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Fa pocs dies hem donat llum verda al Pla Especial del Nou Port, i per 
tant hem desencallat una de les grans assignatures pendents que 
teníem al nostre municipi. El nou port, que inclou una zona verda, 
una zona lúdica i equipaments municipals, estarà totalment integrat 
al municipi i suposarà la bombolla d’oxigen d’oci per a Premià de Mar. 
L’anunci ha coincidit amb l’acord signat entre l’Ajuntament i l’Amistat 
que permetrà començar  les esperades obres de rehabilitació. I ja 
que parlem d’obres, vull recordar que aquest mes de març es rei-
niciaran els treballs de la segona fase de la nova biblioteca de Can 
Farrerons. D’aquesta manera, doncs, donem compliment a tres dels 

grans compromisos que teníem pendents amb el nostre poble i que finalment podem 
celebrar que van endavant. 
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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 La Riera, 16
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

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
Centre Cívic     93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
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
Taxi 24 hores     902 45 45 10
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

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00
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El projecte inclourà una gran zona verda, 
una zona lúdica de 18.000m2 
i nous equipaments municipals

Premià aprova 
inicialment el Pla 
Especial del Port

Aquest mes de febrer, la Junta 
de Govern Local va donar llum 
verda al projecte del Pla Espe-
cial del Port de Premià de Mar. 
El nou port, una part del qual 

ja està construït, estarà total-
ment integrat amb el municipi 
i, segons paraules de l’alcalde, 
Miquel Buch Miquel Buch “su-
posarà construir un espai més 

de Premià de Mar”. Les noves 
instal·lacions, que l’alcalde 
ha definit com la “bombolla 
d’oxigen d’oci de Premià”,  tin-
dran una gran zona verda, un 

passeig, una zona comercial 
i d’oci de 18.000m2, una zona 
per a l’esport nàutic, una àrea 
tècnica (per a la reparació de 
vaixells), una marina seca (per 

Passa a la pàgina següent

guardar vaixells), una benzi-
nera que donarà servei a les 
embarcacions, equipaments 
municipals, un aparcament 
amb capacitat per a 500 vehi-
cles i un nou club nàutic. Cal 
destacar que de l’actual club 
nàutic, se’n mantindrà la torre, 
com a element emblemàtic 
del municipi, que es destinarà 
a equipament municipal. 
 El nou projecte va ser pre-
sentat per l’alcalde i els tinents 
d’alcalde Marisa Ferreras i 
Vicenç Yarto davant dels mit-
jans de comunicació. Durant 
la presentació que es va fer 
del projecte del port als mit-
jans de comunicació l’alcalde, 
Miquel Buch, es va mostrar 
satisfet per haver solucionat la 
primera de les “tres vergonyes 
de Premià de Mar: el port, el 
baixador i l’N-II”.
 
Nous locals d’oci 
a l’estiu i prudència
Una part dels locals d’oci 
ja està construïda i l’Ajun-
tament aviat començarà a 
donar llicències  d’activitats, 
de manera que aquest estiu 
ja hi podria haver els primers 
locals oberts al públic. L’al-
calde es mostra  satisfet per 
poder donar solució a les nits 
d’oci tant dels més joves com 
de les persones de més edat,  
però, vol deixar clar que “hem 
fet un pas important, però en 
cap cas volem crear falses 
expectatives. Ara convé que 
hi hagi inversors que creguin i 
vulguin invertir en aquest pro-
jecte, i tots sabem que estem 
en un moment delicat”. 
 El projecte també contem-
pla la creació de nous acces-



4

Vicenç Yarto (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Ernest Casadesús (Esquerra) 

“La voluntat de la Generalitat de Catalunya 
per arribar a un acord amb l’Estat, per 

corregir l’error de CiU de l’any 1991, farà que 
Premià de Mar tingui un nou espai públic 

vora el mar.”

“Mai hem recolzat aquesta proposta, 
el nou projecte del Port no resolt el 

problemes dels accessos, creiem que 
l’equip de Govern comet un greu error no 
respectant el Pla d’Ordenació del Litoral 

aprovat el 2003”.
 

“El nou port de Premià de Mar és una mica 
més proper. És esperat i desitjat per tots 
els premianencs, ja que tenim dèficit en 
zones verdes i lúdiques. Serà aviat una 

realitat?” 

“Obrir Premià al mar, 
amb un equipament actiu i atractiu, un espai 

social, esportiu i cultural que 
oferirà alternatives d’oci 

principalment per als nostres joves.” 

“Convergència i Unió ha desencallat 
l’esperat port que l’anterior govern del PSC 
va enviar a un pou sense sortida. Ben aviat 
els premianencs podrem gaudir dels seus 
espais verds, la zona lúdica i equipaments 

municipals.”

ve de la pàgina anterior

El nou port es convertirà 
en la zona d’oci nocturn de 
Premià de Mar 

L’alcalde, Miquel Buch, es 
congratula d’haver solucionat la 
primera de les “tres vergonyes 
de Premià de Mar: el port, el 
baixador i l’N-II”. 

El nou port, en xifres
18.081 m2 de locals comercials i/o d’oci 
(una part ja està construïda)
600 m2 de tallers d’àrea tècnica
896 m2 de marina seca
700 m2 + 375 m2 (torre de l’actual club nàutic) 
de dotació municipal
1.200 m2 per al club nàutic
250 m2 per a capitania (construït)

sos al port, tant per a vianants 
com per als vehicles. Els 
vianants i les bicicletes dis-
posaran d’un pas subterrani 

a l’alçada del carrer Santiago 
Rusiñol que anirà a parar a 
la zona verda del port. Pel 
que fa als cotxes, es preveu 

fer un nou pas específic a la 
zona de la platja de Llevant, 
totalment integrat amb l’en-
torn. 

L’alcalde, Miquel Buch, acompanyat dels regidors Vicenç Yarto i Marisa Farreras, presenta el nou Port

L’APUNT
· El nou port es convertirà en la zona d’oci nocturn del municipi, i d’aquesta manera se 
solucionarà una de les grans mancances que actualment té Premià de Mar.

· El primer projecte per al nou port es va fer el 2001, però no es va poder tirar endavant 
perquè l’Estat s’hi va oposar. El febrer d’aquest 2009, després de 2 anys de reunions 
constants i periòdiques entre les tres administracions implicades en el nou port, 
Ajuntament, Estat i Generalitat, finalment el projecte s’ha pogut desencallar i s’ha 
aconseguit tirar endavant. 
 
· Un cop aprovat per la Junta de Govern Local, el projecte del nou port ha de passar per 
un període d’al·legacions, que ja s’ha obert, posteriorment passarà pel Ple Municipal, i 
finalment ha de rebre l’aprovació definitiva per part de la Generalitat. 

Aspecte actual de la nova zona comercial del port de Premià
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L’Ajuntament arriba a un
acord amb l’Amistat per 
construir el nou teatre

Brindis entre el president de L’Amistat, Pere Fabrés, l’alcalde Miquel Buch i el regidor de cultura Ernest Casadesús

L’entitat Centre l’Amistat ha 
cedit i transferit  a l’Ajunta-
ment de Premià de Mar, a 
títol de permuta, la plena pro-
pietat de la finca de l’Amistat. 
Aquest és el pas previ perquè 
es pugui dur a terme, previ 
enderrocament de l’edifici 
amb excepció de la façana, 
la rehabilitació del nou cen-
tre cultural, que inclourà un 
teatre i un hotel d´entitats. A 
canvi, l’Ajuntament lliurarà a 
l´entitat, un cop s’hagi edifi-
cat, el local destinat a cafè-
bar de la planta baixa i unes 
dependències destinades a 
despatxos ubicats a la planta 

primera. 
 L’acte de signatura del 
document va comptar amb 

la presència de l’alcalde, 
Miquel Buch, el regidor de 
Cultura, Ernest Casadesús, i 

el president de l’Amistat, Pere 
Fabrés, que van coincidir en 
destacar que la signatura 

d’aquest document suposava 
un pas molt important per a la 
necessària i esperada rehabi-
litació de l’Amistat. L’enderro-
cament de l’edifici està previst 
per a aquest mes de març. 

Actes de comiat 
Durant el cap de setmana 
del 7 i 8 de març, diversos 
voluntaris i ràdio Premià de 
Mar amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura prepa-
ren una sèrie d’activitats ober-
tes a tots els premianencs 
i premianenques per fer un 
gran acomiadament al Centre 
l’Amistat. Dissabte al matí es 
faran visites guiades a l’antic 
teatre i descripcions del futur 
equipament. També hi haurà 
activitats dirigides als més 
petits. Així mateix, hi haurà 
programa de Ràdio Premià 
de Mar d’entrevistes i tertúlies 
sobre la història de l’Amistat 
(d’11 a 14h), una subhasta 
d’objectes antics i un concert-
ball amb Scualos i Bon Appétit 
dissabte a la nit.

El servei de bus nocturn 
per a joves entra en funcionament
Aquest transport pretén evitar accidents de trànsit i donar un servei 
als joves que no tenen mitjà de transport els dissabtes a la nit
El 14 de febrer va tenir lloc 
el primer viatge del nou ser-
vei de transport nocturn en-
tre Premià de Mar i Mataró, 

impulsat des de la Regidoria 
de Joventut. El primer viatge 
va ser un èxit ja que l’auto-
car anava totalment ple, i va 

comptar amb la presència 
de l’alcalde, Miquel Buch, i 
el regidor de Joventut, Ro-
ger Montañola.  

 Aquest servei té una pe-
riodicitat setmanal, per tant 
cada dissabte a la 1.00 h hi 
ha un autobús entre Premià 

de Mar (Gran Via/Elisenda 
de Montcada) i Mataró (al 
Pla d´en Boet). La tornada 
des de Mataró a Premià de 
Mar és  a les 5.30 h. 
 Inicialment, com que es 
tracta d´una prova pilot per 
tal d´avaluar el servei,el cost 
del viatge de moment és 
gratuït, si bé la intenció és 
començar a fer el cobrament 
a partir del 25 d´abril amb 
un preu reduït d´un euro per 
viatge. 
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Aquest mes de febrer es 
van començar a substituir 
les òptiques amb làmpa-
da convencional de tots 
els semàfors per unes de 
noves de tecnologia LED, 
que permetran estalviar un 
80% d´energia. Les noves 
òptiques, a més, són més 
visibles per als conductors 
i vianants ja que tenen més 
lluminositat i tenen una vida 
molt més llarga que les que 
hi havia fins ara.
 Les noves òptiques han 

L’Ajuntament instal·la 
òptiques LED a tots els 
semàfors del municipi

Dia Internacional 
de les Dones

Amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Dones, la Regidoria 
de Serveis Socials oferirà 
una xerrada oberta a tothom 
on amb el nom Conèixer la 
història del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, 
es donarà a conèixer la histò-
ria del 8 de març i els motius 
d’aquesta celebració. Durant 
l’acte s’analitzarà l’evolució 
dels continguts de les reivin-
dicacions de les dones i dels 
moviments feministes. 
 L’acte es farà dimecres 4 
de març de 15 a 17 hores al 
Centre Cívic. 

En total es canviaran 360 òptiques que estalviaran
un 80% d´energia i seran més visibles

Campanya 
d’inspecció 
dels tallers de 
reparació 
d’automòbils

L’Ajuntament, a través del 
Servei de Consum ha realitzat 
una campanya  d’inspecció 
dels tallers de reparació 
d’automòbils del municipi. 
L’objectiu de la campanya, 
que ha comptat amb el suport 
del Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona, era 
millorar el nivell d’adequació 
dels tallers a la normativa que 
regula aquesta activitat en 
aquells aspectes que afecten 
els drets dels consumidors i 
usuaris. En total es van visitar 
21 establiments que van rebre 
informació i assessorament 
sobre la normativa relacio-
nada amb els fulls oficials de 
reclamacions, distintius homo-
logats, factures, preus, horaris 
i garanties, entre d’altres. La 
campanya constava d’una 
primera fase d’inspecció i 
informació i d’una segona on 
es va tornar a visitar aquells 
establiments on s’havia detec-
tat algun tipus de mancança 
en relació amb la normativa 
que regula el sector. 

La Regidoria de Serveis Socials organitza una taula 
de coordinació per prevenir l’ablació de clítoris  
El proppassat 5 de febrer, vigília del Dia Mundial de la tolerància zero contra la Mutilació 
Genital Femenina, va tenir lloc a l’Antiga fàbrica del Gas la posada en marxa de la  taula 
de treball i coordinació local per prevenir la Mutilació Genital Femenina. A la jornada hi 
van participar al voltant de 60 professionals de diversos serveis públics, tant de Premià 
de Mar com d’altres poblacions, que actuen en els àmbits social, sanitari, educatiu i de 
seguretat i que habitualment atenen població de risc. L’acte va comptar amb l’assistència 
de la regidora de Serveis Socials, Mercè Gisbert, i de la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania, Carme Capdevila.

estat subvencionades per 
l´Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Ener-

gía (Ministeri d´Indústria) i 
la instal·lació va a càrrec de 
l´Ajuntament.

La Regidoria de Serveis Socials ofereix
una xerrada sobre la història del 8 de març

un mar de botigues

La primavera arriba
a Premià de Mar!

Ho organitza: Hi col·laboren:



7

La Regidoria de Joven-
tut  ha impulsat un nou 
projecte pensat perquè 
els alumnes del penúltim 
curs de l’ESO  puguin co-
nèixer de prop la política 
local i els valors de la de-
mocràcia i alhora puguin 
participar en la creació i 
el desenvolupament d’un 
projecte per al municipi i 
dirigit cap a la gent jove 
que haurà estat triat per 
ells i que tindrà un pres-

Els alumnes de 3r d’ESO 
participen en el projecte 
Ajuntament Jove 

supost de 6.000€. 

Projecte guanyador
Així, els alumnes de 3r d’ESO 
de  l’IES Cristòfol Ferrer i de 
les escoles Assís, La Salle i 
el Pilar (l’IES Serra de Marina 
s’hi afegirà el curs vinent), 
elaboraran, durant un mes i 
mig,  un projecte que serveixi 
per millorar o incidir en el 
desenvolupament d’usos i/o 
activitats del municipi. El pro-
jecte serà debatut, defensat i 

L’alcalde Miquel Buch i el regidor de Joventut Roger Montañola 
expliquen el projecte a joves d’ESO premianencs

votat pels mateixos alumnes 
dels centres implicats. De 
tot el procés en sortirà un 
projecte guanyador,que serà 
presentat a la Junta de Go-
vern Local i posteriorment al 
Ple Municipal per tal de ser 
aprovat i executat. Els repre-
sentants del projecte guanya-
dor seran els que formaran 
l’”Ajuntament Jove”. Durant 
tot el procés comptaran amb 
la col·laboració de tècnics de 
l’Ajuntament. 

Un projecte triat i creat pels propis participants es 
portarà a terme en benefici del municipi
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Carnaval 2009

Fotografies 
d’Esther de Prades i Màrius Torner
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Exposició d’Agustí Centelles

L’alcalde, Miquel Buch, acom-
panyat del regidor de Cultura, 
Ernest Casadesús i dels fills del 
fotoperiodista Agustí Centelles, 
va inaugurar l’exposició de foto-
grafia que del 7 al 22 de febrer 
va acollir el Museu Municipal de 
l’Estampació. 
 Cal recordar que Premià de 
Mar, on Agustí Centelles va viu-
re durant molts anys, és la primera ciutat en exposar les fotografies inèdi-
tes de l’exili del fotoperiodista, que recentment han trobat la seva família 
i que es van mostrar el passat novembre al Palau Robert de Barcelona. 

vehicle quan la sortida és fora 
de Premià. És aconsellable 
portar roba adient i calçat cò-
mode. Tot i la seva diferència 
de format, ambdues ofertes 
són destinades a un públic 
essencialment familiar, on  
poden estar representades 
totes les edats. Pretenen així 
ampliar el repertori d’activitats 
culturals estables que es rea-
litzen a Premià de Mar.

Des del seu naixement, l’any 
2004,  una part del projecte 
“Fem Diumenge, Fem Cultu-
ra” s’ha anat consolidant com 
un dels eixos vertebradors 
de la difusió cultural a Premià 
de Mar. 
 Els espectacles infantils 
es realitzen cada segon diu-
menge de mes, amb l’objec-
tiu d’oferir activitats culturals 
als més menuts: teatre, circ, 

Fem diumenge,
fem cultura

titelles... 
 Cada tercer diumenge 
de mes hi ha els anomenats 
“itineraris culturals”, que te-
nen com a objectiu prioritari 
descobrir el conjunt de rea-
litats històriques, naturals i 
patrimonials més properes, 
i sovint desconegudes. Per 
assistir-hi cal anar al Centre 
Cívic (c. Esperança, 19) a 
les 10 h, si és possible, amb 

Ensenyament de Premià de Mar
Centres Data i hora

IES Serra de Marina 14 de març a les 10:30h.

IES Cristòfol Ferrer 14 de març a les 10:30h.

CEIP Montserrat 17 de març a les 17:30h.

CEIP El Dofí 10 de març a les 15:30h.

CEIP La Lió 18 de març a les 17:30h.

CEIP Sant Cristòfol (Gran Via) 16 de març a les 15:30h.

CEIP Premià de Mar 14 de març a les 11:30h.

Escola El Pilar 8 de març a les 11:00h.

Escola Assís 7 de març a les 11:00h.

Escola La Salle 1 de març a les 10:00h.

Escola Bressol Municipal 16 de març a les 17:30h.

www.premiademar.cat

Comença el 
repartiment 
de bosses 
reutilitzables
L’objectiu de la campanya és 
reduir el consum de bosses 
de plàstic a l’hora d’anar a 
comprar
 Aquest mes de març es 
començaran a repartir, de ma-
nera gratuïta, bosses reutilit-
zables per anar a comprar. Es 
tracta d’una nova campanya 
promoguda pels Comerços 
Associats de Premià de Mar, 
CAP, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, a través de 
les regidories de Promoció 
Econòmica i Medi Ambient, i 
la Generalitat de Catalunya, 
pensada per reduir el consum 
de bosses de plàstic a l’hora 
de fer la compra. Les bosses 
es repartiran directament als 
domicilis. 

Medi Ambient
Els darrers anys, les deixalles 
a Catalunya han augmentat 
prop del 50%, i la causa prin-
cipal són els envasos i les 
bosses de plàstic d’un sol ús. 
S’ha estimat que a Catalunya, 
s’usen una mitjana de 5’4 bos-
ses per família i setmana. La 
utilització d’aquestes bosses 
és extremadament perjudicial 
per al medi ambient, i cal tenir 
present que  són fàcilment 
substituïbles per sistemes 
reutilitzables amb menor im-
pacte (bosses de cotó, cabàs, 
carretó, etc...). 
 Més informació sobre la 
campanya: 93 752 91 90 (Ser-
vei de Promoció Econòmica) 
i 667 94 12 64 (Comerços 
Associats de Premià). 

La segona fase 
de les obres de 
la biblioteca, 
en marxa 
Aquest mes de març comença-
rà la segona fase de la nova 
biblioteca de Can Farrerons. El 
termini estimat per a aquesta 
fase és d’uns 5 mesos. Un cop 
acabades les obres es portarà 
a terme l’equipament mobiliari, 
que es preveu que requerirà 
uns dos mesos. 

Ajuntament de
Premià de Mar
www.premiademar.cat

MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ DE PREMIÀ DE MAR
Joan XXIII, 2-8  –  Tel  93 752 91 97  –  08330 PREMIÀ DE MAR

Exposició:

Del 8 de març al 8 de maig del 2009

Presentació del catàleg i inauguració: 
diumenge 8 de març a les 12h

Taula rodona amb la presència
d’Àgatha Ruiz de la Prada 
i treballadores de la indústria 
tèxtil de Premià de Mar.

El CAP (Comerços Associats de 
Premià) promou la campanya
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Cicle de programació 
cultural estable 
“Fins que la mort ens separi”, 
de la companyia Tarantana 
Teatre serà la primera tragico-
mèdia del nou cicle que s’ini-
ciarà el  dissabte 21 de març. 
Quim Dalmau, Teresa Urroz 
i Alícia González interpreten 
tres personatges subjugats 
per les seves febleses i els 
seus anhels: un home que es 
retroba després d’una llarga 
absència, amb la seva mare 
i un vell amor de joventut. El 
funeral de l’àvia de l’home és 
el pretext que força la trobada 
i el punt de partida d’un diver-
timent trepidant.
 La programació continuarà 
el dissabte 18 d’abril amb 
l’obra “Canguelis” de Vol-
Ras, on tres personatges 
busquen solució, tractament, 

una teràpia a un problema 
comú a tots ells i a bona 
part de la nostra societat: la 
por. Un  espectacle que ens 
descobreix que desenvolupar 
el sentit de l’ humor és una 
bona manera de lluitar contra 
la por. Obra interpretada per 
Joan Segalés, Joan Faneca 
i Xavier Amatller. 
 El cicle acabarà  el dis-

sabte 23 de maig amb la gran 
comèdia “Converses amb 
la Mama”, interpretada per 
Miquel Gelabert i Mercè Co-
mes. En Jaume viu un fet que 
l’obliga a prendre decisions 
dràstiques, i una és  vendre 
el pis  on viu la seva mare de 
80 anys. En Jaume va cap a 
casa de la seva mare a dir-li. 
El que no s’espera és que, la 

mare també té una cosa per 
dir-li, una noticía que farà que 
totes les expectatives d’en 
Jaume s’esfumin... La mare 
té promès, i pensa viure al 
pis amb la seva nova parella.
Una comèdia molt real, de 
les converses entre mare i fill, 
una comèdia negra que acaba 
convertint-se en una comèdia 
plena de tendresa. 
 Les obres es represen-
taran al Patronat Teatre a 
les 22.30 h. Les entrades es 
poden comprar 1 hora abans 
a la taquilla. Preu entrada: 10 
€ Preu amb descompte: 6 
€. Aquesta tarifa s’aplicarà a 
entitats conveniades i a joves 
fins a 25 anys. Entrada gratu-
ïta a joves que celebrin el seu 
18è aniversari el  2009.

Convocats els 
Premis Sant 
Jordi 2009 
L’Associació d’Estudis Cien-
tífics i Culturals i l’Ajuntament 
de Premià de Mar convoquen 
els Premis Sant Jordi 2009, 
concurs literari obert a totes les 
persones residents a Premià 
de Mar. En total s’estableixen 
set grups de participants des 
de 1r primària fins a més de 
19 anys. 
 Les bases del concurs es 
poden consultar al web www.
premiademar.cat i el termini de 
presentació finalitza el dimarts 
24 de març. 
 Més informació al 93 752 
99 90 o enviant un correu elec-
trònic a qualsevol d’aquestes 
dues adreces: 
concursliterari@premiademar.
cat o aecc_cultura@yahoo.
es
 El veredicte del jurat i el 
lliurament de premis es farà 
públic el 26 d’abril al Patronat 
Teatre.
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Premià millora Pau Casals entre 
Joaquim Ruyra i 
Pompeu Fabra
S’han anul·lat els 
escossells sense 
arbres i s’han fet 
arranjaments a les 
voreres. 

Nou sauló als escocells
A la Gran Via de Lluís Companys, des de la Riera 
de Premià fins a la ctra. de Vilassar de Dalt s’ha 
canviat el sauló dels escossells dels arbres per 
un de nou. 

A Plaça Caterina Coromina
S’han col·locat dos bancs nous i s’ha fet un 
arranjament de terres. 

Escossell i paviment
A la plaça de la Sardana s’ha fet un arranja-
ment de l’escossell d’arbre i del paviment, que 
les arrels de l’arbre havien aixecat.

Reparació vorera
S’ha fet una reparació al Camí Ral per un en-
fonsament de la vorera

Reparació claveguera
S’ha fet una reparació de la claveguera i la vo-
rera en un tram del carrer Jacint Verdaguer. 

Estraus3.fh11 16/2/09 16:04 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Sant Joan Baptista 
de la Salle
S’ha fet una repara-
ció en un tram on la 
vorera s’havia en-
fonsat. 
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Cada setmana, prop de 600 
persones (nens i adults) par-
ticipen en les activitats pro-
mogudes per una dotzena 
d’entitats que tenen lloc als 
CEIP un cop ja ha finalitzat 
l’activitat escolar. Es tracta 
del programa de gestió dels 
recintes escolars, impulsat 
des de la regidoria de Ser-

veis Educatius, que permet 
optimitzar l’ús de les instal-
lacions fora de l’horari lectiu i 
alhora donar suport a l’oferta 
d’activitats de nombroses 
entitats i equips esportius del 
municipi.
 Durant  aquest  curs 
2008/2009, s’estan desen-
volupant activitats de ioga, 

cada matí les escoles estiguin 
en perfecte estat. Les entitats 
interessades poden  sol·licitar 
l’ús de les instal·lacions mit-
jançant una instància dirigida 
a la Regidoria de Serveis 
Educatius, per tal que es 
pugui valorar la disponibilitat 
horària del moment. Més 
informació: 93 741 74 04. 

Serveis Educatius promou 
l’ús dels recintes escolars 
per part de les entitats
Fora de l’horari escolar, les instal·lacions dels CEIP acullen  
activitats programades de caràcter lúdic, esportiu i cultural

La Regidoria de Gent Gran, 
mitjançant un conveni sig-
nat amb la Diputació de 
Barcelona, ha instal·lat tres 
ordinadors, una impressora 
i un router al Casal Muni-
cipal Rafael de Casanova, 
al Centre Cívic i a la Cam-
bra Agrària per tal que la 
gent gran pugui aprendre 
a utilitzar les eines infor-
màtiques, l’ús d’internet i el 

Ordinadors per 
a la gent gran

correu electrònic. La cessió 
d’aquests ordinadors ha 
anat acompanyada de la 
corresponent formació a 
nivell d’usuari. 
 Des de la Regidoria 
de Gent Gran es valora 
molt positivament aquesta 
tecnològica iniciativa, que 
permetrà acostar  aquest 
col·lectiu a les eines infor-
màtiques. 

Conveni amb l’Ajuntament de Mataró 
per a la recollida de gossos
L’1 de març entra en vigor el conveni de col·laboració que l’Ajuntament de Premià de Mar 
i el de Mataró han signat en compliment de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció 
dels animals de la Generalitat de Catalunya i el seu desenvolupament, que obliga a  les 
administracions locals a recollir i controlar els animals de companyia abandonats dins 
del seu terme municipal. L’acord estableix que l’Ajuntament de Mataró, es farà càrrec 
de la recollida i posterior acollida dels gossos abandonats a Premià de Mar. El servei es 
portarà a terme per part de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. 
Les persones que busquin el seu gos, poden trucar o dirigir-se a la següent adreça:
 Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
c/Galícia, s/n - 08303 Mataró
Telèfon 902.90.80.43
Les persones que trobin un gos abandonat, poden comunicar-ho a:
Policia Local : 93.741.74.22
Salut Pública i Medi Ambient: 93.752.27.11

anglès, informàtica, tennis 
taula, futbol, bàsquet, voleibol, 
patinatge, dansa, balls, hip 
hop, ceràmica, hoquei patins, 
dibuix i pintura, teatre, i calaix 
de sastre, entre d’altres. 

Activitats infantils a l’estiu
D’altra banda, durant els me-
sos d’estiu, a un dels CEIP 

s’hi porta a terme  el Casal 
d’Estiu organitzat per la Fe-
deració d’Ampa de Premià 
de Mar i a la resta, diverses 
entitats hi realitzen campus 
esportius infantils de Futbol 
Sala, hoquei, patinatge. 
 L’Ajuntament, garanteix 
la vigilància i la neteja diària 
de les instal·lacions, perquè 



L’entitat de Premià de Mar 
SEGLEXXI, grup de suport a 
la gent diferent amb el suport 
i la col·laboració dels ajunta-
ments de Premià de Mar i de 
Premià de Dalt i l’entitat C.M. 
Horitzó, ha posat en marxa la 
primera escola de boccia del 
Maresme.
 La boccia és una activitat 
esportiva que possibilita la 
participació de jugadors amb 
alts nivells de discapacitat físi-
ca (persones amb paràlisi ce-
rebral amb un grau d’afectació 
motriu elevat, persones amb 
traumatisme craneoencefàlic i 
persones amb malalties dege-
neratives). L’objectiu general 
és mantenir la condició física, 
(sobretot a través de potenciar 
el sistema muscular i el siste-
ma nerviós) un positiu reforç 
psíquic i una fructífera integra-
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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’aquest espai. 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 

Primera escola 
de boccia al Maresme

ció social de l’esportista.
 Els entrenaments es fan 
un cop per setmana -dimarts 
de 18h a 20h-, a l’espai Santa 
Anna de Premià de Dalt amb 
dos monitors que van partici-
par al curs de formació que va 

oferir l’entitat el 2008.
 Si hi esteu interessats, us 
podem facilitar més informa-
ció al telèfon: 647443773  o 
al següent correu electrònic: 
segle21ong@gmail.com
 Us hi esperem!

Esportistes premianencs 
reconeguts a la XXII Nit de la Vela
El proppassat 20 de febrer es va celebrar la XXII Nit de la 
Vela, organitzada per la Federació Catalana de Vela. L’acte 
es va fer a Barcelona i Premià de Mar hi va ser present a 
través de l’alcalde, Miquel Buch; el regidor d’Esports, Jordi 
Penalva; el president del Club Nàutic Premià, Joan Miquel 
Gisbert, acompanyat d’altres representants de l’entitat; el 
president de la WAP, Xavier Torres; el director de l’Escola 
Baix Maresme, Miquel Iñiesta; i el regatista de la classe 
420 i Campió de Catalunya, Carles Gallart. 
 Durant l’acte es van recollir les Mencions de Vela d’Or 
per la WAP (Windsurfistes Associats de Premia) i el CNP 
(Club Nàutic Premià). Carles Gallart, per la seva part, va 
recollir la placa com a Campió de Catalunya de la Classe 
420. En l’àmbit esportiu, la kitesurfer premianenca Gisela 
Pulido, campiona del món, va ser nominada com a la millor 
regatista de l’any 2.008, després d’haver aconseguit, per 
quart any consecutiu el títol de Campiona de Món.
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La crisi també té
rostre de dona

La crisi econòmica que 
estem patint és el resultat 
d’una crisi financera inter-
nacional, produïda per la 
recerca de beneficis ràpids, 
que ha trencat qualsevol 
relació entre l’economia 
financera i l’economia real; 
amb un model de produc-
ció i distribució globalitzat, 
sense regles, sense drets, 
sense contrapoders socials 
i polítics i sense cap res-
ponsabilitat social.
 Fins avui aquesta crisi 

ha tingut un rostre masculí, 
primer perquè els sectors 
productius més afectats fins 
al moment ocupen majo-
ritàriament a homes, però 
també perquè les polítiques 
contra la crisi s’han adreçat 
sobretot a donar resposta a 
aquests sectors. 
 No obstant això, la crisi 
també té rostre de dona. 
Les dones constitueixen 
prop de la meitat de la força 
de treball a Catalunya, per 
tant, no són un col·lectiu 
marginal i cal atendre les 
seves necessitats especí-
fiques en les polítiques de 
combat de la crisi, generant 
nous llocs de treball en 
aquells sectors més feminit-

zats, menys visibles, però, 
molt precaris, i incloent la 
perspectiva de gènere en 
les polítiques d’impuls de 
l’economia catalana.
 Les dones s’han incorpo-
rat al mercat de treball en 
condicions de desigualtat 
respecte els homes -en un 
mercat segmentat, amb 
salaris baixos i amb pitjors 
condicions de treball. L’any 
2007 les dones ocupades a 
temps parcial sumaven un 
79’9% del total, i les ocu-
pades a temps total només 
un 37’5%. La diferència 
salarial que existeix entre 
els dos sexes també és 
un dels motius principals 
de discriminació de les 

dones en l’àmbit laboral. 
Les dades mostren que a 
Catalunya els homes co-
bren un 29.27% més de sou 
que les dones.
 Globalment, les dones 
que treballen estan en una 
situació més desfavorable 
que els homes, i per això la 
precarietat també afectarà  
les prestacions socials que 
se’n derivin. D’aquesta ma-
nera les dones tenen menys 
i pitjors prestacions d’atur, 
en durada i en quantitat re-
buda, i pitjors condicions de 
jubilació. Segons les dades, 
les dones aturades que es-
tan cobertes per algun tipus 
de prestació d’atur només 
són el 24% del total.

 Les dones catalanes 
dediquen més del doble 
del temps que els homes al 
treball reproductiu, és a dir, 
a la cura de les persones 
–petites i grans- i al treball 
a la llar. Les polítiques 
anticrisi no poden girar 
l’esquena a la realitat de la 
vida de la meitat de la po-
blació. Si volem assolir una 
modernització econòmica, 
basada en la sostenibilitat 
ecològica i humana ha 
arribat l’hora d’integrar en 
el nostre model econòmic 
aquestes altres feines, que 
creen riquesa i que són 
imprescindibles per a la 
sostenibilitat del sistema 
social i econòmic. 

El finançament avui: 
Prioritats

Els socialistes, com tots 
els premianencs, volem una 
ciutat més sostenible, des-
tinada a les persones i les 
famílies, on es puguin trobar 
espais adients per a les di-
ferents edats i gustos. Una 
vila on l’espai públic sigui tan 
digne i estigui tan net que 
esdevingui la prolongació de 
casa nostra; amb uns carrers 
cuidats i accessibles per a 
tot tipus de persones que 
conformen els nuclis urbans. 

Que disposi d’una xarxa de 
serveis potents i propers a la 
ciutadania amb una especial 
cura dels d’àmbits socials.  
Per fer viable aquest tipus 
de ciutat es necessita un bon 
finançament, sobretot ara 
que els ajuntaments s’han 
fet responsables de moltes 
competències d’altres admi-
nistracions pel coneixement 
proper de les necessitats 
dels ciutadans. En aquest 
sentit hem de reconèixer el 
suport que ha anat donant als 
municipis la Generalitat des 
de 2003, moment d’arribada 
dels governs d’esquerra i de 
progrés. Hi va haver un salt 
qualitatiu i es va capgirar una 
situació que feia 23 anys que 

durava (23 anys de govern de 
CiU). En l’actualitat la situació 
s’ha vist agreujada per “la cri-
si global”. En la seva primera 
fase ha estat una crisi “finan-
cera” per la implicació dels 
bancs i els mercats financers 
(tipus d’interès baix, enginye-
ria financera, opacitat); “eco-
nòmica”, en la segona fase, 
per l’afectació de la primera 
en tots els sectors productius. 
Ara, el que cal, sobretot, és 
prioritzar adequadament i 
col·laborar en les mesures 
que s’estan portant a terme, 
tant a nivell internacional com 
nacional, per reconduir la si-
tuació i recuperar la confian-
ça en aquests àmbits i també 
globalment. Per exemple, 

en l’àmbit financer: Estabilit-
zar el sistema, recapitalitzar 
entitats, desenvolupar una 
nova arquitectura financera, 
millorar la transparència i 
la regulació supranacional i 
multilateral amb la inclusió 
de països emergents (Brasil, 
Xina, Índia, etc...), lluitar con-
tra paradisos fiscals, contro-
lar sistemes retributius d’alts 
directius, evitar proteccionis-
me, controlar actius tòxics. 
En l’àmbit econòmic: Introduir 
dinamisme i competitivitat 
(productivitat, innovació, efici-
ència, capital humà, R+D+I+i, 
formació contínua), recuperar 
la confiança en sistemes 
crediticis (línies d’ajuda), 
generar polítiques de redis-

tribució fiscal i social, dotar 
fons específics,... Està clar 
que el primer que cal fer és 
posar tot l’esforç en reconduir 
la situació actual mitjançant 
les mesures indicades o en 
d’altres per prevenir i evitar 
que la crisi econòmica i fi-
nancera acabi essent crisi 
social, perquè pot afectar ne-
gativament els ciutadans. A 
més, a nivell de finançament 
local, encara queda molt per 
resoldre. Hem de continuar 
treballant per assolir que les 
administracions més prope-
res a la ciutadania tinguin 
els recursos necessaris per 
fer del benestar de tots i 
cadascun dels ciutadans un 
objectiu assolible.

CiU aconsegueix tirar 
endavant l’esperat port

L’Equip de Govern, liderat 
per en Miquel Buch, ha 
assolit un dels reptes més 
importants i transcendents 
per al Premià del present 

i del futur. S’ha aprovat un 
nou pla d’usos pel port. 
Cal recordar que durant la 
campanya, Miquel Buch 
es va comprometre a lluitar 
per trobar solucions a les 
tres vergonyes de Premià; 
el port, l’N-II i el baixador. 
Doncs bé, aquella on la 
intervenció municipal era 
necessària, el port, ja té 
projecte. Cal recordar que 
l’equip de govern liderat 
pel PSC va aprovar un pla 
especial inviable que va 
ser impugnat pel govern 
de l’estat i que ens ha dut 
a tenir un port sense vida i 
sense perspectiva de futur. 
Ara, gràcies a l’empenta 
de l’actual equip de govern 

s’ha arribat a un acord entre 
totes les administracions 
que no només fa viable el 
nou port sinó que dissenya 
un pla sostenible dibuixant 
la futura zona d’oci que el 
nostre poble tant necessita. 
Des de CiU donem resposta 
als compromisos assumits, 
sumem i no restem, pactem 
per la millora del  nostre 
poble i batallem quan no 
trobem alternatives. Amb 
aquest nou projecte Premià 
disposarà d’un nou passeig 
i d’una zona d’oci adequada 
a la seva realitat. Un altre 
compromís d’aquest equip 
de govern va ser recuperar 
l’actual edifici del Club Nàu-
tic i donar-li un ús municipal. 

Gràcies a l’esforç del nostre 
alcalde és una realitat i la 
torre de l’edifici, ensenya 
d’una memòria històrica 
que no volem perdre, es 
mantindrà dempeus. Hem 
passat d’un model de port 
propi de l’època de l’especu-
lació immobiliària, dissenyat 
pel PSC-PSOE, a un model 
que respecta l’entorn i que 
dóna continuïtat a la trama 
urbana inserint el port dins 
de la nostra vila i dissenyant 
nous itineraris i paisatges 
que el faran la referència 
en el disseny de ports. Ara 
toca seguir pedalant, arribar 
a acords amb el sector pri-
vat, agilitzar les llicències, 
donar sortida als afanys i les 

expectatives. Des de CiU 
seguirem treballant des de 
la humilitat, amb rigor i sen-
se estridències per al nostre 
poble. Nosaltres creiem en 
la política dels fets, de la 
feina feta i, avui és, sens 
dubte un dia per celebrar, 
el nostre port té futur, un 
futur que podrem construir 
tots i cadascun dels premi-
anencs, un port dissenyat 
per a les persones i no per 
l’enriquiment d’uns quants. 
El port de Premià comença 
un nou camí, des de CiU 
volem donar les gràcies 
a tots aquells que al llarg 
d’aquest temps han remat 
amb nosaltres per fer realitat 
aquest projecte.
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Dur a bon port. El rumb 
que vol Esquerra

Per fi s’ha aprovat des de 
l’Ajuntament un pla d’usos 
per al port de Premià. La 
seva planificació per part 
de l’equip de govern, super-
visada per Esquerra, ens 
assegura que es respecta-
rà al màxim el perfil de la 
costa premianenca i també 
,que s’hi inclouran serveis i 
ofertes ben necessàries per 

revitalitzar el poble. 18.000 
metres quadrats d’espai 
d’ús per a esbarjo i comer-
cial han de  donar un impuls 
a l’economia local així ma-
teix oferir alternatives d’oci 
principalment als joves de 
la població.
 Obrir Premià al mar, 
com Esquerra anunciava 
en el seu programa de les 
passades eleccions munici-
pals, és indispensable per 
enriquir culturalment i eco-
nòmica el nostre poble. Ser 
conscients (políticament) 
que som d’una vila costa-
nera és del tot necessari 
per tal de poder esprémer 
tots els recursos que ens 
permetin engrandir el nos-

tre benestar, sobretot ara 
que l’Estatut hi deixa una 
porta mig oberta en aquest 
apartat del litoral.
 Un equipament actiu i 
atractiu com el que s’ha 
planificat conduirà Premià 
a bon port. Perquè és im-
portant que els nostres 
emprenedors tinguin un 
espai comercial exitós i 
especialitzat, com ho pot 
ser aquest port. Perquè és 
rellevant que els nostres 
joves puguin sortir de festa 
al nostre poble i disposin de 
locals d’oci amb programes 
variats i alternatius. Perquè 
és important que els serveis 
nàutics de Premià siguin de 
primer ordre i estiguin en 

un espai actualitzat i adi-
ent. Tot aquest valor afegit 
afectarà en positiu el nostre 
municipi. No en tingueu cap 
dubte!
 Esquerra s’ha marcat 
aquest rumb i així ho ha 
transmès a l’equip de go-
vern. No hem afluixat quan 
el treball era insistir en 
nombrosos despatxos de 
l’administració i reclamar 
a tècnics i polítics celeritat 
i atenció. No hem parat 
quan els resultats no eren 
ni visibles ni vistosos. Hem 
inspirat aquesta necessitat 
de tenir un port social en 
cada debat a l’Ajuntament 
sobre el tema.
 El port, tal i com està ara 

El Partit Popular de 
Premià de Mar assisteix 
al Congrés dels 
Diputats a Madrid 
i reclama el 
Baixador de Can Pou-
Camp de Mar

El Partit Popular de Premià 
de Mar va assistir el pas-
sat 11 de febrer de 2009 
a la sessió de control del 
Congrés de Diputats. Au-
rora Juvé, acompanyada 
del secretari del partit al 
municipi, Joaquin Briones, 
destacà la feina del Grup 
Popular al Congrés dels 
Diputats per reclamar al 
Govern de l’Estat les ac-
tuacions que demanen els 
municipis catalans. 
 La regidora de Premià 
ha explicat que va assistir al 
Congrés per tal d’aprofitar 
la visita i reiterar-se en 

la necessitat d’adequar 
el baixador de RENFE a 
Premià de Mar, al sector 
de Can Pou-Camp de Mar i 
que s’asseguri l’aturada de 
tots els trens que passen 
per aquesta via. 
 Aurora Juvé ha recordat 
que aquesta reclamació ha 
estat portada al Congrés 
per la diputada del Partit 
Popular Dolors Montserrat 
el passat mes de gener, 
destacant la importància 
de l’adaptació d’aquest 
baixador.  La d iputada 
va reclamar que “amb la 
màxima urgència s’adoptin 

les mesures oportunes 
per part de les autoritats 
competents per aprovar 
el projecte d’adequació 
del baixador, assegurant 
l’aturada dels trens, garan-
tint així un tracte equitatiu 
entre els municipis del Ma-
resme en l’accés al servei 
ferroviari”. 
 També, va recordar que 
a l’any 2004 la Comissió 
de Foment va aprovar per 
unanimitat una proposició 
no de llei, en la qual ins-
tava al Govern a iniciar 
els tràmits necessaris per 
posar en funcionament 

el baixador de RENFE a 
Premià de Mar. 
 Tanmateix, Aurora Juvé 
considera “sorprenent 
que aquest baixador hagi 
comptat amb una partida 
pressupostària assignada 
als pressupostos dels últi-
ms anys –el 2008, la par-
tida va ser de 750.000€-, 
però mai s’ha arribat a 
executar. 
 Un dels compromisos 
del Partit Popular de Pre-
mià de Mar va ser  treballar 
per aconseguir el baixador. 
Continuarem lluitant per-
què sigui una realitat. 

Resum de la 1a part de 
l’acta de febrer  de 2009 

La presidenta de Can Tar-
ter aclareix que els residus 
animals provenen d’un co-
lomar pertanyents a uns 
veïns que, l’any 2003, foren 
objecte d’una denúncia a 
causa d’un galliner. El regi-
dor de Sanitat pren nota de 
la queixa. Segueix la petició 

de posar una jardinera més, 
al carrer Joan Prim tot just 
davant del bar que hi ha a 
la cantonada amb el C/ Mn. 
Cinto Verdaguer. Pel que fa 
a l’arranjament de la vorera, 
la regidora d’Urbanisme no 
es compromet a posar data 
per l’execució de l’obra atès 
la manca de pressupost i 
l’existència de nombroses 
obres urgents que impe-
deixen complir un calenda-
ri d’actuacions pendents. 
L’absència excusada de 
la regidora de Governació 
impedeix tractar del pas dels 
camions. També recorda 
que fa poc fou abocat un 
camió de sauló a la plaça 
Rodoreda. El problema és la 

falta de civisme per part de 
qui no té cura dels animals 
que són els autors dels clots 
i la pluja que completa la 
malifeta. Aquesta és una de 
les d’actuacions periòdiques 
a tenir present. La ubicació 
dels contenidors sembla 
que ja es troba en el camí 
de la solució advertint, però, 
de les limitacions d’espai. 
La presència de rates a les 
rodalies del camp de futbol 
pot tenir com a origen un 
solar proper a on s’ aboquen 
deixalles. El regidor de Sani-
tat s’adreçarà als propietaris 
per  exigir-ne la neteja i el 
tancament. 
   El president de l’Associa-
ció del Barri Banyeres es re-

fereix al canvi de sentit de la 
perllongació de la carretera 
de Premià de Dalt facilitant 
l’accés dels vehicles a la 
zona. Pel que fa a la zona 
reservada al pas de vianats 
en la confluència del c/Ma-
resme amb la Riera amb 
ocasió del mercat del dijous 
recorda la conveniència de 
vigilar que no sigui ocupada 
per venedors ambulants o fi-
raires. Es mostra preocupat 
pel projecte d’obertura d’un 
túnel sota l’autopista i una 
rotonda a la zona essent 
partidari de la col·locació de 
reductors de velocitat a la 
calçada. Entén que aquest 
accés no és una necessitat 
per als veïns del barri. L’al-

calde assenyala que no ha 
tingut cap notícia del con-
veni que s’està negociant 
entre la Generalitat i Foment 
pel que fa a la via alternativa 
a l’ NII. Ni tan sols ha pogut 
tenir accés al protocol signat 
l’any passat entre ambdues 
Administracions havent-lo 
sol·licitat a través de dipu-
tats de CiU.  Els presidents 
assistents a la reunió voten 
rebutjant tots l’actual projec-
te de calçades laterals a la 
C32.
 La regidora d’urbanisme 
informa que està pendent la 
recepció de l’obra relativa 
a l’espai comú dels locals 
comercials del carrer Dr. 
Ferran.

concebut en la seva plani-
ficació, ha d’esdevenir un 
punt important de Premià. 
A part de la seva funció de 
marina, reparació i coordi-
nació naval, el port ha de 
ser també un espai social, 
esportiu i cultural. Ha de 
funcionar com a punt de 
trobada dels premianencs i 
les premianenques i ha de 
ser un pol d’atracció per als  
municipis veïns i per a tots  
els maresmencs . Esquerra 
així ho pensa i així ho prio-
ritza.
 Participem d’aquest vi-
ratge a bon port impartit 
per un timó segur al qual 
Esquerra  l’hi ha etzibat un 
bon gir social.



Març de 2009

Dilluns 2
Auditori Viu: Concert a càrrec dels alumnes de l’escola 
18.30h Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dimarts 3
Concert intercanvi d’alumnes de guitarra de l’Escola Municipal 
de Música de Vilanova i la Geltrú i l’Escola Municipal de Música 
de Premià de Mar. 19.30 h a l’Auditori de l’Escola de Música
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dimecres 4 
Conèixer la història del 8 de març. Dia Internacional de les 
Dones. De 15 a 17h, al Centre Cívic

Dijous 5
Club de lectura. Es comentarà el llibre “Un home a les fos-
ques”, de Paul Auster. Edicions 62. Dirigeix la tertúlia:Raquel 
Piccolo. 19.00h, a Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal

Del 7 al 14 de març
Mostra de llibres amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
A la Biblioteca de Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal 
de Can Manent

Dissabte 7 i diumenge 8
Actes de comiat a l’antic centre l’Amistat 
Visites guiades, activitats per a petits, concerts, subhastes...

Teatre: Mostra Jordi Planas, a càrrec dels alumnes de l’Esco-
la El Pilar. 17.00h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 8 
Ballada de sardanes amb la cobla Premià
12.00 h, a la Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Tastacirc. Companyia Tot Circ
12.00 h, a la plaça Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
En Tastacirc, pallasso, malabarista, contorsionista, equilibrista, 
i i de la pista, ens farà passar una estona ben divertida amb els 
seus numeros de malabars, equilibris i sobretot d’humor!

Balls tradicionals a la Plaça de l’Ajuntament
A partir de les 18.00 h, taller de danses i ball obert a tothom.
Organitza: De Bòlit

Dies 10, 17, 24 i 31
Club de lectura sobre la dona. El grup “Mar de Dones” dirigirà 
les lectures. Es farà la lectura en veu alta del llibre “La ética de 
la razón cordial” d’Adela Cortina. Ed. Nobe, i es comentarà.
18.30h  Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal.

Diumenge 15   
Itineraris: Els romans a Premià. La vil·la romana de Can 
Farrerons. Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic, a peu.
La vil·la romana de Can Farrerons és un jaciment romà de 
llarga perduració. Construïda en la segona meitat del segle I 
aC, perdura fins ben entrat el segle VI dC o poc després. Entre 
finals del segle III dC i principis del IV dC s’aixeca en aquest 
indret un singular edifici de planta octogonal, amb gairebé 800 
m2 i un excepcional estat de consevació. Ho vols conèixer?

Divendres 20
6è Concurs de monòlegs
Les bases del concurs les trobareu al Centre Cívic (Esperança, 
19-21 de Premià de Mar) i a la web: www.premiademar.cat a 
Premià Jove. La documentació i la butlleta d’inscripció s’han de 
fer arribar abans de dijous 12 de març al Centre Cívic, carrer 
Esperança 19-21. També es pot enviar a través de correu 
electrònic a l’adreça: aj172.joventut@premiademar.cat. 22.30h, 
al Centre Cívic. Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió 
Premià Jove

EXPOSICIONS

Del 27 de febrer 
al 8 de març
Exposició de pintura 
de la premianenca Laia 
Bley
A la sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artirstes Plàstics de 
Premià de Mar

Del 28 de febrer 
al 15 març
Dibuixos de David 
Bernad a Can Manent
Il·lustracions que formen 
part del llibre Catalunya 
fantàstica. Amb enginy, 
sensibilitat i una gran 
creativitat fa aparèixer els 
personatges que donen 
vida a una història sobre 
Catalunya i els seus mites.
Organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar
Col.labora: AECC

Del 8 de març 
al 8 de maig
Agatha Ruiz de la Prada 
Presentació del catàleg i 
inauguració 8 de març
Taula rodona amb la pre-
sència d’Agatha Ruiz de 
la Prada i les treballadores 
de la industria tèxtil de 
Premià de Mar
12.00h al Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar. Organitza: Museu 
de l’Estampació de Premià 
de Mar.

Del 13 de març 
al 22 de març
Dibuixos de Ferran Costa 
i pintura a l’oli de Rosalia 
Orgaz 
A la sala Premiart

Del 24 de març 
al 15 d’abril
“Visions de Premià”
Grup Fotogràfic Argent
Al Centre Cívic

Del 27 de març 
al 5 d’abril
Pintures del vilassarenc 
Carles Quílez
A la sala Premiart

Dissabte 21 
Teatre: “Fins que la mort ens separi”
de la companyia Tantarantana
22.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura
Amb motiu de la mort de la seva àvia, un home es retroba 
amb la seva mare a la que no ha vist des de fa anys. El 
retrobament es fa difícil. És també l’ocasió per a ell de tornar a 
veure el seu amor de joventut, al que no ha oblidat mai durant 
aquests anys.  
Direcció: Antonio Simón. Producció: Teatre Tantarantana. 
Suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Podeu comprar les entrades 1 hora abans a la taquilla del te-
atre. 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 2009.

Diumenge 22
Magia: “Somni” amb el Mag Pampa
18.00 h, al Patronat Teatre
Tot comença amb una història d’un nen i el seu somni de 
ser mag. Un espectacle divertit, participatiu, amb tres grans 
il.lusions, amb un final musical que és la delicia de petits i 
grans. Il.lusionista: Mag Pampa. Partener: Laura Iglesias
Regidor: Jesus Sánchez. So: Agnès Busquets

Divendres 27
Concurs Pro Evolution Soccer 8
Les bases del concurs les trobareu al Centre Cívic (carrer 
Esperança 19-21 de Premià de Mar) i a la web www@premia-
demar.cat a Premià Jove. La documentació i la butlleta d’ins-
cripció s’han de fer arribar  abans del dimecres 25 de març al 
Centre Cívic, carrer Esperança 19-21.També la pots enviar a 
través de correu electrònic a l’adreça: Aj172.joventut@premia-
demar.cat. 22.30h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Joventut i Comissió Premià Jove

Dissabte 28
Música a les Mans: Participació dels alumnes de Tercer i 
Quart de Bàsic a la tercera jornada de Música a les Mans a la 
nova seu de la ONCE de Barcelona. Es tracta d’una trobada 
d’escoles de música on hi estudien alumnes invidents. Durant 
la jornada hi haurà un concert ofert pels alumnes i altres mú-
sics, trobada dels professors i tallers
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Participació a la Mostra de Música Instrumental per a infants i 
joves a l’Escola Estanislau de Kostka de Barcelona de diver-
sos grups instrumentals de l’Escola Municipal de Música.

Diumenge 29 
Country a la plaça: Aprèn a ballar country amb els Mosque-
ters del Country. 12.00 h a 14.00 h, a la Plaça de la Sardana
Organtiza: AVECA

La Xarxa. “Joan sense por”, 
de la Companyia Catacrac
18.00 h, al Patronat Teatre. 
Organitza: Patronat Teatre
El Joan és un noi que no coneix 
la por. Per tal de descobrir-la, 
decideix emprendre un viatge 
que el portarà a viure moltes aventures. Al llarg del camí, es 
trobarà amb personatges i situacions que superarà amb ajuts 
dels nens i nenes.

De dimarts 31 de març a divendres 3 d’abril
Setmana temàtica dedicada a la música de pel.lícula.
Concerts oberts al públic
El pianista Joan Aymerich interpreta en dues sessions en di-
recte la música que han compost per una petita joia del gènere 
còmic del cinema mut: Sherlok Jr 1924,de Buster Keaton.
18.00 h i 19.15 h
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Cinema 
al Patronat  

Consulteu la programació 
de cinema a la 

cartellera del 
Patronat o a la 
pàgina: www.

patronat.
voluntariat.org


