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D’aquí a pocs dies arribarà el Rei Carnestoltes, que marcarà l’ini-
ci del Carnaval i de la Festa Major d’Hivern, que des de la seva 
recuperació s’ha anat consolidant amb fermesa i avui per avui ja 
gaudeix d’un lloc privilegiat en el calendari premianenc. Malgrat 
les greus mancances econòmiques, que també patim a l’Ajunta-
ment, tenim clar que cal apostar per aquesta festa i per tota l’oferta 
lúdica en general. I en aquest sentit, s’ha fet un esforç important 
perquè tots plegats puguem gaudir d’una programació de qualitat, 
ben extensa i variada, per a tots els gustos i totes les edats. Per 
tant deixem-nos anar i gaudim,doncs, de l’oci i la diversió que ens 

ofereix el Carnaval i la Festa Major d’Hivern.  
Bona Festa Major d’Hivern!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia
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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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Els orígens de la Festa Major Petita 
es remunten a abans de la Guerra Civil

La Festa Major d’Hivern 
s’apropa amb empenta
Molts pobles de Catalunya 
compten amb dues festes 
majors, la gran –normal-
ment a l’estiu i lligada al pa-
tró o patrona del municipi- i 
la petita o d’hivern, que sol 
caure entre els mesos de 
més fred. 
 A Premià de Mar la Fes-
ta Major Petita, ja existia 

abans de la Guerra Civil, 
tot i que es va deixar de fer 
durant l’època franquista. El 
Ple Municipal del gener de 
1981 va acordar recuperar 
la Festa Major Petita que 
s’havia celebrat a Premià 
de Mar tradicionalment, 
coincidint amb el cap de 
setmana de Carnaval. Però, 

no va ser fins a l’any 2005 
quan la comissió “Fem gran 
la petita” va proposar-ne a 
la Regidoria de Festes la re-
cuperació, que esdevingué 
durant el Carnaval 2006. En 
l’actualitat les dues festes 
(Carnaval i Festa Major 
Petita o d’Hivern) són una 
de sola, i aquest  2010 se 

celebrarà entre els dies 11 i 
17 de febrer.

Primilià VIII
L’arribada del Rei Carnestol-
tes, Primilià, marcarà l’inici 
de la Festa Major d’Hivern-
Carnaval 2010. Serà el pro-
per 11 de febrer, Dijous Gras, 
quan Primilià VIIIè aparei-

Passa a la pàgina següent

xerà acompanyat del seu 
seguici per llegir el  pregó 
des de la plaça dels Països 
Catalans i donar via lliure a 
tothom per fer gresca durant  
els dies del seu regnat. 
 El divendres, el rei Car-
nestoltes sortirà de “farra”, 
i anirà amb els tabalers fins 
al ball de la Lió, tot bevent el 
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ve de la pàgina anterior
PROGRAMA D’ACTES

Projectes iniciatsEls penjaculpes

És el moment de fer 
inventari de les coses 
que no han anat bé 
durant l’any, aquelles 
que han destacat per 
tristes, per ridícules o 
per divertides.

També és el mo-
ment de criticar des 

dels polítics fins a les associacions o els personatges pe-
culiars del poble. Això sí, amb sorneria i ironia, de forma 
dura, però educada i divertida.

Els penjaculpes són els esperits de les antigues fà-
briques de Premià de Mar, es desperten per Carnaval i 
surten al carrer per fer-se veure i per criticar a tort i a dret 
el poble de Premià, deixant tothom “retratat”. 

Són uns personatges fantàstics, però alhora molt 
lligats a la vida premianenca, a les feines arrelades al 
poble, que recorden què havia estat Premià. Surten a la 
plaça dels Països Catalans, i acompanyats d’una música 
pròpia, ens reciten uns versots crítics, que ens fan pen-
sar, però bàsicament, fan possible que els premianencs 
puguin passar una bona estona rient de si mateixos. 

Dissabte té lloc el despertar, un acte renovat i dife-
rent, juntament amb la  crítica mordaç a base de rimes. 
Males veus diuen que aquest any no es pensen tallar ni 
un pèl. I, ja per cloure, Dimecres de Cendra trobareu els 
penjaculpes llegint el testament d’en Primilià VIIIè, el rei 
Carnestoltes, just abans de cremar-lo a la foguera. 

Projectes iniciatsEl ball de la disfressada
Antigament, i avui encara, a molts pobles del Maresme 
i el Vallès, per Carnaval es ballaven els balls de gitanes. 
Uns balls populars on participava tothom que volia, i que 
es ballaven el diumenge a la plaça del poble. 

Cada poble tenia i té les seves característiques que 
el fan diferent de la resta: música, coreografia, vestua-
ri, ... I ala disfressada, on els  balladors i les balladores 
anaven disfressats.

De Bòlit! ha recuperat tant la música com la coreogra-
fia, i l’any 2008 es va estrenar la ballada a la plaça, amb 
la pretensió de quedar instaurada per als anys propers.

Dijous 11 de febrer 
Rebuda a SM el rei Carnestoltes
17.30 h, a la plaça dels Països Catalans. Sa Majestat Primilià 
VIIIè és a punt d’arribar a Premià de Mar. I cal preparar-se per 
rebre’l amb tots els honors que es mereix. Anem tots cap a la plaça dels Països 
Catalans! Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem 
Gran la Petita

A continuació
Pregó d’en Carnestoltes, berenar amb botifarra d’ou i 
espectacle d’animació infantil. Sa Majestat Primilià VIIIè 
és entre nosaltres per portar-nos la gresca. Veniu a escol-
tar el seu pregó, que aquest no se’n calla ni una! Després 
podrem berenar la típica botifarra d’ou i ballar amb la música escaient d’un grup 
d’animació. Organitza: Regidoria de Festes, AVECA i Agrupació Coral l’Amistat-Cors 
de Clavé i Comissió Fem Gran la Petita. Col·labora: Can Jordi

Divendres 12 de febrer
Primilià Farra 
23.00 h, des de la plaça Nova (plaça Nova/ plaça Ajuntament/ carrer St. Antoni/ 
carrer Eixample/ carrer Aurora/ Lió). En Primilià VIIIè té ganes de farra, i com va fer 
el seu antecessor l’any passat, us convida a tots a què el seguiu pels carrers de 
Premià, juntament amb els tabalers i amb l’aigua de València per als assistents, ben 
disfressats, cap a l’inici del ball a la Lió. Organitza: Comissió Fem Gran la Petita

Ice Party! (anteriorment: Ball a l’Amistat)
23.30 h, al porxo de la Lió. El ball de divendres de Carnaval a l’Amistat és un acte 
molt esperat. I malgrat que enguany l’Amistat està en obres i no podem disposar 
de cap espai interior en condicions, no volem deixar de fer aquesta gran festa de 
disfresses! Vine a pujar la temperatura! Aquest any vesteix-te d’esquimal, de Yeti, 
de Pingu… que el tema és EL FRED, i ens trobem a les carpes muntades al porxo 
de la Lió, amb bona música, servei de bar i estufes per a fer caliu! Entrada gratuïta. 
Organitza: Comissió Fem Gran la Petita

Dissabte 13
Despertar dels penjaculpes i lectura dels 
Versots ‘10 
20.00 h, a la pl. dels Països Catalans (si plou, 
al Centre Cívic). Aquest any els penjaculpes 
es despertaran d’una manera diferent i més 
espectacular.Enlloc d’anar-los a buscar per les 
respectives fàbriques, aniran sortint tots en un 
espectacle que es farà íntegrament a la Fone-
ria, on podreu veure, asseguts còmodament, 
com van apareixent i van llegint els versots, entre actuacions de foc, vídeos i música. 
En Primilià VIIIè rebrà els penjaculpes i aquests faran el seu ball-parlat, amb versots 
encara més corrosius que els de l’any passat! Que per a ells no hi ha crisi a l’hora 
de fer crítiques! No us ho perdeu i sigueu puntuals, perquè serà espectacular! I en 
acabar, abans d’anar a sopar i per refer-nos de la temperatura, se servirà, com cada 
any, un got de brou calentet per a tothom que ho vulgui. Organitza: Regidoria de 
Festes, Comissió Fem Gran la Petita. Col·labora: AVECA i Mercat Municipal de Sant 
Joan 

Ball jove de Carnaval
23.30 h, al Pavelló d’Esports. Recuperem per a l’ocasió tot un clàssic: el ball de Car-
naval, d’esperit jove i desenfadat. Vesteix-te com cal per a l’ocasió i vine al pavelló! 
Davant dels plats, DaCo DJ & DJ Jcisa us faran ballar fins ben entrada la nit, amb 
els millors temes. La festa continuarà amb el marxós DJ Si’Trick.  Hi haurà un espec-
tacular concurs de disfresses, amb regals com a premi. La inscripció es podrà fer el 
mateix dia al pavelló. Preu de l’entrada: amb disfressa,3 
€; sense disfressa, 5€ 
Organitza: Regidoria de Joventut. Col·labora: Comissió 
Premià Jove

Diumenge 14
Carnaval infantil
12.00 h, a la plaça dels Països Catalans (en cas de pluja, 
al pavelló d’esports). Nens i nenes, pares i mares, avis 
i àvies, tietes i tiets es trobaran a la plaça dels Països 
Catalans i lluiran les seves millors disfresses en un indret 
preparat per a l’ocasió. Us hi voleu apuntar? Hi haurà un 
grup d’animació. Al final de l’espectacle hi haurà vermut 
per a tothom i obsequis per als infants.

beuratge fantàstic anomenat 
aigua de València al qual 
convida Sa Majestat.
 El dissabte té com a missió 
despertar  tots els penjacul-
pes. Els rebrà a la plaça dels 
Països Catalans amb un 
espectacle de foc, vídeos i 
música i els donarà pas per-
què facin el seu ball-parlat i 
critiquin tothom.  
Diumenge, en Primilià VIIIè 
serà amb tots els nens dis-
fressats per fer el carnaval 
infantil del matí, i donarà els 
premis a les comparses més 
simpàtiques i ben disfressa-
des de la rua d’adults de la 

tarda.  
 Dimecres de Cendra, com 
el seu nom indica, en Primilià 
serà cremat a la plaça. Abans, 
però, els penjaculpes llegiran 
el testament que haurà dei-
xat el rei, i les ploraneres en 
ploraran l’absència, mentre 
els nens i els grans que ho 
vulguin, podran llançar la 
sardina a la foguera i berenar 
sardines a la brasa.
 La Vella Quaresma apa-
reixerà, aleshores, encendre 
la foguera i recordar que, du-
rant set setmanes, romandrà 
penjada al balcó de l’Ajunta-
ment. M

és inform
ació a www.festam

ajordhivern.cat
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Anna M. Medina (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“L’activitat festiva és una de les millors vies 
per arrelar la història, transmetre valors i 
convivència. La Festa Major d’Hivern, és 

una activitat més, que ha de tenir en compte 
aquests principis. Benvinguda!”

“La Festa Major és benvinguda, tant si fa 
fred com si fa calor. Són indispensables 

una bona organització, activitats per 
a tothom, espectacles de qualitat i 

agraïments als voluntaris. L’entusiasme ja 
el posem els premianencs”.

““Desitgem que aquestes noves festes 
d’hivern siguin millor que les de Nadal i la 

Cavalcada; que s’extremin la seguretat i la 
precaució en els actes, i això sí, que  els 

vilatans gaudeixin molt”.

“La bona acollida que any rere any té 
la Festa Major d’Hivern és una clara 

mostra del ferm compromís d’Esquerra 
des de l’equip de govern de vetllar per la 

recuperació de les tradicions”. 

“Tot i les mancances econòmiques, 
hem de fer tots els possibles per 

mantenir les activitats festives, i molt 
especialment la Festa Major d’Hivern, 

que amb el pas dels anys s’ha anat 
consolidant entre els premianencs”. 
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Organitza: Reg. de Festes i AVECA. Col·labora: Centre l’Amistat

Ball de la disfressada
13.15 h, a la plaça dels Països Catalans (en cas de pluja, al 
pavelló d’esports).  L’any 2008 la gent de De Bòlit! va recuperar un antic ball de 
Carnaval, perdut a Premià de Mar, que s’havia ballat per aquestes dates abans de 
la guerra civil. És un ball de gitanes, com el d’altres pobles del Maresme, i ara el 
podem tornar a veure ballar cada any a la plaça, i amb petites novetats coreogrà-
fiques. No us perdeu la jota que hi han incorporat enguany! Hi haurà la música en 
directe del grup La Coixinera. Organitza: Regidoria de Festes i De Bòlit!

XXIVa. Rua de Carnaval
17.00 h, des de la plaça Joan Corominas
És l’hora de lluir la feina feta, per part de les com-
parses! I els que feu de públic, veniu a veure la 
desfilada, que es farà al llarg de la Gran Via de Llu-
ís Companys, entre les places de Joan Corominas i 
dels Països Catalans. Organitza: Reg. de Festes
Podeu consultar les bases del Concurs de Com-
parses al Centre Cívic (c./Esperança, 19), al web 
de la festa (www.festamajordhivern.cat) i a www.premiademar.cat

Dimecres 17
Testament del Rei Carnestoltes i enterrament de la sardina
17.30 h, a la plaça dels Països Catalans. En Primilià VIIIè és mort i a punt per 
cremar a la foguera. Però diuen que ens ha deixat una herència. Veniu a escoltar el 
seu testament, potser us ha tocat alguna cosa...Ens el llegiran els penjaculpes, i tot 
seguit, tothom que hagi portat la seva sardina podrà llançar-la a la foguera. Ani-
meu-vos a fer una sardina ben grossa i porteu-la! Organitza: Regidoria de Festes i 
Comissió Fem Gran la Petita

Crema de la foguera i sardinada popular
18.00 h, a la plaça dels Països Catalans. Silenci a la plaça! És el moment de la Ve-
lla Quaresma. Aquesta senyora, severa i seriota, caminant amb les seves 7 cames, 
vindrà per encendre la foguera i acabar amb en Primilià VIIIè. Després, per tirar 
avall el mal tràngol, teniu un berenar ben bo a base de sardines. Organitza: Regido-
ria de Festes, Comissió Fem Gran la Petita i AVECA

Cada divendres de Quaresma
Arrencada de la cama de la Vella Quaresma
Cada divendres de Quaresma, a les 15.30 h, a la plaça de l’Ajun-
tament durant les 7 setmanes que dura la Quaresma, tal com 
mana la tradició,a la vella , se li arrencarà una cama  cada setma-
na. Una vella de fusta romandrà penjada al balcó de l’Ajuntament 
durant tots els dies de Quaresma, i aquest any, una classe de 
cada escola de Premià de Mar ajudarà els penjaculpes a treure-li 
la cama. Organitza: Regidoria de Festes i Comissió Fem Gran la 
Petita

Pau M
orillas

Pau M
orillas
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Plataforma Porta 22, un 
nou servei d’orientació 
en la recerca de feina

La Borsa de Treball de 
l’Ajuntament posa en mar-
xa la plataforma Porta 
22. Es tracta d’una acció 
d’orientació i inserció la-
boral adreçada a totes 
aquel les persones del 
municipi que es troben en 
situació d’atur i necessiten 
un ajut per trobar feina. La 
informació sobre noves 
sortides professionals en 
l’actual situació de crisi la 
configuren com una eina 
indispensable per ajudar 
a l’aturat/da a reorientar 
la seva carrera professi-
onal.

Què és Porta 22?
Es tracta d’un recurs te-
lemàtic, complementat 
amb l’assessorament in-
dividualitzat per part d’un 
tècnic, que ajuda a po-
tenciar l’autonomia de les 
persones en el seu procés 
d’orientació professional i 
de recerca de feina. 

Adhesió de 
l’Ajuntament al 
pacte d’alcaldes 
contra el canvi 
climàtic
El Ple Municipal del mes de 
gener va aprovar per assen-
timent (unanimitat) l’adhesió 
de l’Ajuntament de Premià 
de Mar al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses contra el canvi 
climàtic, una iniciativa de la 
Unió Europea com a meca-
nisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra.
 Aquest pacte neix des-
prés d’un procés no formal 
de consultes amb moltes 
ciutats europees i consis-
teix en el compromís de 
les ciutats i pobles que s’hi 
adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de re-
ducció de les emissions de 
CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts 
d’energia renovables. 
 Amb la signatura del 
pacte, Premià de Mar es 
compromet a rebaixar les 
emissions de CO2, que 
incideixen directament en 
l’escalfament de la terra, en 
un 20% abans de l’any 2020. 
Alhora, haurà d’elaborar un 
pla d’acció per a l’energia 
sostenible que constarà d’un 
inventari de les emissions 
de CO2 del municipi i de la 
definició de les actuacions 
necessàries per rebaixar 
el consum d’energia i les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

 Aquest sistema facilita 
l’accés a milers de con-
tinguts sobre els sectors 
econòmics i els perfils pro-
fessionals emergents o en 
transformació, les noves 
ocupacions, les noves cul-
tures del treball… entre els 
quals caldria destacar: 
-Més de 700 fitxes d’ocu-
pacions noves, emergents 
o en transformació.
-Més de 150 vídeos que 
expliquen els sectors eco-
nòmics i les noves ocupa-
cions. 
-Aplicatius multimèdia que 
permeten aprofundir en as-
pectes claus de l’orientació 
professional o la recerca 
d’ocupació. 
-Informació sobre sectors 
d’activitat.
-Enllaços configurables a 
pàgines webs d’interès, 
borses de treball especia-
litzades, beques i ajuts...
-Les càpsules del conei-
xement: breus guies teòri-

jornades tenen lloc a la Bor-
sa de Treball que es troba 
a l’Antiga Fàbrica del Gas 
(carrer Joan XXIII, 2-8). 
 Aquesta acció es realit-
zarà durant tot l’any 2010 en 
col·laboració amb el Pacte 
Territorial pel Desenvolu-
pament Local i l’Ocupació 
del Maresme, el Servei 
d’Ocupació de Mataró i el 
suport de la Diputació de 
Barcelona.

El servei va dirigit a persones aturades que 
necessiten orientació sobre el món laboral

Per saber-ne més

Per a més informació sobre Porta 22 

o per reservar plaça per a les 

sessions de presentació us podeu 

adreçar al Servei de Promoció 

Econòmica,  a l’Antiga Fàbrica del Gas 

(carrer Joan XXIII, 2-8) 

o bé trucant al telèfon 93 752 91 90

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

ques per facilitar l’ús.
-Les FAQ’s (Frequently 
Asked Quest ions, pre-
guntes més freqüents) 
sobre legislació laboral i 
les informacions més bàsi-
ques sobre drets i deures 
laborals.
 Tots els dimarts a les 
9.30 hores es fan sessions 
de presentació de la plata-
forma per donar a conèixer 
el seus continguts. Aquestes 
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L’alcalde Miquel Buch i el regidor de Joventut Roger Montañola expliquen el projecte a joves d’ESO

En marxa la 2a edició 
de l’Ajuntament Jove
Per segon any consecutiu, 
la Regidoria de Joventut ha 
engegat el projecte Ajun-
tament Jove, que enguany 
compta amb la participació, 
a través de les cinc escoles i 
instituts, de tots els alumnes 
de tercer d’ESO de Premià 
de Mar. 
 Aquests alumnes han 
d’escollir i elaborar un pro-
jecte amb un pressupost 
de 6.000€ que serveixi per 
millorar o incidir directament 
en el municipi, de manera 
que els joves en siguin els 
principals beneficiaris. 
 En fases posteriors, 
el projecte serà deba-
tut, defensat i votat pels 
mateixos alumnes dels 
centres implicats. Els re-
presentants del projecte 

fase d’elaboració dels pro-
jectes. Des de la Regidoria 
de Joventut i de Participa-

ció es treballa amb ells per 
recolzar-los en tot allò que 
sigui necessari a nivell de 
consells tècnics, buscar  
pressupostos,etc... per tal 
que els joves puguin elabo-
rar els projectes amb tota la 
informació necessària. 
 Un cop finalitzat el termini 
de la presentació dels pro-
jectes (primera quinzena 
de març) es defensaran i 
es votaran, el guanyador 
es presentarà a la Junta 
de Govern Local i més tard 
al Ple Municipal, el darrer 
pas perquè l’Ajuntament 
l’executi. 

Un envelat
A la primera edició de l’Ajun-
tament Jove el projecte gua-
nyador va ser el presentat 
pels alumnes de l’Escola 
Assís, un envelat a la platja 
del Bellamar per gaudir de la 
música les nits d’estiu. La ini-
ciativa va ser tot un èxit i prop 
de 400 joves s’hi van apropar 
cada dissabte durant el mes 
que va funcionar. 

guanyador seran els que 
formaran l ’A juntament 
Jove.

Suport tècnic
En aquests moments, els 
alumnes es troben en la 
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Fotos de Màrius Torner 

La visita dels Reis



La visita dels Reis
9
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Els usuaris de la targeta poden gaudir de condicions 
preferents als comerços, activitats i serveis

La targeta Premià Comerç 
ja es pot utilitzar 

Ja ha entrat en funciona-
ment la targeta comerç, 
un nou servei  que ha 
nascut fruit d’un acord 
entre l´Ajuntament de Pre-
mià de Mar, Comerços 
Associats de Premià i “la 
Caixa” i que compta amb 
la participació activa de 
l´Ajuntament de Premià 
de Dalt i de diverses em-
preses i associacions dels 
dos municipis.
 Els clients que tinguin la 
targeta Premià Comerç po-
dran gaudir d´avantatges 

en les compres als establi-
ments associats, així com 
d´altres  serveis afegits. Es 

tracta d´una targeta finan-
cera, totalment gratuïta per 
al ciutadà, que premiarà 

els compradors de les bo-
tigues de Premià de Mar i 
Premià de Dalt. Al mateix 

temps, farà possible que 
el ciutadà  pugui rebre 
tota la informació sobre les 
activitats i els serveis de la 
ciutat.
 Per a més informació 
sobre la targeta, així com 
dels comerços i serveis 
adherits, i també per sol·-
licitar-la podeu entrar a 
www.premiacomerc.cat 
o posar-vos en contacte 
amb el servei de comerç 
de l’Ajuntament, al carrer 
Joan XXIII 2-8, o bé trucant 
al telèfon 93 752 91 90. 
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Convocats els 
Premis Sant 
Jordi 2010 
L’Associació d’Estudis Cien-
tífics i Culturals i l’Ajuntament 
de Premià de Mar convoquen 
els Premis Sant Jordi 2010, 
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, en modalitats de prosa, 
poesia i recerca local.
 Les bases del concurs es 
poden consultar al web www.
premiademar.cat i el termini de 
presentació finalitza el dimarts 
23 de març a les 20h. El ve-
redicte del jurat i el lliurament 
de premis es farà públic el 25 
d’abril al Patronat Teatre.
 Podeu obtenir més in-
formació al 93 752 99 90 o 
enviant un correu electrònic 
a qualsevol d’aquestes dues 
adreces: 
concursliterari@premiademar.
cat o aecc_cultura@yahoo.
es.

El Museu acull 
l’exposició
temporal “Entre 
vestidors”
Fins al 28 febrer es pot 
visitar l’exposició que ha 
organitzat el Centre de 
Salut Mental Burriac, “En-
tre Vestidors”, que consta 
d’una mostra retrospecti-
va de la trajectòria de La 
Trinca, amb discografia, 
llibres, documents i altres 
objectes del grup, i una 
galeria fotogràfica sobre 
els dies d’assaig del musi-
cal “Mentre hi hagi peles”, 
que aquest centre està 
preparant. 

Horaris museu: dimarts, 
d imecres i  d ivendres, 
d’11.00h a 14.00h. Dijo-
us, d’11.00h a 14.00h i de 

16.00h a 19.00h. Caps de 
setmana, visites concerta-
des (tel. 937529197). Primer 
diumenge de mes, d’11.00h 
a 14.00h. Dilluns tancat. 

Inauguració de l’exposició 
sobre el patrimoni artístic 
El proppassat 15 de gener va tenir lloc la inauguració  
de l’exposició de les obres que conformen el patrimoni 
artístic de Premià de Mar i que recentment ha estat 
inventariada per l’Associació d’Artistes Plàstics de Pre-
mià de Mar. Es tracta de 170 obres de disciplines tan 
variades com ara la pintura, el cartellisme, l’escultura, 
les construccions ornamentals, les estampacions 
murals o la seda pintada, entre d’altres. L’exposició 
es pot visitar fins al 7 de febrer a la sala d’exposicions 
de la Biblioteca de Can Manent. L’acte d’inauguració 
va comptar amb l’assistència del regidor de Cultura, 
Josep M. Molins. 
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La programació cultural 
estable dels primers mesos 
de l’any tindrà com a pro-
tagonista un combinat de 
música i teatre. “L’habita-
ció de Verònica”, produïda 
per Shankara Teatre, i De 
música i d’homes de la 
companyia Tantarantana 
compartiran escenari amb 
el segon cicle de les Nits de 
Música al Centre Cívic, que 
en aquesta ocasió comptarà 
amb actuacions mensuals 

entre les quals destaquem 
la de Quimi Portet i la Vella 
Dixieland, amb una copa de 
cava de regal per passar una 
nit agradable amb tots i per 
a tots els sentits.
 Aquests espectacles 
compten amb el suport de 
la Direcció General de Co-
operació Cultural de la Ge-
neralitat de Catalunya i de 
les gires de promoció de 
l’Àrea de Cultura de la Di-
putació de Barcelona. Així, 

durant els pròxims mesos 
podrem veure a Premià de 
Mar “L’habitació de Veròni-
ca” (7 de març, sinopsi i més 
informació a l’agenda de la 
pàgina 16),  “El violí, l’instru-
ment del diable”, amb Octavi 
Martínez, el 10 d’abril, amb 
un programa que inlcou les 
obres més emblemàtiques 
per a aquest instrument; “De 
música i homes” (dirigida per 
Julio Álvarez, el 17 d’abril, 
una història d’una dona (pre-

Fe d’errades:
 
Al Vila Primilia 
del mes de de-
sembre, es feia 
referència a la 
publicació del 
llibre “Relats d’un 
navegant”. El 
nom correcte de 
l’autor és Joan 
Cabot. 

Preinscripció i matrícula 
curs escolar 2010-2011

Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
- Període de preinscripció: del 3 al 14 de maig de 2010
- Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010

Segon cicle d’educació infantil (3-6 anys)
d’educació primària i l’educació secundària
Període de preinscripció: del 2 al 16 de febrer de 2010. 
Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010.

Batxillerat
- Període de presentació de sol.licituds: del 10 al 21 de 
maig de 2010. 
- Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol de 2010

Formació professional de grau mitjà
- Període de presentació de sol.licituds: del 10 al 21 de 
maig de 2010. 
- Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol de 2010

Formació professional de grau superior
- Període de presentació de sol.licituds: del 25 de maig 
al 4 de juny de 2010. 
- Període de matrícula: de l’1 al 7 de juliol de 2010

Més informació a: 
Oficina Municipal d’Escolarització. C. Joan XXII, 2-8
08330 Premià de Mar · Tel. 93.741.74.04 · De 9 a 13h.

Música i teatre de primer 
nivell per al primer semestre

sent), d’uns quants homes 
(absents) i d’unes quan-
tes cançons (pop) que han 
acompanyat les seves vides. 
Però també és una història 
de segones oportunitats, de 
paraules no dites o dites a 
deshora, de missatges que 
no arriben, de coincidènci-
es (tràgiques i còmiques, 
necessàries i innecessàri-
es), d’acords i desacords), 
i el cantautor Quimi Portet,  
presentant el seu “Viatge 

a Montserrat” (22 de maig, 
dins de la gira “World Tour 
2009-2010, acompanyat de 
l’”Orquestra Filharmònica de 
Cro-Magnon i Turbamulta 
Nacional dels Soviets de 
Santa Quitèria”, amb Jordi 
Busquets, Antonio Fidel i 
Xarli Oliver. Tanca l’oferta 
del semestre “L’aventura del 
jazz” amb la Vella Dixieland 
(12 de juny, un concert fami-
liar per celebrar els 30 anys 
d’aquesta formació).
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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 

Entrega de premis
El passat dia 16 de desembre Comerços Associats de Premià va 
fer l’entrega del premi de la campanya “Comprar a Premià té premi” 
sortejada el dia 27 de novembre.
 L’acte d’entrega va tenir lloc a la Farmàcia Lorente, ja que aquest 
establiment és el que va repartir la butlleta guanyadora.
 La guanyadora va rebre de mans del president del CAP, Isidre 
Pijuan, un televisor LCD de 32”
 Aquesta acció està contemplada dins del actes de Dinamització 
Comercial que el CAP duu a terme amb el recolzament de l’Ajuntament 
de Premià de Mar i suport del Departament de Comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Comprar a Premià té premi
Dins la campanya “Comprar a Premià té premi”, Comerços Asso-
ciats de Premià segueix oferint a tots els seus clients un al·licient 
per seguir comprant a Premià de Mar.
 Des de les botigues associades es repartiran entre els clients 
les 50.000 butlletes que donen accés al premi que se sortejarà el 
dia 26 de març. Aquest cop el premi serà un ordinador portàtil. 
 Aquesta acció està contemplada dins del actes de dinamit-
zació comercial que el CAP duu a terme amb el recolzament de 
l’Ajuntament de Premià de Mar i suport  del Departament de Co-
merç de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.








 

 

 



 



 

un mar de botigues

Ho organitza: Hi col·laboren:

Comprar a Premià
De febrer a març de 2010

té premi!

Demana la teva

butlleta!

Trenet de Comerços Associats de Premià
El passat 28 de desembre va tenir lloc el viatge inaugural del “Tre-
net comercial”, amb la participació de l’alcalde, Miquel Buch, el pre-
sident del CAP, Isidre Pijuan,  i diversos regidors de l’Ajuntament. 
Durant les festes de Nadal, prop de 6000 premianencs van gaudir 
de les passejades amb el trenet.
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Traspàs de la N-II i la 
mobilitat en la nostra 
comarca

Aquest gener, s’ha signat 
el conveni de traspàs de 
titularitat de l’Estat a la Ge-
neralitat de  la NII al seu 
pas pel Maresme, pas previ 
per convertir la NII en un 
passeig.
 Des de la Coalició, sem-
pre hem prioritzar l’aposta 
pel transport públic com 
element principal de millora 
de la mobilitat a la nostra 

comarca, donat que l’oferta 
actual és molt deficient, tant 
de transport per carretera 
com per ferrocarril.
 Per la millora del trans-
port públic per carretera, 
apostem per la creació d’un 
carril BUS-VAO entre Mataró 
i Barcelona. Això implicaria 
la construcció d’un nou car-
ril dins de la C31(Montgat 
- Barcelona) i un altre a la 
C32 (Mataró - Montgat). 
Aquestes actuacions   millo-
rarien la velocitat comercial 
del servei entre el Maresme 
i Barcelona.
 Indubtablement, per mi-
llorar l’oferta de transport 
públic per carretera, això 
hauria d’anar acompanyat 

d’un servei d’autobusos 
amb una freqüència de pas 
molt més competitiva  que 
l’actual, amb la possibilitat 
d’implantar en hores puntes 
serveis directes d’autobusos 
entre els pobles de la nostra 
comarca i Barcelona.
 Per la millora del servei 
de rodalies, des de la Coa-
lició, apostem per  millorar  
la freqüència del servei i 
per augmentar  la capacitat 
dels trens i la seva comodi-
tat. També hem de dir que 
el nostre representant a la 
Comissió de Mobilitat del 
Maresme va demanar la 
inclusió en el document de 
mobilitat( en l’apartat que 
parla de la xarxa ferrovià-

ria), de la posada en marxa 
del baixador de Can Pou, 
llargament reivindicat pels 
veïns de Premià de Mar, la 
qual cosa va ser acceptada 
per la resta de grups polítics 
del Consell Comarcal. 
 Pel que fa a la xarxa 
viària, no podem admetre 
d’entrada i com a única 
solució al trasllat de la NII, 
una nova autovia o carretera 
paral·lela a la C32. En pri-
mer lloc, perquè aquesta és 
la solució menys sostenible i 
respectuosa amb el territori 
i el medi ambient i, en se-
gon lloc, perquè hi ha altres 
alternatives: rondes interur-
banes i la millora d’enllaços 
locals entre les diferents 

poblacions, sense oblidar la 
funció de ronda urbana que 
ha de tenir l’actual NII.
 Aquestes alternatives 
haurien d’anar acompanya-
des de la supressió dels 
peatges per a la gent de la 
nostra comarca.
 ICV – EUiA – EPM sem-
pre ha defensat la supressió 
dels peatges troncals (Teià – 
Vilassar - Arenys) i mantenir 
el peatge de Tordera perquè 
amb aquesta solució se cir-
cularia de forma gratuïta per 
l’autopista al seu pas per la 
nostra comarca i s’impediria 
el transvasament de trànsit 
de l’AP7, la qual cosa seria 
molt perjudicial per la nostra 
comarca.

De les millores 
a les parafernàlies

Quan comença un nou any 
s’acostuma a fer balanç de 
l’any que deixem i es mira 
amb il·lusions, expectatives 
i, propòsits, l’any que tenim 
per endavant.
 Els ciutadans i ciutada-
nes veiem que aquest any 
s’han fet moltes obres a 
la via pública. El recompte 
suma un total de 14 obres 

promogudes pel Fons Esta-
tal d’Inversió Local. Aquests 
ingressos de l’Estat Es-
panyol, són els que han 
permès que molts carrers 
de la nostra ciutat comen-
cin a tenir la renovació de 
l’enllumenat, l’adequació i 
la millora de les voreres, i 
la conservació i el manteni-
ment, que tant necessitaven 
des de feia anys.
 D’aquestes obres de 
petita escala, s’ha de des-
tacar la millora realitzada a 
la Gran Via, entre la Riera 
i el carrer de la Plaça, on 
s’han eixamplat  les voreres, 
que com tots i totes podem 
observar és una continuació 
de l’obra realitzada pel go-

vern socialista a la mateixa 
Gran Via (entre la Plaça i la 
carretera de Vilassar).
 Un altra obra, aquesta a 
gran escala, ha estat l’en-
derrocament i la rehabilita-
ció de l’edifici  de l’Amistat, 
que ha estat una de les 
obres que més inversió ha 
rebut per part de l’Estat.
 Fins aquí el balanç del 
2009 és molt positiu tenim 
rehabilitacions, millores, 
adequacions i conservació 
de carrers i espais, gràcies 
al president Zapatero. Però, 
com tot en aquesta vida 
també hi ha la seva part ne-
gativa i en aquest cas con-
seqüència de l’equip de go-
vern municipal (CiU+ERC). 

 Han aprovat el 2n Pla de 
Sanejament Econòmic en 
4 anys, ara de 2.900.000 
d’euros, que té una durada 
de 6 anys. És a dir, un en-
deutament que entre tots 
haurem de pagar. Una de-
cisió del govern, totalment 
inadmissible, creada per ells 
mateixos, per no pagar fac-
tures de serveis dels anys 
2005,2006,2007 i 2008
 Un altre aspecte negatiu 
de l’any ha estat la “para-
fernàlia ” creada al juliol al 
voltant del procés participa-
tiu de la reforma de la plaça 
de la Foneria. A hores d’ara 
encara estem esperant que 
facin públiques les conclu-
sions en les quals els ciu-

tadans i les ciutadanes van 
opinar sobre l’ús de l’espai. 
I diem fer públic perquè als 
grups municipals encara no 
ens n’han passat cap infor-
me. 
 Hi ha hagut molts altres 
punts (com el cementiri, els 
preus de la piscina munici-
pal, l’ oblidat centre de dia, 
la manca d’un pla d’apar-
caments) a destacar durant 
l’any i que per manca d’es-
pai en aquest apartat ens 
impedeix analitzar.
 Aprofitem, doncs, aques-
tes últimes línies pels propò-
sits: volem i necessitem més 
planificació, menys estratè-
gies de cara a la galeria, i 
més treball.

El pressupost 
per al 2010, a punt

Aquest mes de febrer es 
portarà a aprovació pel 
Ple Municipal el pressu-

post per al 2010. Serà un 
pressupost condicionat per 
la situació econòmica que 
vivim, que també afecta 
de ple els ajuntaments. 
D’entrada, perquè els in-
gressos que l’Ajuntament 
rebrà aquest any per part 
de l’Estat han patit una 
retallada més que conside-
rable, de gairebé un 30%, 
respecte el 2009.    
A banda, cal destacar la 
caiguda substancial dels 
ingressos procedents dels 
sectors de la construcció 
o activitats que pateixen 
la majoria d’ajuntaments 
i que no ajuda gens a mi-
llorar la situació de les ar-
ques municipals. L’elabo-

ració d’aquest pressupost 
s’ha fet pensant en els 
ciutadans. Es tracta d’un 
pressupost de contenció, 
amb l’objectiu de combatre 
els efectes de la crisi, per 
la qual cosa hem decidit 
congelar els impostos i 
les taxes per a l’any 2010 i 
reduir la despesa. Des del 
primer moment hem tingut 
clar que calia prioritzar per 
davant de tot les polítiques 
socials, l’ensenyament i 
la formació, i així ho hem 
fet. S’han augmentat les 
partides de les àrees de 
Serveis Educatius i Ser-
veis Socials, i la resta 
s’han reduït tant com ha 
estat possible.   

D’aquesta manera, es po-
dran impulsar nous plans 
ocupacionals i altres me-
sures de reforç de la políti-
ca de foment de l’ocupació 
i els ajuts socials podran 
arribar a més persones. 
 A nivell d’inversions, 
enguany finalitzarem les 
obres de l’Amistat, i ben 
aviat inaugurem la nova 
biblioteca i la nova piscina, 
sense oblidar el cobriment 
de la pista Voramar. A 
banda, es duran a terme 
diferents projectes de mi-
llora de la pavimentació de 
carrers i la renovació de la 
xarxa d’aigua i clavegue-
ram, projectes finançats 
pel  FEOSL 2010, amb 

l’objectiu de continuar en-
dreçant el poble, millorar 
l’estat de la via pública, i 
seguir resolent mancan-
ces que pateix la nostra 
vila, com ara els dèficits 
d’adequació dels carrers 
o l’enllumenat. 
 Aquest 2010, obligats 
per les circumstàncies, 
però també per respon-
sabilitat, perquè entenem 
que no pot ser d’una al-
tra manera, centrarem el 
pressupost en prioritzar 
aquelles despeses que en 
el context actual són més 
necessàries per poder ga-
rantir allò que en definitiva, 
més compta: el benestar 
de les persones. 
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Apostem per 
l’ensenyament públic

Esquerra aposta, indiscuti-
blement, per un ensenya-
ment públic, d’accés univer-
sal, gratuït, i, sobretot, de 
qualitat. Ja va quedar clar 
amb el Pacte Nacional per 
l’Educació, signat quan Anna 
Simó era consellera, que 
Esquerra valora l’educació 
no tan sols com un factor 
importantíssim de sociabilit-
zació, és a dir, d’integració 
en la societat, sinó com un 
element indiscutible de cohe-

sió i creació de consciència 
nacional. 
L’ensenyament públic té un 
afegit més: l’aposta política. 
Perquè creiem que la forma-
ció d’una societat no es pot 
deixar en mans privades, en 
interessos particulars, sinó 
que ha d’estar impulsada per 
les institucions democràti-
ques les quals, en definitiva, 
representen el conjunt de 
la societat. Fomentar l’en-
senyament públic des de 
l’administració és fomentar 
la llibertat, és creure en la 
necessitat de progressar 
com a comunitat, i, a més 
a més, amb igualtat i amb 
justícia social. 
 Per això, hem celebrat 

la primera Jornada de l’En-
senyament Públic un acte 
d’exposició i de trobada 
dels centres públics premia-
nencs, aquells on tothom hi 
té lliure accés, sense barre-
res econòmiques ni socials, 
i on tothom té les mateixes 
oportunitats. La Festa, una 
aposta també de la regidora 
d’Educació, Mercè Gisbert, 
ha facilitat l’intercanvi de 
punts de vista entre pares, 
mares i mestres, i ha permès 
un contacte més informal i 
lúdic amb les escoles i els 
instituts  de Premià, en un 
procés de preinscripció es-
colar.
 Les polítiques d’Esquerra 
opten per fomentar l’ense-

nyament públic enlloc del 
privat . La voluntat és que els 
centres públics adquireixin 
qualitat i prestigi, i per a això, 
manquen recursos i inversi-
ons. Cal donar suport a la 
tasca constant dels mestres 
i educadors, una dedicació 
que requereix vocació, for-
mació i coordinació. Des de 
l’àmbit municipal, esdeveni-
ments de promoció com la 
Jornada de l’Ensenyament  
Públic ajuden a conèixer i 
valorar l’esforç i el treball 
que es realitza en les nostres 
escoles i instituts . La qualitat 
ha de portar la igualtat. Tot-
hom en edat escolar ha de 
tenir les mateixes oportuni-
tats per aprendre; tothom ha 

José Luis en el 
país de las maravillas

- ¡Venga señores un poco de 
ánimo y empecemos la re-
unión! - ¡Muy bien Presidente, 
muy bien!... -¡Gracias Pajín, 
muchas gracias; a ver, como 
ha ido, la semana. ¿Nos han 
secuestrado algún barco más, 
o alguna persona, Alfredo?... - 
¡No, José Luís, este tema no 
es el que me preocupa. Me 
preocupa, que por Europa es-
tán corriendo ciertos informes, 
que no nos dejan bien, como 
el Informe AUKE, que nos 
congelarán fondos europeos 

por nuestro modelo urbanís-
tico…  – ¡Siempre éstos de 
las derechas¡ … - ¡No, José 
Luís, viene de una diputada 
verde-comunista! …– Lo que 
nos faltaba, Alfredo, sabes 
qué…, escanea la foto de esa 
mujer, y envíasela a los del 
FBI, diciendo que es la mujer 
de Bin Landen….- ¡Muy bien, 
Presidente, muy bien!… -Gra-
cias Pajín, muchas gracias,… 
bien Mª Teresa, ¿Cómo están 
las previsiones?... – ¡Como 
siempre, Presidente, segui-
mos los primeros, en número 
de parados, en destrucción 
de empleo, fábricas y cie-
rre de comercios!… - ¿Ves 

Corbacho, y tú siempre que-
jándote, y no ves que somos 
los primeros?... – Pero, Pre-
sidente, lo que ha dicho Mª 
Teresa es malo…. - ¡Pero 
Corbacho, lo que te pasa, es 
que no lo ves con perspec-
tiva, con imaginación, con 
visión galáctica, siempre ne-
gativo, pareces Van Gaal,…
por cierto, ¿Alguna novedad 
desde Catalunya?... - ¡Sí, 
Hereu, quiere hacer los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 
Barcelona 2022!… -¡Estos 
catalanes!... pero si me han 
dicho, mis 322 asesores, que 
con el cambio climático que 
viene, lo único que podremos 

hacer es el París Dakkar, 
desde los Monegros hasta 
Cornella!... – ¡Muy bien Presi-
dente, muy bien!... – Gracias 
Pajín, gracias, ¿Alguna cosa 
más?... – Sí, Sr. Presidente, 
es que, Carod, ha dicho en el 
Senegal, que abrirá un nuevo 
consulado en Barcelona, y es 
que ya existe, desde 1973, 
¡es que no se entera!… - 
¡Claro, que no se entera!... 
Moratinos, hay las gestiones 
pertinentes, para que se abra 
aquí en Madrid,…Senegal, 
junto a Venezuela, Bolivia y 
Cuba, son de interés estra-
tégico para España… - ¡Muy 
bien Presidente, muy bien!... 

- ¡Gracias Pajín, gracias, 
por cierto, estoy pensando 
en hacer una nueva ley… la 
“Ley de Economía Sosteni-
ble”.   - ¿Pero, Presidente, si 
ya la hemos hecho?, y no ha 
gustado nada, y ha sido muy 
criticada, por los empresarios, 
sindicatos y organizaciones 
económicas… - ¡Sí, Alfre-
do, pero como dice Marx, si 
no gusta una, tengo otra, o 
muchas, o las que sean ne-
cesarias!... – Esto, dice Karl 
Marx… - ¡No, Groucho Marx, 
porque el también piensa 
como yo, que el mundo es del 
viento,… o del agua….o del 
fuego, o de lo que sea.

Acta novembre del 2009 
(segona part).   

Barri del Gas:  Pel que fa al 
problema de l’aparcament al 
carrer Sant Lluc, la regidora 
objecta que les peticions 
dels veïns han estat contra-
dictòries. Avança possibles 
solucions com ara prohibir 
l’estacionament al carrer o 
bé permetre l’accés només 

als veïns. El senyor alcalde 
proposa que se suprimeixin 
dos estacionaments per 
facilitar l’accés a deu apar-
caments.
 El senyor Izquierdo de-
mana que s’acabi la pla-
ça del “mosaic”. Demana 
seients,  tancament del 
recinte per evitar que sigui 
un aparcament, plantar ar-
bres,  eliminar una de les 
dues pistes de bàsquet 
on els usuaris de tot arreu 
provoquen molèsties als 
veïns quan les utilitzen fins 
a les dotze de la nit, etc. El 
senyor alcalde recorda que 
el compromís havia estat 
d’urbanitzar-la en dues fa-
ses. Rebutja restringir l’ús 

de les instal·lacions esporti-
ves i es mostra favorable a 
instal·lar pilones que evitin 
la invasió de l’espai per part 
dels vehicles i a reduir l’ho-
rari de l’enllumenat de les 
pistes. La senyora regidora 
d’Urbanisme es compromet 
a plantar arbres  i a tancar 
el recinte de la petanca per 
evitar que els gossos passin 
per la zona. Pel que fa al 
“mercadillo” dels dijous s’in-
forma que  hi ha control de 
la venda ambulant no auto-
ritzada i que s’impedeix  que 
ocupin zones de vianants. 
En relació a l’enllumenat 
públic del Camí del Mig, 
els veïns constaten el mal 
estat dels dos fanals grans 

que substituïren a cinc de 
petits. El senyor alcalde es 
compromet a adreçar-se al 
municipi veí per escrit a fi de 
coordinar una actuació con-
junta. La senyora regidora 
de Governació informa als 
presents del protocol a se-
guir en el cas dels vehicles 
abandonats a la via pública. 
Cal, primer, identificar el 
titular del vehicle i notificar-
li la sanció per escrit amb 
avís de rebut. La retirada i la 
posterior destrucció, suposa 
l’inici d’un expedient on in-
tervé la Generalitat. Anima 
els veïns a comunicar a la 
policia local l’existència dels 
vehicles abandonats a la via 
pública indicant la marca, la 

matrícula (si la conserva) i la 
ubicació. El senyor Izquierdo 
informa de l’existència d’un 
senyal de trànsit al costat 
de la finca de la Tecla Sala 
que contradiu el canvi de 
sentit de la circulació efec-
tuat en el  perllongament 
de la carretera de Premià 
de Dalt;  la senyora Medina 
en pren nota i informa que 
l’estacionament a la zona 
del terraplè, pintada de groc, 
no és permès.
 Barri de Santa Maria: De 
les obres  del Pla E  només 
queda per fer la plantació 
d’arbrat. S’anuncia  l’immi-
nent trasllat de mobiliari i 
llibres a la biblioteca.  (Con-
tinua).

de poder encaminar, des de 
l’educació primària, els seus 
somnis de futur. I també por-
ta la justícia social: tothom 
qui ho necessiti ha de rebre 
ajudes i atenció per conrear 
aquest futur, per aprendre a 
aprendre. I l’espai d’aquest 
aprenentatge ha de ser els 
centres públics, sens dub-
te, per la seva coherència, 
comprensió del medi i el seu 
compromís amb el progrés 
social.
 Apostem, doncs, decidi-
dament per un ensenyament 
públic i de qualitat, com el 
que ja fa anys anem desen-
volupant a Premià de Mar i 
al qual, des d’Esquerra, no 
ens cansarem mai d’ajudar.
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Dijous 4 de febrer
Club de lectura sobre el llibre “Sabates Italianes” de Henning 
Mankell. Ed. Tusquets
Tertúlia a càrrec de Raquel Piccolo
19.00h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Diumenge 7 de febrer
Balls tradicionals
Taller de danses i ball obert a tothom.
A partir de les 18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: De Bòlit

Dies 10, 17 i 24 de febrer
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. Nobel i es comentarà.
18.30 h, a Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dissabte 13 de febrer
Si t’agrada la fotografia i vols passar una bona estona vine a la 
Sortida fotogràfica a Burriac
Confirmar a grupargent@yahoo.es 
8.30h, al pàrquing del Sorli Discau (Illa fantasia)
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Divendres 19 de febrer
Projecció “Fotografía Submarina” a càrrec de Jesús Turpin Egea
Dintre de l’àmbit fotogràfic, la fotografia submarina és un món a 
part. A nivell tècnic per la dificultat que comporta la presa d’aquest 
tipus d’imatges i la manipulació de l’equip en el medi marí, a banda 
del necessari coneixement de l’esport de busseig mantenint sempre 
el respecte per un medi que no és el nostre i pels seus habitants.
És innegable però, que l’esforç que suposa aquest tipus de fotogra-
fia es veu àmpliament recompensat quan s’obtenen imatges com 
les que podeu veure en aquesta projecció.
20.00h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Divendres 26 de febrer
Projecció comentada de fotografies
Tothom que vulgui participar, pot fer-ho lliurement i només li cal por-
tar les seves imatges per compartir amb els altres (en format digital).
Es comentaran entre tots amb esperit constructiu i amb la idea de 
millorar l’art fotogràfic.  
20.00h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Conferència a càrrec de l’escriptora i periodista Patricia Gabancho 
sobre l’actual situació nacional i política de Catalunya
Acte obert a tothom.

Centre Cívic de Premià de Mar 
20.00h
Organitza: Secció Local d’Omnium Cultural a Premià de Mar

Dissabte 27 de febrer
Presentació del llibre “Expresiones Poéticas”” 
De Juan Fernández Espín
Es farà la presentació d’aquest recull de poemes a càrrec de l’autor, 
Juan Fernández Espín.
19.00 h,al Centre Cívic

Diumenge 28 de febrer
La Xarxa presenta: “El Xiulet del Riure” 
Pallassos a càrrec de cia. Puça Espectacles
18.00h, al Patronat Teatre
Ens explica la història d’un nen que perd un xiulet i, per recuperar-lo, 
li cal passar tota una sèrie proves.
El xiulet fa de fil conductor i, cada cop que el nen va a recuperar-lo, 
ha de trobar un nou element per poder continuar la història.
Al final podrà recuperar el xiulet amb tots els elements que ha anat 
recollint pel camí i amb la inestimable ajuda de la caixa màgica.
Organitza: Patronat Teatre

Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana

EXPOSICIONS

“Fons artístic de 
Premià de Mar” 

Fins al 7 de febrer
Ara tenim l’oportunitat de 
conèixer 170 obres de 
disciplines tan variades com 
ara la pintura, el cartellisme, 
l’escultura, les construccions 
ornamentals, les estampaci-
ons murals o la seda pintada, 
que conformen el patrimoni 
artístic de la nostra ciutat.
A Can Manent
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

“Entre vestidors”
Del 24 de gener al 20 de 
febrer 
“Primera Fila” neix amb la 
voluntat de divulgar en la 
societat les possibilitats i la 
normalitat de les persones 
amb malalties mentals. La 
mostra reuneix obra de 
Miguel Gallardo, dibuixant 
de “La Vanguardia”, segueix 
amb un recorregut per la 
feina del Centre de Formació 
i Prevenció i mostra obres 
de persones amb malaltia 
mental que pertanyen a 
aquest centre en un concurs 
de dibuixos de “La Trinca”.
També hi podrem veure les 
obres presentades al concurs 
d’il·lustracions del trio de 
Canet de Mar.
Al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació i Alterarte

“Abstraccions”
Del 29 de gener al 7 de 
febrer, a la sala Premiart
Exposició de pintura de l’artis-
ta premianenc Manel Garcia 
Trampalojo
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

“Els Colors de la Boqueria”
Del 12 al 21 de febrer a la 
Sala Premiart
Exposició conjunta de pintura 
i fotografia, olis d’ Elena Hoya 
i fotografies de Sara Bernad
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

“Fotografia Submarina”
Del 19 al 5 de març al Centre 
Cívic
Exposició a càrrec de Jesús 
Turpin Egea
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

“Energia i Cosmos”
Del 26 de febrer al 7 de març 
a la Sala Premiart
Exposició de pintura de l’artis-
ta Eduard López de Haro.
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Organtiza: AVECA

Diumenge 7 de març
L’habitació de Verònica
19.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar

Sinopsi: La Susan i el Larry, una parella que s’acaba de conèixer, 
estan passant un dia fora quan un home i una dona se’ls acosten 
bocabadats per la gran semblança de la Susan amb una noia 
anomenada Verònica, morta molts anys enrere.
L’home i la dona es presenten com el Senyor i la Senyora Mac-
key, antics servents de la família de la Verònica, els Brabissant. 
Li demanen a la Susan que els acompanyi fins a l’antiga mansió 
dels Brabissant i un cop allà encarni durant una estona a la Verò-
nica per alleugerir el patiment de l’últim membre viu de la família 
Brabissant: una germana de la 
Verònica, ara ja vella i senil, que 
creu que està vivint en el passat 
quan la Verònica encara era 
viva...

Fitxa artística:
Autor: Ira Levin. Direcció: Héctor 
Claramunt. Intèrprets: Lluís 
Soler, Mercè Montalà, Miquel 
Sitjar, Silvia Marty
Podeu comprar les entrades 1 hora abans al Centre Cívic.
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 
2010.

Diumenge 14 de març
Intringulis
12.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar
Sinopsi: Partint d’un llenguatge universal com és el dels pallas-
sos, Intringulis navega per les emocions i la poesia, la realitat i la 
ficció, creant una atmosfera de màgia i misteri que encurioseix a 
l’espectacle. Dos pallassos que es busquen des de l’essència i es 
troben provocant i resolent un munt d’intringulis, petites històries 
farcides d’humor i fantasia que els pallassos van xuclant com si 
fossin plats d’espaguetis, acompanyats de diferents salses.

Fitxa artística:
Direcció:  Toti Toronell. Intèrprets: Toti Toronell, Anscari Isorna
Producció:     Produccions Trapa. Companyia:   Cop de Clown

Diumenge  21de març
Els orígens del Barri de Mar. Premià de Dalt i la seva història 
al carrer.
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic amb vehicle particular
Farem una passejada pels orígens del Barri de Mar, que és el 
bressol del nostre municipi de Premià de Mar. Hi descobrirem 
f e t s força curiosos, i potser un parell de coses que no 
s a - bíem... Us hi animeu? 
Or- ganitza: Regidoria de Cultura Cinema 

al Patronat  
Consulteu la programació de cinema a la 

cartellera del Patronat o a la pàgina: 
www.patronat.voluntariat.org
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