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Pàgines centrals

Un nou pavelló

al Voramar
especial

a Premià de Mar



Quan escric aquestes ratlles falten poques setmanes perquè 
comencin les obres per convertir la pista de l’antiga Escola 
Voramar en un segon pavelló d’esports. Sens dubte, una 
bona notícia per a tots aquells que practiquen algun esport 
o que es volen animar a fer-ho. El proper estiu ja podrem 
gaudir d’aquest nou espai que permetrà descongestionar el 
Pavelló Municipal d’Esports, actualment molt saturat degut a 
la gran demanda d’ús per part d’entitats i usuaris. Fets com 
aquest ens omplen d’il· lusió, la mateixa amb què esperem 
les festes nadalenques, que ja tenim a tocar . Vull aprofitar 
aquest espai per traslladar a tots els premianencs i premi-
anenques els millors desitjos per a aquest Nadal, així com 

un bon 2010,que esperem que sigui una mica millor per a tothom. 
 Bon Nadal! 
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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 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

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
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La pista poliesportiva del Voramar serà coberta 
i començarà a funcionar a l’estiu

Comencen les obres 
del segon Pavelló 

A primers d’any començaran 
els treballs per cobrir la pista 
esportiva de l’antiga Escola 
Voramar, situada a l’illa entre 
els carrers de la Plaça, de 
la Mercè, de Montserrat i la 

Riera de Premià. Les obres 
d’aquest nou equipament, 
que esdevindrà un segon 
pavelló, permetran una des-
congestió important del Pa-
velló Municipal d’Esports, que 

actualment té més demanda 
per a la pràctica d’esport que 
la que realment pot assumir. 
 La nova obra per cobrir la 
pista Voramar, que ja ha es-
tat licitada, té un pressupost 

de prop dels 700.000€ i es 
preveu que de cara a l’estiu 
ja estarà del tot finalitzada.

Estructura d’envelat
El cobriment de la pista, 

Passa a la pàgina següent

després d’estudiar diverses 
possibilitats i visitar equi-
paments similars a d’altres 
municipis, es farà amb un 
sistema d’envelat amb es-
tructura de fusta. Es tracta 
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Jordi Penalva (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“Noves instal·lacions, noves il·lusions, cal 
però, garantir que tot això arribi al major 

número d’usuaris, amb les màximes facilitats 
i equitat, que en pugui gaudir tothom en 

igualtat de condicions, fomentant valors de 
participació i treball en equip”.

“Nosaltres considerem que una tercera 
pista poliesportiva coberta és un 

equipament necessari, però no menys 
necessari que la segona escola bressol, 

espais per a la joventut, la gent gran i les 
entitats de Premià de Mar”.

“Des del Partit Popular, fem una valoració 
molt positiva  de què tinguem la pista 

del Voramar coberta. Però d’això, a dir 
que tenim noves instal·lacions, o un nou 
poliesportiu, hi ha  una gran diferència”.

“Amb el cobriment de la pista del Voramar 
complim un doble objectiu: incrementem 

els equipaments destinats a l’esport, 
solucionant l’actual saturació del 

Pavelló Municipal, i ho fem optimitzant un 
espai ja existent”.

“Fer esport ha d’estar a l’abast de 
tothom. Amb la construcció  d’aquest 

segon pavelló donarem resposta a 
una necessitat  que afecta a molts 

ciutadans i moltes entitats: la manca 
d’espai per a la pràctica d’esport”.

ve de la pàgina anterior

d’una opció que ja fa temps 
que s’utilitza a d’altres paï-
sos d’Europa amb èxit i que, 
a banda de tenir un cost me-
nor que d’altres, com ara els 
tancaments d’obra, és molt 
funcional, estètica, sosteni-
ble i totalment segura.  
 El nou equipament comp-
tarà a més amb un edifici 
de serveis, al qual s’hi ac-
cedirà per la Riera i que 
serà d’obra. Aquest edifici 
servirà per acollir espais 
complementaris, com ara 
vestuaris, magatzem de 
material, instal·lacions tèc-
niques, material de neteja i 
serveis destinats al públic. 

Equipaments esportius
El 2008, l’Ajuntament va 
encarregar un estudi sobre 
les  instal·lacions espor-
tives del municipi, amb 
l’objectiu d’analitzar qui-
nes eren les carències i 
les necessitats en matèria 
d’equipaments esportius. 
Amb els resultats de l’es-
tudi a la mà, l’Ajuntament 
va decidir que el primer pas 
que calia fer era convertir la 
pista poliesportiva Voramar 
en un segon pavelló d’es-
ports, que permetrà donar 
resposta a les necessitats 
de les entitats esportives 
del municipi. D’altra banda, 
cal recordar que les obres 
de la segona piscina ja 
estan força avançades. El 
nou equipament,  ubicat 
davant de l’actual piscina, 
a la zona de Capitans de 
Mar, tindrà uns  5.000m2 
i servirà per completar el 
servei que actualment es 
dóna a través de la piscina 
municipal, ja que donada la 
gran afluència de públic ne-
cessita una ampliació tant 
de les instal·lacions com de 
l’oferta d’activitats. 

Esport per a tothom
Un dels objectius de la 
Regidoria d’Esports és im-
pulsar i facilitar la pràctica 
de l’esport entre els ciuta-
dans. En aquest sentit, el 
passat mes d’abril es van 
iniciar les anomenades 
“Nits Esportives al Pavelló”, 
consistents en obrir, cada 

primer dissabte de mes, 
les instal·lacions del Pave-
lló Municipal d’Esports de 
22.00h a 1.00 hores, amb 
l’objectiu que els joves pre-
mianencs poguessin gaudir 
de la pràctica del futbol 
sala, bàsquet i voleibol en 
horari nocturn. L’accep-
tació de la iniciativa, que 
inicialment va funcionar 
des de l’abril fins al juny, 
va ser força important, ja 
que a cada una de les nits 
hi van participar una mit-
jana de 150 nois i noies d’ 
entre 16 i 25 anys. Durant 
el primer trimestre d’aquest 
2010, les “Nits esportives”  
es tornaran a posar en fun-
cionament. 
 Les actuacions que es 
porten a terme des de la 
Regidoria d’Esports perquè 
la pràctica de l’esport arribi 
a tothom, són diverses. A 
títol d’exemple cal anome-
nar la dinamització de la 
zona esportiva de la platja 
de Llevant, on des de fa 
dos estius s’hi instal·len 
porteries de futbol platja 
i camps de voleibol, amb 
un dinamitzador que orga-
nitza diferents campionats 
durant la temporada; la 
consolidació de la cursa 
d’estiu com a l’activitat on  
participen més esportistes 

al llarg de tot l’any, amb 
prop de 600 corredors a la 
cursa d’adults i 150 a la in-
fantil; la consolidació tam-
bé activitats organitzades 
per les entitats esportives, 
amb la col·laboració de la 
regidoria, com ara la Ca-
minada Popular i l’Esmor-
zar a Sant Mateu, a més 
d’un programa estable de 
caminades populars, cam-
pionats o campus d’estiu 
i Nadal de bàsquet, futbol 
sala, hoquei i festivals de 
patinatge artístic. 
 D’altra banda, cal des-
tacar també el programa 
d’integració social amb el 
qual, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Serveis 
Socials, s’organitzen activi-
tats destinades a promou-
re, a través de la pràctica 
de l’esport, la integració 
social de joves amb risc 
d’exclusió social.
 Finalment, des de la 
Regidoria d’Esports es 
dóna supor t  a  l ’equ ip 
d’esport adaptat de Boc-
cia, que pertany a l’enti-
tat Segle XXI. Es tracta 
d’ un esport paralímpic, 
pract icat per persones 
amb cadira de rodes, la 
pràctica del qual ajuda al 
desenvolupament global 
de la persona. 

A dalt, estat actual de la pista del Voramar. A baix, plànol del futur pavelló que s’hi construirà



5

L’Ajuntament posa en 
marxa un servei adreçat 
als nous premianencs 

L’Àrea de Serveis Socials 
ha posat en marxa el Pla 
de Recepció i Acollida 
Municipal que contempla 
oferir als nous veïns i 
veïnes del municipi la in-
formació bàsica per mou-
re’s per Premià de Mar. A 
partir d’ara, totes les per-
sones que vinguin a viure 
a Premià de Mar rebran, 
en primer lloc, una Guia 
d’Acollida on trobaran  res-

posta de manera fàcil i àgil 
a qüestions com què fer 
per empadronar-se, anar 
al metge, escolaritzar els 
fills, buscar feina o apren-
dre el català, entre d’altres.  
D’aquesta manera, les per-
sones nouvingudes podran 
conèixer quins són els seus 
drets i els seus deures com 
a premianencs, així com 
la cultura, la identitat i les 
tradicions de la vila. Al ma-

teix, temps, aquests veïns i 
veïnes disposaran del Punt 
d’Acollida, on es podran 
adreçar per obtenir infor-
mació o assessorament 
de manera directa i per-
sonalitzada. Aquest punt 
d’informació ja funciona i 
es troba al carrer Unió núm. 
40, els matins de dimecres 
i dijous, de 10 a 13 hores i 
les tardes dels dimarts, de 
16 a 19 hores. Per acabar 

El Punt d’Acollida i el programa Descobreix Premià, 
permetran als nous veïns conèixer el municipi

Punt d’informació

Carrer Unió, 40
Matins de dimecres i dijous: de 10 a 13 hores 
Tardes dels dimarts, de 16 a 19 hores.

de completar el coneixe-
ment del municipi, l’Ajunta-
ment ha creat el programa 
Descobreix Premià de Mar, 
que consta d’un circuit amb 
una sessió de benvinguda 
al municipi, tres sessions 
de coneixement de l’entorn, 
un recorregut pel poble i un 
curs  de català inicial de 20 
hores de durada. 
 La primera sessió de 
benvinguda, va tenir lloc 

el proppassat dissabte, 
31 d’octubre, i va comptar 
amb l’assistència del cap 
de l´Àrea de Coordinació 
Territorial de la Secreta-
ria per a la Immigració 
del Departament d´Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, 
Llorenç Olivé; la regidora 
de Serveis Socials, Mercè 
Gisbert; i l´alcalde, Miquel 
Buch.
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Josep Maria 
Molins, regidor 
d’Esquerra-AM 
Josep Maria Molins és el 
nou regidor d’Esquerra-
AM, després de  prendre 
possessió del seu càrrec 
en el ple d’octubre. Mo-
lins entra a formar part 

del  consistor i  després 
de la renúncia d’Ernest 
Casadesús (vegeu Vila 
Primi l ia d’octubre) per 
motius personals i profes-
sionals. Molins assumeix 

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 15 de juliol de 2009 va aprovar ini-
cialment el projecte de cobriment d la  pista 
poliesportiva Voramar, amb un pressupost de 
610.685,09€, es va exposar  al públic mit-
jançant anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 181 de data 30 de juliol 
de 2009 i en el tauler d’anuncis, als efectes 
d’informació pública i va quedar aprovat 
definitivament en data 1 de setembre de 2009 
en no haver-se presentat al·legacions ni recla-
macions. 

En data 23 de setembre de 2009 la Junta 
de Govern Local aprovà la modificació no 
substancial del projecte, en el sentit de reduir 
el pressupost del mateix per exclusió de par-
tides relatives a les obres d’arranjament de la 
pista esportiva, essent el nou pressupost de 
459.093,11€.

La qual cosa es fa pública als efectes de 
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 3 de novembre de 2009.

Miquel Buch i Moya
Alcalde

les regidories de Cultura, 
Festes, Cooperació i In-
formàtica. 
 Mercè Gisbert, regidora 
des de 2003, és la nova por-
taveu del grup municipal.
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l´entitat i consta de la cata-
logació de 170 obres, entre 
les quals hi ha pintura, car-

Una delegació de l´Associa-
ció d´Artistes Plàstics de 
Premià de Mar encapçala-
da pel seu president, Antoni 
Bachs, va lliurar a mans de 
l´alcalde, Miquel Buch, i del 
regidor de Cultura, Josep 
M.Molins, l´inventari que du-
rant més de sis mesos han 
estat fent  de l´obra artísti-
ca que es troba als equipa-
ments municipals i diversos 
indrets del municipi,com ara 
carrers i places. 

La iniciativa ha coincidit 
amb els actes de commemo-
ració del desè aniversari de 

L’Associació d’Artistes 
Plàstics fa entrega a 
l’Ajuntament de l’inventari 
del patrimoni artístic 

tellisme, escultura, cons-
truccions ornamentals, es-
tampacions murals,i seda 

pintada, entre d´altres. 
La catalogació s`ha fet en 
forma de fitxes, cada una 
de les quals consta d´una 
imatge de l´obra i la infor-
mació sobre la seva ubica-
ció, l´autor, una descripció, 
títol, data, dades tècniques, 
i estat de conservació. 

El treball de camp i la con-
fecció de l´inventari ha estat 
a càrrec dels membres de 
l´associació Joan Gómez i 
Robert Aguilar.



Places del nou aparcament municipal 
de Can Farrerons a partir de 10.950€
 
Concessions administratives a 75, 40, 30 o 20 anys
 
Termini anys      Imports concessió (segons tamany de la plaça):   
     75      21.000€ / 21.500€ /26.000€*
     40      18.050€/18.479€/22.347€*
     30              15.500€/15.869€/19.190€*
     20          10.950€/11.210€/13.557€*
 
*A aquests preus cal afegir-hi l’IVA.
Opció de lloguer: 103,45€ mensuals, IVA inclòs.
Més informació al telèfon 667.115.116
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Premià de Mar. Aquesta 
tasca, juntament amb la 
posterior transcripció del 
material,  ha permès la cre-
ació del Fons de la Memò-
ria Oral de la ciutat.

Enguany es posarà a 
disposició de la ciutadania, 

L’Arxiu Audiovisual i Fons 
de la Memòria Oral de Pre-
mià de Mar “La Mirada dels 
Premianencs” està basat 
en un extens recull  d’imat-
ges i entrevistes sobre la 
història de Premià de Mar 
des del 1918, elaborat al 
llarg dels darrers 5 anys 
per la productora La Caja-
Negra Produccions. Fa uns 
dies, Víctor Sarabia i Míri-
am Soms, autors de l’arxiu, 
en van fer entrega a l’Ajun-
tament, en un acte que va 
comptar amb la presència 
del regidor de Cultura, Jo-
sep M. Molins, i l’alcalde, 
Miquel Buch. 

Des de l’any 2005,  s’ha 
fet una exhaustiva recer-
ca de material audiovisual 
que conté tant esdeveni-
ments històrics com cultu-
rals, polítics i socials, així 
com indrets desapareguts 
o transformats de la vila. 
Durant tot aquest temps 
s’han recuperat més de 
quatre-centes filmacions 

en diversos suports.  Paral-
lelament, s’han realitzat 
un seguit d’entrevistes en 
suport videogràfic a premi-
anencs i premianenques 
que, amb el seu testimoni, 
han aportat la seva experi-
ència vital relacionada amb 

Premià de Mar ja diposa 
d’un Arxiu Audiovisual i 
Fons de la Memòria Oral 

a la Biblioteca de Premià 
de Mar, gran part de l’Ar-
xiu Audiovisual en format 
DVD. 

La creació d’aquest 
l’arxiu audiovisual ha es-
tat possible gràcies a la 
iniciativa de LaCajaNegra 

Poques ciutats catalanes disposen d’un arxiu 
audiovisual propi de característiques similars

Produccions, que ha re-
but el recolzament tècnic 
i econòmic de la regidoria 
de Cultura i del Museu Mu-
nicipal de l’Estampació i ha 
estat subvencionada pel 
Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya.
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Dia Internacional
contra la Violència
a les Dones
El proppassat 22 de novem-
bre, Premià de Mar es va 
sumar als actes de comme-
moració del Dia Internacional 
contra la Violència a les Do-
nes a amb un acte durant el 
qual es van penjar al balcó de 
l’Ajuntament unes banderoles 

amb diverses frases escrites 
per entitats i ciutadans. Pos-
teriorment, es va fer la lectura 
del manifest reivindicatiu i la 
regidora de Serveis Socials, 
Mercè Gisbert, va cloure l’ac-
te, que va comptar amb la 
participació dels alumnes del 

El Bus Nocturn 
torna a fer el 
recorregut 
habitual desprès 
de les obres 
a la Gran Via 
Un cop finalitzades les obres 
de la Gran Via, el Bus Nocturn 
torna a fer el seu recorregut 
habitual: 

PARADES 
PREMIÀ DE MAR-MATARÓ 
(Sortida des de Premià de Mar 
a la 01.00 h):
Parada 1: Gran via/Riera
Parada 2: Gran Via/R. Llull

PARADES 
MATARÓ-PREMIÀ DE MAR
(Sortida des de Mataró 
a les 05.30 h):
Parada 1: davant de l’estació 
de tren
Parada 2: Gran Via/Riera
Parada 3: Gran Via/R. Llull
Parada 4: Gran Via/plaça 
Doctor Ferran

Taller de Música Premià, de 
l’Escola de Formació d’Adults, 
de l’Associació Creixent i de 
l’Oficina de Català. L’acte va 
comptar amb l’assistència de 
l’alcalde, Miquel Buch, i nom-
brosos representants de tots 
els grups municipals.  

“Relats d’un 
navegant”, 
cinc narracions 
sobre el mar de 
Joaquim Cabot
Joaquim Cabot, ca-
pità de vaixell nascut 
a Ciutat de Mallorca 
tot i que  des de l’any 
1979 viu a Premià de 
Mar, és l’autor de “Re-
lats d’un navegant”, un 
llibre que recull cinc 
narracions a través de 
les quals, l’autor ens 
mostra un món tan  
divers i gairebé des-
conegut com és el del 
mar i els seus homes. 
El llibre és una mostra 
del desarrelament que 
sent el navegant de 
rutes llargues, així com 
també de la mena de 
forat de les vivències 
que, com els ports, es 
deixa rere l’horitzó. 



NADAL I REIS

FIRES I COMERÇ 
Fins al 5 de gener, fireta d’atraccions a la plaça de la Sardana i Trenet del Co-
merç. Del 4 al 24 de desembre, tradicional Fira de Nadal a la Gran Via de Lluís 
Companys. 

CONCERTS DE NADAL
Diverses entitats, l’Escola Municipal de Música i les parròquies de Sant Cristòfol i 
Santa Maria ofereixen un programa extens de concerts i cantades de Nadal. 

PESSEBRES
Pessebre als jardins de Can Roura, pujada del pessebre a Sant Mateu
i  exposició de diorames. 

ACTIVITATS ESPORTIVES
Durant les festes de Nadal, activitats diverses lúdiques i esportives per a tots els 
gustos i edats. 

JOCS DE NADAL
Del 23 de desembre al 5 de gener, espai de jocs a les instal.lacions de l’escola 
de la Gran Via. Els pares podran a anar a fer les compres amb tranquil.litat men-
tre els més petits es diverteixen fent jocs i tallers. 

CINEMA INFANTIL
El Centre Cívic acollirà sessions de cinema d’actualitat per a nens i nenes de 7 a 
12 anys. L’entrada serà d’1euro, i amb servei de monitors opcional. Del 23 al 31 
de desembre (excepte festius) i el 4 de gener. 

CONTES DE NADAL
Els matins dels dies 23 i 30 de desembre i el 5 de gener, els nens i nenes podran 
a anar a la Biblioteca Municipal de Can Manent a escoltar contes de Nadal. 

TALLERS DE NADAL
Creació de complements de taula de Nadal al Museu de l’Estampació. Públic 
infantil i familiar. 

CAVALCADA DE REIS
Patge Reial, Joguines per als infants de Premià de Mar, pessebre vivent,  rebuda 
als Reis de l’Orient i Gran Cavalcada. 

ACTIVITATS DIVERSES
Entitats del municipi organitzen activitats amb motiu de les festes nadalenques. 
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Benvolguts premianencs,
benvolgudes premianenques,
 
Ara ve Nadal. En aquestes dates 
solem tenir més temps per gaudir 
del lleure, tenim ganes de passar-ho 
bé i, tot i el fred que fa, fem molta 
vida al carrer: el  passeig familiar, 
la Cavalcada de Reis,  les compres 
nadalenques i tantes altres coses.

Tot i que la situació econòmica 
és desfavorable, no hem volgut 
renunciar a què Premià de Mar 
es vesteixi de Nadal. Per tant hem 
hagut de fer alguns canvis als actes 
i les programacions reajustant-nos 
a aquesta situació. Això sí, amb la 
mateixa il·lusió que tenen els nostres 
infants i els  que no ho són tant 
quan s’acosten aquestes dates. 

Des de les regidories de Cultura i 
Festes, Joventut, Promoció Econò-
mica i Esports, a més de la Biblio-
teca, Escola de Música, Museu de 
l’Estampació i diverses associacions 
i entitats del municipi, s’ha preparat 
un extens  programa d’actes perquè 
tothom pugui gaudir del Nadal. 
Com veureu, algunes activitats 
ja són clàssiques. Però, enguany 
també us n’oferim de noves. Al 
programa hi trobareu cinema 
infantil, contes de Nadal, una fireta 
d’atraccions, un espai de jocs, ta-
llers al Museu, activitats esportives, 
concerts, pessebres i altres propos-
tes que segur que us agradaran; tot 
plegat amb el colofó de la Caval-
cada de Reis en una jornada que, 
com cada any, desitgem i pensem 
que serà memorable.

Juntament amb els meus companys 
del consistori, espero que gaudiu, 
doncs, d’aquestes festes. Però us 
desitgem que, sobretot, ho pugueu 
fer a Premià de Mar mateix, com-
partint els vostres desitjos i moments 
de felicitat amb tots aquells que més 
estimeu.

Que tingueu, doncs, unes bones 
festes, un bon Nadal i un feliç any 
nou!
 
Miquel Buch i Moya
Alcalde

Us espera tot això!
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9 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Amics del Cant, i Concert de guitarra, a càr-
rec dels Amics de la Guitarra. 19 h, al Centre Cívic
Organitza: Amics del Cant i Amics de la Guitarra (AVECA)

12 de desembre
Cantada de Nadales. 20.30 h, a l’església de Sant Cristòfol. Organitza: Parròquia 
de Sant Cristòfol. Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Del 16 a 22 de desembre  
Audicions de Nadal a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
Dimecres 16: des de les 18 h, al Centre Cívic; a les 20.30h, a l’Auditori de l’escola
Dijous 17: des de les 18 h, al Centre Cívic; a les 20.30h, a l’Auditori de l’escola
Divendres 18: des de les 17.30 h, a l’Auditori de l’escola
Dissabte 19: des de les 18.30 h, a l’Auditori de l’escola
Dilluns 21: des de les 17.45 h, a l’Auditori de l’escola
Dimarts 22: des de les 17.45 h, a l’Auditori de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

19 de desembre
Cantada de Nadales. 19.30 h, a la l’església de Santa Maria. Organitza: Parròquia 
de Santa Maria. Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

19 de desembre
Concert de Nadal a càrrec de la Coral l’Amistat, la Capella de Música Burés, el pia-
nista Gustavo Legido i l’orquestra de cambra “I Dilettanti”. Direcció de Daniel Antolí.
21.30 h, a l’església de Sant Cristòfol. A la sortida hi haurà coca i vi dolç, com ja és 
tradicional. Preu: 8 euros. Organitza: Coral l’Amistat

19 i 20 de desembre 
Celebració del Nadal amb les famílies
19 de desembre: cantada de nadales amb l’Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)
20 de desembre: cantada de nadales d’Andalusia amb el Grup Rociero Romero Maris-
meño. Hora i lloc: 16.30 h, al Casal Benèfic Premianenc, tots dos dies.
Organitza: Casal Benèfic Premianenc. Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de 
Clavé) i Grup Rociero Romero Marismeño

20 de desembre
Concert de Nadal. 19 h, al Centre Cívic. Banda de Música de Premià de Mar
Organitza: Associació Banda de Música de Premià de Mar

21 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de les corals de l’Escola Municipal de Música
21 h, a l’església de Sant Cristòfol. Organitza: Escola Municipal de Música

22 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups instrumentals de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’església de Santa Maria. Organitza: Escola Municipal de Música

25 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Jove Orquestra de Premià de Mar i dels alumnes de 
l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria. 21.30 h, a l’església de Sant Cristòfol
Organitza: Associació Cultural l’Aurora

26 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé) i de la 
Cobla Premià. 12.30 h, davant del Centre l’Amistat
En cas de mal temps, el concert se celebrarà al Centre Cívic.
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé) i Cobla Premià

FIRES I COMERÇ

Cada dia entre el 27 de novembre 
i el 5 de gener, a la plaça de la Sardana
Fireta d’atraccions
- Jumping (salts amb arnès elàstic) 
- Pista americana (gàbia de pilotes)
- Scalèxtric (circuit clàssic) 
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Del 4 al 24 de desembre 
Fira de Nadal
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers 
de la Plaça i Dr. Fleming
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Cada dia entre el 28 de desembre i el 5 de 
gener, excepte el dia de Cap d’Any
Trenet del Comerç
Sortida i final de trajecte des de la plaça de la Sardana
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h, llevat del dia 31 
de desembre (només fins les 19 h) i del dia 5 (només al 
matí).
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)

PESSEBRES

19 de desembre
Encesa de la il·luminació i inauguració del 
pessebre als jardins de Can Roura
19 h, a Can Roura 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

20 de desembre
Sortida a peu i plantada del pessebre a Sant Mateu
8 h, a la plaça Nova
A les 11 h del matí plantarem el pessebre i oirem 
missa a l’ermita de Sant Mateu. 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic, 
Caminants de Matinada, Esplai Parroquial 

25 de desembre
Inauguració de l’exposició de diorames, 
construïts pels Amics de l’Art Pessebrístic
11 h al local del carrer de l’Aurora 20
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic



JOCS DE NADAL

Del 23 de desembre al 5 de gener
Comprar serà més divertit aquest any si els més petits de la casa es poden que-
dar a jugar a l’espai de jocs de l’escola de la Gran Via que ens proposa En Gres 
Cat!!! Hi trobareu una selecció de jocs i tallers adreçats a nens i nenes de 3 a 7 
anys, sempre dinamitzats per un grup d’especialistes del món del joc.
L’espai Jocs de Nadal funcionarà els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre, i 
els dies 2, 3, 4 i 5 de gener. L’horari serà cada dia de 10.30 h a 13.30 h i de 17 
h a 20 h (excepte els dies 24, 31 i 5 de gener, en què només obrirem al matí). 
Les entrades es podran comprar al mateix dia al recinte escolar.
Preu: 1 hora o fracció: 3 euros. Places limitades.
Per cada entrada que compris et regalarem un tiquet per a la Fireta d’Atraccions.

Organitza: Regidoria de Joventut

CINEMA INFANTIL

Perquè passeu un Nadal més divertit, els nens i nenes que tingueu entre 7 i 
12 anys podreu gaudir d’una programació de cinema al Centre Cívic, amb 
crispetes incloses. L’entrada serà d’1 euro i, sempre que la família ho vulgui, 
l’infant es podrà quedar al Centre Cívic sota el monitoratge de l’Agrupament 
Escolta Amon-Ra i el Centre d’Esplai Parroquial.

Les pel·lícules que programarem són:

23 de desembre, 
a les 18 h: UP 

24 de desembre, 
a les 12 h: 
MONSTERS CONTRA ALIENS

28 de desembre, 
a les 18 h: INDIANA 
JONES I EL REGNE DE LA CALAVERA 
DE CRISTALL

29 de desembre, 
a les 18 h: 
L’EDAT DEL GEL 3 (ICE AGE 3)

30 de desembre, 
a les 18 h: HARRY POTTER I EL MISTERI 
DEL PRÍNCEP

31 de desembre, 
a les 12 h: BOLT

4 de gener, 
a les 18 h: SHREK TERCER 

Organitza: Regidoria de Cultura 

Organitza: Regidoria de Cultura

ACTIVITATS ESPORTIVES

20 de desembre
Concurs de Nadal de pesca al llançat
9 h, a la platja de l’Ona
Organitza: Societat de Pescadors de Premià de 
Mar 

Torneig de Nadal d’Hoquei en Línia 
De 10 h a 13 h al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: Club Hoquei en Línia Premià

Festival de patinatge 
D’18h a 21 h. al Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: Club Patí Premià

Del 23 de desembre al 5 de gener
Campus de Nadal d’Hoquei en Línia 
Al Pavelló Municipal d’Esports. Dies 23 i 29 de 
desembre i 4 de gener, de 9 h a 13 h i de 16 h a 
18 h / Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, de 
9 h a 13 h. Organitza: CHL Premià

28 de desembre
8è Torneig de Nadal de futbol sala 
De 9 h a 13 h i de 15 h a 23 h al Pavelló 
Municipal d’Esports. Organitza: CFS Premià

28 i 30 de desembre
Torneig de Nadal tennis taula
Als locals de l’Associació de Tennis Taula (c/Tor-
ras i Bages 1, de Premià de Mar). 28 de desem-
bre campionat Benjamí-Aleví de 18 h a 21 h. / 
30 de desembre campionat Infantil-Juvenil de 18 
h a 21 h./ Organitza: Associació de Tennis Taula 
Premià de Mar

29 i 30 de desembre i 4 de gener
Bàsquet al Pavelló d’Esports
De 9 h a 13 h i de 17 h a 23 h 
Els matins es faran clínics a càrrec de reconeguts 
entrenadors i seran oberts a tothom. 
Les tardes es dedicaran a jornades de tecnificació 
per als equips de l’Agrupació.
Organitza: Agrupació Bàsquet Premià

Del 29 al 31 de desembre
Mini tennis, al Pavelló Municipal d’Esports
De 10 h a 13 h. Organitza: Club Tennis Premià

1 de gener 
Després de prendre’ns el raïm, pujada al 
Matagalls, per veure sortir la primera llum 
de sol de l’Any Nou. Més informació a: www 
cepremia.net. Tel. 680 169 708, o 619 133 353.
Organitza: Centre Excursionista de Premià de Mar

2 de gener
Hoquei en línia, per a nens d’entre 4 i 12 anys
D’11.30 h a 13.30 h. a la plaça de la Sardana 
Organitza: Club Hoquei en Línia Premià i 
Comerços Associats de Premià (CAP)
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Festa Major 2009

ALTRES

13 de desembre
Trobada de Nadal per un 2010 millor i en pau
12 h, al Centre Cívic
Organitza: Tercer Mil·leni, associació pel creixement personal

20 de desembre
Solidaritat amb la Creu Roja, recollida de joguines
Amb cantada de Nadales en directe i balls populars 
D’11 h a 14 h, a la plaça de la Sardana
Organitza: Danzas Populares Arco Iris i Coro Rociero La Marisma

CAVALCADA DE REIS

2 de gener
Patge Reial
De 18 h a 21 h
A la plaça de la Sardana
Organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Joguines dels Reis Mags per als infants de Premià de Mar 
De 16 h a 20.30 h, a l’escola de la Gran Via
Cal dur el val de color.
Tindran obsequi tots els infants de 2 a 7 anys empadronats a Premià de Mar.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Rebuda popular a Ses Majestats els Reis d’Orient
17 h, a la plaça Mercè Rodoreda 
Organitza: Regidoria de Festes 

Recepció oficial a Ses Majestats els Reis d’Orient
17.30 h, a l’Ajuntament de Premià de Mar 
Organitza: Regidoria de Festes 

Gran Cavalcada de Reis
Sortida a les 18.30 h de la plaça Joan Coromines 
Organitza: Regidoria de Festes 

Pessebre vivent
A partir de les 18.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Escola de Teatre Kampikipugui Recorregut de la cavalcada de Reis: pl. Joan Corominas->Gran Via de Lluís Companys->c. Joan Prim->c. Mercè-

>c. De la Plaça ->Enric Granados->Joan Prim->pl. dels Països Catalans

Rebuda a SSMM els Reis de l'Orient
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 TALLERS DE NADAL

29 de desembre
al Museu de l’Estampació
De 10.30 h a 12.30 h, taller d’estampació d’es-
tovalles de Nadal, per a adults 
De 16.30 h a 18.30 h, taller de creació de com-
plements de taula de Nadal, per a públic infantil 
i familiar 
Preu: 4 euros 
per participant
Organitza: Museu 
de l’Estampació

 CONTES DE NADAL

Aquest Nadal els nens i nenes podran gaudir d’unes sessions de contes 
a la Biblioteca Municipal de Can Manent. L’horari serà a les 12.00 h

23 de desembre
Contes nadalencs
Contes divertits per compartir i conèixer més detalls i històries de l’èpo-
ca de Nadal: Climent el ninot de neu, la història d’una aranya que es 
va convertir en estel, la venedora de llumins, el petit avet i molts més.

30 de desembre
Contes sota el tió
Tres històries que ens endinsaran en l’intrèpid món dels personatges 
nadalencs: des del tió fins al trineu del Pare Noel, passant pel geni Fu-
mera. Una sessió de narracions pensada per compartir les festes d’una 
manera lúdica i educativa.

5 de gener 
Contes de Nadal
Sovint, quan pensem en Nadal, ens imaginem un únic Nadal. El que 
tota la vida hem viscut, aquell que consta de tió, els torrons i el fred. 
Ara bé, arreu del món hi ha altres maneres de celebrar el Nadal i a 
través d’aquests contes les coneixerem.

Organitza: Regidoria de Cultura
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El Museu de l’Estampació
amplia l’exposició permanent 

L’exposició introdueix al 
visitant a l’antiga fàbrica 
Lyon-Barcelona, “La Lió”, 
en un recorregut que li 
permet conèixer com era 
l’activitat d’aquesta em-
presa premianenca, així 
com també  un conjunt de 
peces sobre la seqüència 
d’estampació.
 Al voltant de la fàbrica 
La Lió es varen instal·lar 
estudis de dibuix i tallers 
de gravat de motlles. Ara 

el Museu recupera testi-
monis d’aquesta indústria 
premianenca, i mostra els 
estris i la maquinària que 
s’empraven en els tallers 
premianencs. 
 El recorregut que també 
compta amb l’exposició de 
dues taules d’estampació 
a la lionesa, finalitza amb 
una rèplica de l’obra de 
Salvador Dalí, el “Crist de 
Sant Joan de la Creu”, que 
s’exposa junt als motlles 

que van servir per estam-
par-la. 

Visita completada
Amb aquesta ampliació de 
l’exposició permanent, es 
completa la visita al museu, 
on es pot veure els inicis de 
l’estampació a Catalunya i 
Europa al segle XVIII i fins 
a l’actualitat, així com els 
aspectes més rellevants de 
ciència i tècnica relacionats 
amb aquesta activitat. 

La tercera fase de la mostra es va inaugurar el 22 
de novembre, amb els actes de la Setmana de la Ciència

Horaris

De dimarts a divendres, d’11.00h a 14.0 h

Dijous tarda, de 16.00h a 19.00h

Primer diumenge de mes, d’11.00h a 14.00h

Caps de setmana, visites concertades 

per a grups (tel. 937529197)

Preu entrada: 1 euro
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Dos premianencs, 
guardonats a la XXVI Mostra 
Literària del Maresme
El passat 14 de novembre 
es van lliurar a Arenys de 
Munt els premis de la XXVI 
edició de la Mostra Literària 
del Maresme. En total s’hi 
van presentar 286 treballs de 
15 municipis de la comarca, 
tots ells guanyadors de les 
respectives mostres locals. 
Entre els guardonats hi ha dos 
premianencs, que prèviament 
ja havien guanyat la Mostra 
Literària de Premià de Mar: 
Ruth Margüenda Pomar, amb 
l’obra “Alis” (premi prosa grup 
C) i Josep Mas Ribalta, amb 
l’obra “La dansa de les estre-
lles” (premi prosa grup E).
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ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2009 va aprovar inicialment el projecte de l’edifici serveis en 
pista doble poliesportiva Voramar,  s’exposà al públic mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 181 
de data 30 de juliol de 2009 i en el  tauler d’anuncis, als efectes d’informació pública i va quedar aprovat definitivament en data 1 
de setembre de 2009 en no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions. La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
Premià de Mar, 3 de novembre de 2009.

Miquel Buch i Moya
Alcalde

C/ Eixample, 76  Premià de Mar
Telf: 93.751.68.36 // 678.80.00.03
www.pellbelladepilat.com

Horari intensiu
dill-div: 9.00-20.00h
diss: 9.00-14.00h

Ambient Exclusiu     Foto depilació segura i eficaç     Personal titulat
                                                                                                              

               badalona-barcelona-blanes-castellar del vallés-cornella-granollers-mataró-madrid
                                                             sabadell-santa coloma-sevilla-terrassa

i Preus pensats per Tu!!

Pregunta per la nostra targeta regal!!





El primer cap de setmana d’octubre, Premià de Mar 
va celebrar,  per cinquè any consecutiu el Mercat del 
Mar. El nombrós públic que va atraure les nits gastro-
nòmiques, les passejades amb els vaixells de Sant Ra-
mon, Sant  Isidre i Rafael, els actes que van tenir lloc a 
diversos indrets del municipi, així com les nombroses 
parades de la fira, va fer demostrar  la consolidació 
d’aquesta fira artesanal inspirada en els antics mercats 
de pobles mariners. 

Èxit de participació a la 
5a edició del Mercat del Mar

19
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un mar de botigues

Ho organitza: Hi col·laboren:

Per Nadal
passeja’t per Premià !

Aparca gratuïtament
Guanya amb la loteria de Nadal

Visita els nostres comerços
Compra i puja al trenet

20

60è aniversari dels 
Amics de la Sardana
L’Església de Sant Cristòfol va ser l’escenari, el passat 
3 d’octubre, de la celebració del 60è aniversari dels 
Amics de la Sardana. Un acte emotiu que va comptar 
amb l’assistència de nombroses persones que han estat 
vinculades a l’entitat al llarg d’aquests 60 anys, a més 
de diversos representants de consistoris anteriors i de 
l’actual

Més de 400 persones a la festa de la Gent Gran
El passat 18 d’octubre va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports la Festa de la Gent 
Gran, un acte que va ser organitzat per la Regidoria de Gent Gran, amb la col·laboració  
de Consell Sènior, Can Manent, Casal d’Avis, Associació de Persones d’Edat i Conex. 
Els participants van poder gaudir d’una alegre jornada amb berenar i ball. L’acte va 
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Miquel Buch, la regidora de Gent Gran, Imma 
Morales, i diversos representants del consistori. 

Cinquena Marxa Popular
Més de 300 persones van participar, el proppassat 18 d’octubre, a la 5a edició de la 
Marxa Popular, organitzada pel Centre Excursionista de Premià. 
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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 

Nota de Càritas Premià
Càritas és un servei de l´Església catòlica  d´ajuda a les persones neces-
sitades sense cap mena de discriminació, i inscrita a les parròquies. A 
Premià treballem des del voluntariat a les parròquies de Sta. María i de St. 
Cristòfol. Actualment atenem  unes 190 famílies.La nostra feina es basa 
en tres serveis: acollida, alimentació i rober. Degut a l´actual situació hi ha 
un augment de necessitats a cobrir i cada cop més se´ns demana ajuts 
per pagar habitacions, lloguers, serveis etc… ho podem fer d´una manera 
molt puntual ja que la nostra capacitat econòmica és limitada. 
Amb els diners que recollim a les bústies de « Caritas » que hi ha a les 
esglésies i amb els donatius,  comprem aliments que juntament amb els 
que rebem de la Unió Europea i d´alguns botiguers del poble, ens permeten 
fer uns lots que s´entreguen setmanal o quinzenalment   Fem una crida 
a la solidaritat; tota aportació és benvinguda.

El proppassat 14 de novembre es va fer 
entrega dels Trofeus dels Campionats de 
Catalunya de la Federació Catalana de 
Vela. L’embarcació del CN de Premià de 
Mar, Dennis, amb el seu Patró i Armador 
Carles Marcet al davant, va recollir el tro-
feu com a Campió de Catalunya de Rega-
tes d’ Altura. Cal destacar que aquestes 
regates, formen part del calendari oficial 
de la Federació Catalana de Vela i són  de 
llarg recorregut, la majoria des de la Costa 
Catalana fins a les Illes Balears.  Al mateix 
acte, es va fer entrega dels equipaments 
als Regatistes ARC (Alt Rendiment de 
Catalunya) de la Federació Catalana de 
Vela, és a dir aquells que formen part de 
la Selecció Catalana de Vela. Entre ells ha 
estat seleccionat el regatista de la classe 
420 Carles Gallart. 

El Dennis, del CN Premià, 
campió de Catalunya
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Els pressupostos, 
administrar els 
recursos escassos

Novament ens trobem a punt 
d’elaborar els pressupostos 
de l’Ajuntament de Premià 
de Mar per al proper any. 
És el projecte més important 
que, any rere any, aprova 
el Ple de l’Ajuntament i que 

determinarà quines seran 
les actuacions municipals 
durant l’any 2010.
 Després d’assolir l’acord 
de finançament de Catalu-
nya i, tenint en compte la si-
tuació actual de crisi, cal fer 
un pas més i donar suport 
al món local en la seva rei-
vindicació d’un finançament 
millor, mitjançant un nou 
model local que garanteixi 
la suficiència financera dels 
ajuntaments.
 La crisi econòmica  exi-
geix més protagonisme dels 
ens locals en les polítiques 
socials de proximitat i, en 
conseqüència, requereix 
força més recursos dels que 
disposen en l’actualitat.

 Els ajuntaments han anat 
veient com se’ls traspassa-
ven competències i s’incre-
mentaven les necessitats a 
les quals havien de donar 
resposta des de la proximi-
tat, sense disposar de més 
diners.
 Cal, doncs, definir un 
model de finançament lo-
cal suficient i transparent, 
capaç de respondre a les 
necessitats de  la societat 
actual, una societat moder-
na, canviant i complexa.
 És per aquesta raó que 
cal fixar uns criteris de dis-
tribució dels ingressos, en 
les despeses i en les inver-
sions , més encara si tenim 
en compte la mala situació 

econòmica actual.
 Des d’ICV-EUiA-EPM, 
entenem que s’han de do-
nar prioritat a aquelles po-
lítiques socials que pal·liïn, 
en la mesura del possible, 
l’impacte de la crisi en els 
ciutadans de Premià de 
Mar: programes d’atenció 
ciutadana, d’incentivació de 
la creació de llocs de treball, 
ajuts a famílies amb pocs 
recursos..., encara que això 
vagi en detriment d’altres 
partides, com ara protocol, 
representació, publicitat o 
despeses del cicle festiu, 
racionalitzant i optimitzant 
també al màxim les partides 
de despesa corrent.
 En el capítol d’inversions, 

cal destinar els recursos 
del nou Fons Estatal per 
l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local del Govern Espanyol 
(tres milions d’€) a equi-
paments socioeducatius, 
com ara la segona escola 
bressol, la millora de les 
escoles públiques,  l’ade-
quació dels parcs i jardins i 
de les platges, la millor ac-
cessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques, 
la instal·lació d’elevadors 
als diferents edificis muni-
cipals (Ajuntament, Escola 
de Música, Can Manent....) 
i/o l’arranjament de la xarxa 
d’aigua, donat el seu lamen-
table estat en determinades 
zones del municipi.

L’estat de la qüestió. Una 
anàlisi de Premià de Mar

En aquest cas la qüestió 
no és altra que la nostra 
ciutat, Premià de Mar. I, 
és tant la nostra ciutat com 
els nostres conciutadans. 
Volem posar de manifest 
la situació en  què es troba 
Premià de Mar, que no és 
altra que la paràlisi total 
de la nostra administració 
local. Aquesta afirmació pot 
semblar contradictòria amb 

el bombardeig  constant 
als mitjans que fan  de les 
“seves” iniciatives. Però, 
no ho és tant si mirem amb 
detall l’abast d’aquestes 
actuacions.
 No paren de sortir a 
les fotos, web ajuntament, 
Vila Primilia, Ràdio Munici-
pal, als diaris; però, és ben 
cert que els temes que són 
cabdals per al nostre poble 
estan tots aturats. 
 I, si hi ha temes que 
avancen no és pas per 
l’actuació del nostre Ajun-
tament, sinó més aviat per 
la voluntat política d’altres 
administracions.
 Posem exemples, que 
sempre són més entene-

dors. Diuen que han soluci-
onat el tema del port, però 
el cert és que ha estat la 
Generalitat qui ho ha desen-
callat, tot fent de mediador 
entre el Club Nàutic, l’Estat 
Central i el promotor. Què 
dir del Camí Ral, de la N-II; 
mentre s’alineen amb les 
Plataformes Ciutadanes per 
altra banda el seus partits 
(CiU-ERC) pacten la solució 
més adient amb el govern 
d’Entesa de la Generalitat; 
digueu-li incoherència o no, 
això és més que populis-
me. 
 Fa temps que no es parla 
del Pla General de Urba-
nisme, d’aquest nou pla 
destinat a solucionar temes 

com el dels espais verds, 
els aparcaments, les zones 
industrials, l’habitatge. Ente-
nem que un Pla Urbanístic 
ha de ser a llarg termini, 
però  alguna cosa deu pas-
sar quan l’Ajuntament no 
dóna cap explicació de la 
marxa dels projectes, dels 
convenis, etc.
  També ens preocupa la 
cultura i l’educació, però en-
tenent la cultura com un ser-
vei públic, no  diuen res de 
la nova biblioteca. Un altre 
projecte encetat pel darrer 
govern socialista de Premià 
de Mar i que fins ara també 
està parat. I l’Amistat? 
 Habitatge social, promo-
ció econòmica de la ciutat, 

millors serveis als ciutadans, 
millors infraestructures per a 
tot el poble i per a tots els 
ciutadans, tots. Tot parat, tot 
aturat, només propaganda i 
bones paraules. 
 Moltes obres, això sí, 
però s’obliden sempre de 
dir qui promociona i qui 
paga aquestes obres que 
tant necessitem. Ho direm 
nosaltres, més de la meitat 
són del FEIL, més conegut 
com el Plan Zapatero, i una 
altra part molt important són 
finançades per la Diputació. 
El govern municipal només 
es preocupa de dir on s’han 
de fer aquestes actuacions, 
les miren en el plànol on 
s’han de fer? 

Un 2010 carregat de 
nous equipaments

A primers d’any comen-
çaran les obres per cobrir 
la pista de l’antiga Escola 
Voramar, una obra neces-
sària ja que des de fa anys, 
el Pavelló Municipal pateix 
una saturació que fa que 

nombroses entitats espor-
tives i usuaris se’n vegin 
afectats. D’aquesta mane-
ra, aprofitem un espai ja 
existent que farà possible 
que en poc temps puguem 
gaudir d’un segon pavelló. 
Després d’analitzar diverses 
propostes, hem optat per un 
sistema d’envelat, totalment 
segur i sostenible, que a 
d’altres països d’Europa ja 
s’utilitza des de fa temps i 
que hem pogut conèixer de 
primera mà a alguns muni-
cipis catalans on també n’hi 
ha, amb uns resultats i una 
acceptació molt positius.  
 El segon pavelló s’aixe-
carà de manera paral·lela 
a les obres, ja força avan-

çades, de la construcció 
de la nova piscina. En poc 
temps, per tant, Premià de 
Mar pràcticament duplicarà 
l’oferta existent en matèria 
d’equipaments esportius. 
Sortosament, la pràctica 
de l’esport va incrementant 
i cada vegada s’estén més 
entre els més petits i joves, 
però també entre persones 
de mitjana edat o gent gran. 
Això ha provocat que tant la 
piscina com el pavelló que-
dessin petits i els usuaris 
haguessin de patir les con-
seqüències d’una saturació 
que, any rere any, anava 
augmentant .  
 Ara que estem a punt 
de deixar enrere aquest 

2009 i ens preparem per 
rebre el nou any, podem 
afirmar amb satisfacció que 
el 2010, la nova piscina i 
el segon pavelló quedaran 
finalitzats i podran obrir 
les seves portes a entitats 
i usuaris individuals. De la 
mateixa manera que, en 
un àmbit ben diferent però 
tan necessari com l’esport, 
també, ben aviat, gaudirem 
de la nova biblioteca a Can 
Farrerons i el nou teatre 
de l’Amistat. Tot plegat ens 
omple de satisfacció, i molt 
especialment en uns mo-
ments complicats com els 
que vivim. Perquè amb no 
poc esforç hem aconseguit 
tirar endavant la construc-

ció d’aquests quatre nous 
equipaments que Premià i la 
seva gent necessitaven des 
de feia molt de temps. Ara 
que ens hi acostem més, ja 
somiem amb el dia en què 
els premianencs podran 
seure a les butaques de 
l’Amistat, aniran a escollir 
llibres a la nova biblioteca, 
nedaran amb tota la família 
a la nova piscina o practi-
caran bàsquet, vòlei, futbol 
sala... al nou pavelló del 
Voramar.  
 Aquest 2010, sens dubte 
serà un any molt important 
per a Premià de Mar i ens 
agradarà poder-lo compartir 
amb tots vosaltres. 
 Bon Nadal!
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Tothom a votar 
el 13 de desembre

Premià també consultarà 
els seus ciutadans sobre 
què en pensen de la inde-
pendència. A través d’una 
associació creada des de 
la societat civil local i to-
talment desvinculada dels 
partits polítics, els premi-
anencs i premianenques 
també podrem expressar-
nos el proper diumenge 
13 de desembre sobre el 
futur que volem per a Ca-
talunya.

 Qui podrà votar? Qual-
sevol persona major de 16 
anys i que acrediti que està 
empadronada a Premià de 
Mar . Tot i que alguns partits 
polítics -PP, PSC i ICV-EU- 
han votat en contra de la 
moció que donava suport 
simbòlic des de l’Ajunta-
ment a aquesta consulta, 
els ciutadans han clamat 
clarament que sí que volen 
saber l’opinió de la vila, i 
per aquest motiu, desenes 
de voluntaris han treballat 
intensament perquè es pu-
gui votar anticipadament i 
per correu, amb la màxima 
comoditat i les màximes ga-
ranties d’un procés seriós i 
democràtic.

 La consulta és popular. 
S’emmarca en una cam-
panya nacional on més 
de 130 municipis es mo-
bilitzaran a través del seu 
teixit associatiu per tal que 
els veïns puguin aportar 
una resposta a la pregunta  
“Està d’acord que la nació 
catalana esdevingui un 
estat de dret, independent, 
democràtic i social, integrat 
en la Unió Europea?” I, com 
a resposta que és, oberta, 
desconeguda per a qui 
qüestiona, la resposta pot 
ser Sí o No (també vot en 
blanc). Aquells que volen 
el no, evidentment, també 
poden votar, només faltaria. 
El valor de la consulta no 

és reforçar una opció, sinó, 
simplement, reivindicar que 
com a ciutadans tenim dret 
a ser preguntats, tenim dret 
a decidir.
 Tothom, per tant, pot 
trobar la papereta de vot 
que més s’avingui amb la 
seva posició sobre el tema 
de demanar un estat propi 
per a Catalunya. Tothom 
té, dins d’aquesta consulta, 
els mecanismes per ex-
pressar la seva tendència i 
ideologia amb coherència. 
No s’entén, per això, de 
cap de les maneres, que 
es vulgui negar i crimina-
litzar ja d’entrada el fet de 
preguntar. Aquells que no 
volen preguntar, que no 

Carta a los Reyes Magos

“Queridos Reyes Magos, 
espero que este año me 
traigáis muchas cosas, 
porque me he portado muy 
bien, y aunque sé que no se 
lleva, he obedecido a mis 
padres, respetado a mis 
profesores y me he esforza-
do en el colegio y en las ta-

reas de la casa, por lo tanto, 
éste año sí que me toca la 
Bicicleta, pero ojo, la quiero 
con superruedas capaces 
de aguantar la multitud de 
baches que tiene mi pueblo, 
ya que es una travesía, 
como el Paris-Dakkar, ir a 
mi colegio. Queridos Reyes 
Magos, además traerme un 
macrocandado, para pre-
servar la seguridad de que 
no me la roben, en alguna 
de las plazas o parques no 
vigilados y con tan escasa 
iluminación que alguno pue-
de pensar que la bicicleta 
es de él. Queridos Reyes 
Magos, traérmela con una 

sola marcha, que no sea 
muy cara, porque mi padre 
está en paro, y él también 
cree en Papa Noel, porque 
ha dicho Zapatero que le 
va a dar trabajo. Queridos 
Reyes magos, espero tam-
bién que la bicicleta incor-
pore una bocina, pero ir 
con cuidado, que no suene 
muy alto, que no supere la 
contaminación acústica de 
Premiá, que seguro que los 
polis de mi pueblo si que 
me multan, ya que no llevo 
coche o moto. Queridos 
Reyes Magos, incorporar 
además un kit de limpieza, 
que seguro que la brigada 

de grafiteros impunes y 
decoradores de paredes 
ajenas, cuando me la vean, 
de verdad que me la pintan. 
Queridos Reyes Magos,  si 
venís en tren a Premià, a 
dejarme la bicicleta, tener 
cuidado de no pasaros de 
pueblo, porque aunque 
veáis un segundo Apeade-
ro, éste aún no funciona y si 
tengo que esperar a que el 
ministro socialista lo ponga 
en funcionamiento estamos 
apañados. Queridos Reyes 
Magos, quiero que me de-
jéis la bicicleta en mi casa, 
no como el año pasado que 
os la pedí, y mi madre me 

dijo que me la dejabais en 
el Centro de Día, y como 
tenga que esperar a que 
lo construyan me hago 
mayor o incluso me jubilo. 
Queridos Reyes Magos, 
por último, traernos más 
felicidad, más confianza, 
más trabajo, más empleo, 
haz que todos seamos más 
buenos y que nos esforce-
mos más, para poder salir 
de esta crisis”.
 En nombre del Partido 
Popular de Premià de Mar, 
Feliz Navidad, Bon Nadal, a 
todas las personas que vi-
ven y sueñan con un mundo 
mejor.

Primera part
Acta 9 de novembre
de 2009 

Se’ns informa que hi ha 
un projecte cultural que té 
per objectiu  documentar la 
història del barri de Santa 

Maria que abastaria quatre 
apartats: 1.- Antecedents 
romans  poblament a la 
zona de Can Farrerons 
i al barri de Sta. Maria i 
el desplaçament cap a 
l’interior a l’Edat Mitja. 2.-
Recull, amb gravació, de la 
història oral de la gent gran 
que ha estat protagonista 
del naixement del barri i 
de les successives onades 
migratòries. 3.-Recoll ir 
el material fotogràfic i d’ 
imatges del barri. 4.-Fer 
un recull de les referèn-
cies al barri existents als 
arxius i hemeroteques. 
L’Alcalde suggereix que 
es faci arribar la proposta 
a la Regidoria de Cultura 

tot celebrant la iniciativa. 
Es farà arribar una còpia 
de la proposta al secretari 
que la traslladarà a tots els 
presidents.
 L’ Alcalde informa que 
pel que fa al tema de la 
mesquita, properament 
la UAB començarà a fer 
el treball de camp al mu-
nicipi. En relació al pas-
satge Prim, la regidora 
d’urbanisme recorda que 
el retard en la realització 
de l’obra de remodelació 
s’ha produït amb motiu 
de la tramitació adminis-
trativa que s’ha hagut de 
seguir, tot i  que l ’obra 
és imminent i suposarà 
l’ampliació de les voreres. 

Pel que fa al tancament 
d’un dels dos accessos al 
Col·legi de Sant Cristòfol, 
l’Ajuntament està buscant 
alternatives i hi ha contac-
tes amb el Consell Escolar 
del Centre per tal de donar 
una solució a la problemà-
tica existent, derivada de 
l’aglomeració d’escolars 
en un carrer estret a les 
hores d’entrada i sortida 
del centre. La regidora de 
governació insisteix en 
que, en relació al tema 
de la seguretat ciutadana, 
la població de Premià de 
Mar té una dotació policial 
equiparable a  la de pobla-
cions veïnes i un grau de 
seguretat acceptable. Tot 

seguit, fa esment a alguna 
actuació puntual preventi-
va que la policia ha dut a 
terme. Un representant de 
les associacions de veïns 
s’interessa pels criteris 
tècnics que s’han  tingut en 
compte en el canvi de l’en-
llumenat públic. L’Alcalde 
respon que d’aquest tema 
se n’ocupen directament 
els tècnics municipals, tot 
i que n’està assabentat i li 
consta que es prioritza el 
compliment de la normati-
va per evitar al màxim la 
contaminació lumínica. La 
mateixa persona replica 
que la contaminació lumí-
nica al carrer Joan Prim és 
palesa.

permeten preguntar, donen 
per suposada la nostra 
resposta, menyspreen la 
nostra opinió, relativitzin 
el valor de la democràcia i 
aposten clarament per un 
model de dependència. Qui 
no vol que el poble decideixi 
vol decidir despòticament 
pel poble.
 Per això, el valor de la 
consulta sobre la indepen-
dència de Catalunya del 
diumenge 13 de desembre 
no es troba en el resultat. El 
valor de la consulta és  en 
el teu vot, sigui quin sigui. 
El valor de la consulta és 
en què puguis respondre. 
Tothom a votar el 13 de 
desembre!



Desembre de 2009
i gener de 2010

Dijous 3 
Club de lectura 
Lectura sobre el llibre “Bearn” de Llorenç Villalonga. Ed. 62
La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo.
19.00 h,  a Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal de Can 
Manent

Dimarts 6
MARATÓ DE TV3: Passejada Popular des de la Plaça de l’Ajun-
tament. De 10 a 12h. Organitza: Consell Sènior, ambel suport de la 
regidoria de Gent Gran.

Dijous 10
MARATÓ DE TV3: Acte institucional al Centre Cívic (17h) i 
conferència del Dr. Guri. Organitzen: Centre Assistència Primària i 
Regidoria de Medi Ambient i Salut Pública.

Dissabte 12                                                               
MARATÓ DE TV3: Espectacle d’animació infantil 
17.00 h, a la plaça Nova
Organitza: Regidoria de Joventut amb el suport del departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Amb motiu del 20è aniversari de la convenció dels drets dels infants 
es realitzarà una actuació d’animació infantil, amb jocs, danses 
i cançons on el públic es converteix en el principal protagonista.
Aquesta activitat forma part de la iniciativa entre AMAPEI (Associa-
ció de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils) i la 
Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

MARATÓ DE TV3: Ruta nocturna a Burriac. Sortida a la Plaça 
Nova a les 18h. Organitza: Centre Excursionista Premià, amb el 
suport de la regidoria d’Esports.

Dissabte 12 i diumenge 13 
MARATÓ DE TV3: Teatre: “7 homes i punt”
Veniu a passar una estona boja amb monòlegs i números musicals 
que us faran riure, per una bona causa.
22.00 h (dissabte) 19.00 h (diumenge), al Centre Cívic
Preu entrada: 5 € (entrada íntegra per a la Marató de TV3)
Organitza: Centre l’Amistat
Col·laboren: Kampikipugui amb el suport de la Regidoria de Cultura

Diumenge 13
MARATÓ DE TV3: Recaptació dels partits de la jornada de la 
lliga de futbol sala (11 a 15h, pavelló d’esports)

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

MARATÓ DE TV3: Festa de Nadal: Ball
Al Pavelló, a partir de les 18h. Organitza: Consell Municipal de la 
Gent Gran amb el suport de la regidoria de Gent Gran

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

Dimarts 15 
Lectures en veu alta sobre el llibre “La vida buena” de Javier Sá-
daba. Ed. Península. El grup Mar de dones dirigeix les tertúlies.
18.30 h,  a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 20
Cantades de nadales (grans i petits) i balls. Recollida de Jogui-
nes per a la Creu Roja. Plaça Sardana. Coro Rociero La Marisma 
y Danzas Populares Arco Iris. D’11:00 a 14:00h

Malgrat tot...arriba Nadal
Lectures dramatitzades de la companyia Dimecresalesnou
Direcció: Dària Ferrando, 18.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: 
Patronat Teatre

Caps de setmana 
Cinema al Patronat
Consulteu la programació de cinema a la cartellera del Patronat o a 
la pàgina: www.elpatronat.org. MARATÓ DE TV3: Sessió del 12 de 
desembre a les 22.30h

EXPOSICIONS

Fins al 4 de desembre
Punts de reflexió: la vio-
lència contra les dones
Dins del programa Dona 
2009. Centre Cívic
Organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar i Institut 
Català de la Dona

Fins al 6 de desembre
Últimes obres de 
l’ artista Antoni Bachs
Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Del 10 al 17 de desembre
Sentiments globals 
(figures)
Exposició de pintura d’olis 
i acrílics de l’artista plàstica 
Alejandra Larrea, profes-
sora del taller de dibuix i 
pintura de l’AFPA Creixent.
Centre Cívic
Col·labora: Regidoria de 
Cultura

Del 21 de desembre 
fins a l’11 de gener
Urban foto
Exposició de fotografia a 
càrrec de Ruben Fogués
Centre Cívic. Col·labora: 
Regidoria de Cultura

Fins al 23 de desembre 
Art Urbà. El món del 
grafit
A Can Manent. Organitza: 
AECC. Col·labora: 
Regidoria de Cultura

De l’11 de desembre 
fins al 6 de gener
Exposició col·lectiva de 
socis de Nadal.
Es posaran a la venda els 
calendaris de 2010 per 
celebrar els 10 anys de 
l’Associació d’Artistes, una 
oportunitat per tenir un 
record original d’un artista 
diferent. Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Fins al 17 de gener      
Exposició temporal 
“Habita et labora. 
Colònies industrials a 
Catalunya”
La industrialització catala-
na es va basar en el tèxtil 
cotoner. Es van construir 
una gran quantitat de 
fàbriques que es dedica-
ven a la filatura i tissatge 
de cotó. En l’exposició ens 
endinsarem a conèixer 
les colònies industrials 
tèxtils de Catalunya a 
partir de sis trets que les 
caracteritzen: el paisatge, 
la torre de l’amo, l’energia, 
l’arquitectura industrial, 
l’habitatge obrer i la vida 
a la colònia.  Al Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar. Organitza: Museu de 
l’Estampació. 
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Dijous 7 de gener
Club de lectura sobre el llibre “Fa mil anys que sóc aquí” 
de Mariolina Venezia. Ed. La Campana
La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo.
19.00 h,  a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabtes 9 i 16 i diumenges 10 i 17 de gener
Catalans a la Romana
Comèdia musical del Quadre Escènic del Patronat
Direcció: Ferran Corbalan
22.30 h (dissabtes) i 19.00 h (diumenges), al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Diumenge 10 de gener
Joies de la Sarsuela i el Teatre Líric Català
D’Allegro Vivace. 22.00 h, a l’Escola La Salle
Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud i 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar
Sinopsi:
El concert està dedicat al nostre gènere líric més popular “la Sar-
suela”, amb fragments ben coneguts que s’alternen amb altres de 
gran vàlua musical i que eleven la categoria de la proposta.
Al projecte, s’hi afegeixen fragments d’obres catalanes com 
“Cançó d’Amor i Guerra”, “La Legió d’Honor”, o “El Tresor d’Al-
branca”, que ajuden a donar-li una personalitat pròpia de la música 
i l’afecció de casa nostra, conformant una petita reivindicació de 
l’anomenat Teatre Líric Català.
Intèrprets:
Anna Belén Gómez, soprano
Lluís Sintes, baríton
Damià Riera, piano

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 12, 19 i 26 de gener 
Lectures en veu alta sobre el llibre “La vida buena” de Javier 
Sádaba. Ed. Península. El grup Mar de dones dirigeix les tertúlies.
18.30 h,  a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 31 de gener
Country a la plaça
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
12.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: AVECA

Teatre: El conte de la Lletera 
Companyia Xip Xap. 18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre 
Sinopsi: 
La lletera, la protagonista de la nostra història, ha d’anar a vendre 
un càntir de llet al mercat i amb els diners es podrà comprar el que 
vulgui.  Una gallina, un porc, una vaca i una serp molt dolenta, 
seran els diferents personatges que es trobarà pel camí. 
I de tan contenta i enjogassada que està, el càntir vés a saber on 
anirà a parar.

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