
ques tradicionals amb la 
innovació i l’experimen-
tació. Es proposarà fer 
una acció ludicoartística 
consistent en un taller 
d’elaboració d’ocells de 
paper i en un enlaira-
ment de globus. 
Del 5 d’octubre al 5 de 
novembre, al Museu de 
l’Estampació
Inauguració: diumenge 
5 d’octubre a les 12 h.
Entrada gratuïta. 
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar

Visites guiades a 
l’Exposició Permanent 
del Museu 
de l’Estampació
Horari: Dimarts, dime-
cres i divendres, d’11.00 
h  a 14.00 h. Dijous, 
d’11.00 h a 14.00 h i de 
16.00 h a 19.00 h
Caps de setmana, 
visites concertades (tel. 
93 752 91 97). Primer 
diumenge de mes, d’11h 
a 14h. Dilluns tancat. 
Preu entrada: 1 euro. 

Exposició de les 
fotografies guanya-
dores del concurs de 
fotografia de la Festa 
Major 2008. Del 2 al 
18 d’octubre, al Cen-
tre Cívic. Organitza: 
Regidoria de Cultura i 
Associació Fotogràfica 
Argent

Últimes obres
Dels artistes Joan 
Gómez i Camila 
Monasterio 
Del 3 a l’11 d’octubre, a 
la Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar (AAPP)

Pintura a l’oli
A càrrec de l’artista 
mataroní Gregorio 
Monreal. Del 17 al 26 
d’octubre, a la Sala Pre-
miart. Organitza: AAPP

Treballs en macramé 
i fotografia a càrrec de 
les artistes Pilar Roch i 
Esther de Prades. Del 
31 d’octubre al 9 de 
novembre, a la Sala 
Premiart Organitza: 
AAPP


