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Una vegada més ja tenim la Festa Major a tocar de dits, amb un 
extens i variat programa d’actes per a tots els gustos. Són dies que 
conviden a passejar, trobar-nos amb amics i passar bones estones. 
No oblidem que vivim moments difícils i que tots, de manera directa o 
indirecta estem patint la davallada econòmica que ens envolta. Però, 
la Festa Major, la fita més important que els premianencs tenim al llarg 
de l’any, ens ha de servir perquè per uns dies puguem recuperar les 
ganes de divertir-nos i passar-nos-ho bé. Per això us convido a sortir 
al carrer i gaudir de la nostra vila, de la nostra gent, en definitiva de 
la nostra festa. Amb alegria, però també amb responsabilitat, perquè 
part de l’èxit de la Festa Major depèn de tots nosaltres. 

Bona Festa Major a tothom!
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Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo c/ Gibraltar, 30 
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66

FE D’ERRADES: La botifarrada popular organitzada per la regidoria de Gent Gran el  
passat 25 d’abril va comptar amb l’actuació del “Grupo Rociero Romero Marismeño” 
i no del Grupo Rociero la Marisma com es va publicar al Vila Primilia de maig.
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Desembarcament pirata amb novetats i Gran Ball 
de Gala amb Los Sírex, Los Mustang i Los Mismos

Un programa extens 
amb actes per a tots 
els gustos i edats

El sopar popular del 7 de ju-
liol donarà el tret de sortida 
a l’esperada Festa Major. 
El seguici nocturn i l’eufòria 
serviran perquè els premia-
nencs comencin a escalfar 
motors mentre els pirates 
s’apropen a la platja premi-
anenca. 
 El dia 8 a la nit, després 
del tradicional pregó, hi 
haurà el desembarcament 
pirata, que aquest any pre-
sentarà algunes variacions 
pensades perquè tothom 
el pugui veure amb més 
claredat. Fins diumenge 
dia 12 tindrà lloc els gruix 
d’actes previstos per a tots 
els gustos i edats com ara  
l’atracabotigues, la xeringa-
da, la nit de colles, el ball 
de gegants, l’atracabars,  
les nits temàtiques amb 
concerts a la platja, els balls 

saló, la  ruixada, la revolta 
premianenca, la baixada 
d’andròmines i la diada 
castellera, fins al ball de 
l’expulsió i la batalla final. El 
poble pescador es farà als 
carrers de Sant Antoni, Ei-
xample i Sant Pau. La dar-
rera nit tindrà lloc el concert 
d’havaneres i el Castell de 
Foc, que enguany es faran 
a la platja de Llevant. 
 El concert de banda 
comptarà enguany amb la 
participació de la Banda 
de Calasparra, a més de la 
Banda de Premià i la Banda 
de l’Escola Municipal de 
Música “Mestre Montserrat” 
de Vilanova i la Geltrú. El 
Ball de Gala canvia d’ubi-
cació i es farà als jardins 
del Palmar, i comptarà amb 
l’actuació de Los Sírex, Los 
Mustang i Los Mismos. 
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Pere Orriols (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“Aquest any, la Festa Major hauria de ser 
especial. Hem de ser capaços de 

demostrar que es poden “lligar” les 
despeses i passar-ho molt bé tots, sense 

perdre  valors i essència social. 
Feliç Festa Major”.

“Tant de bo la Festa Major marqués 
l’inici d’actes culturals de qualitat, fruit 

d’un programa anual forjat des de la 
diversitat. Gaudim del que tenim, 

bona Festa Major!”

“Premianencs i premianenques! 
Que tingueu una Festa Major digna de 

Premià de Mar, gaudiu-la amb la família i 
els amics, amb empenta i força, 

però amb respecte”. 

“En temps econòmicament difícils, 
l’empenta i l’esforç de voluntaris i personal 

municipal ajuda a mantenir el nivell i 
l’ambient necessaris perquè tothom, per un 
moment, oblidem els neguits i gaudim de la 

nostra Festa Major”.

“Desitgem que tots gaudiu de l’esperada 
Festa Major i que compartiu la diversió 

amb la família i els amics. Vivim 
moments complicats, però 

això no ens ha de fer perdre les ganes 
de passar-ho bé”.

La botiga de la Festa Major

Còmics
Conte “Moros a la costa!”
Conte “Secret, secret! L’horta Farrerons té un secret!”
Conte “Onades i flors” (Novetat Festa Major 2009)
Memo “La Festa a Premià”
Bosses-motxilles
Barret de palla (Novetat Festa Major 2009)
Encens (Novetat Festa Major 2009)

El nombre de productes relacionats amb la Festa Major, una manera més de fer participar els 
premianencs de la festa,  s’ha anat incrementant, sobretot els darrers anys. El producte estre-
lla de tots els que es venen a la botiga ubicada al Centre Cívic són les samarretes de la Festa 
Major, que cada any tenen un disseny nou relacionat amb el cartell i el programa.
Altres productes que s’han anat consolidant són els mocadors pirates i premianencs i els 
penjolls i les arracades. 

Com a novetats, aquest any es podrà trobar el conte Onades i Flors, barrets de palla i en-
cens. A la botiga també s’hi podran adquirir les entrades del ball de gala i els tiquets de la 
Sardinada, la Botifarrada, la Paella i l’Atracabars. 

Productes que es vendran a la botiga: 

Samarretes
Arracades
Penjolls
Mocadors
Cintes porta-mòbils
CDs amb l’himne pirata i premianenc
Gots

Dies i horaris d’obertura de la botiga de Festa Major

Dissabte 4 18.00 a 2100 h
Diumenge 5 18.00 a 21.00 h
Dilluns  6 11.00 a 13.30 i 18.00 a 21.00 h
Dimarts 7 11.00 a 13.30 i 18.00 a 21.00 h
Dimecres 8 11.00 a 13.30 i 18.00 a 21.00 h
Dijous 9  11.00 a 13.30 i 18.00 a 21.00 h
Divendres 10 11.00 a 13.30 i 18.00 a 21.00 h
Dissabte 11 11.00 a 13.30 i 18.00 a 22.30 h
Diumenge 12 09.00 a 14.00 h
 

Nota: Com cada any, la botiga s’ubicarà al Centre Cívic, c/Esperança 19.
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Els premianencs decidiran
com ha de ser la nova
Plaça dels Països Catalans

L’Ajuntament ha engegat un 
procés de participació perquè 
els veïns puguin dir la seva a 
l’hora de definir quins han de 
ser els nous usos de la plaça 
dels Països Catalans, on es 
construirà un aparcament 
subterrani de 300 places. Es 
tracta d’una iniciativa pionera 
al municipi, ja que serà la pri-
mera vegada que els premi-
anencs podran decidir sobre 
un tema urbanístic, que en 
aquest cas té una rellevància 
i unes repercussions impor-
tants, ja que es tracta d’una 
de les places més emblemàti-
ques del municipi. La voluntat 
de l’equip de govern és que 
acabi esdevenint una plaça 
de referència per a tothom 
i que ajudi a potenciar l’eix 
comercial de la Gran Via. 

Projecte compartit amb 
veïns, comerciants i entitats
El procés s’obrirà a tots els 
premianencs i se centrarà 
en diverses activitats de con-
sulta organitzades per una 
empresa especialitzada en 
participació. L’1 de juliol es 
farà un taller de debat amb 
els comerciants i dissabte dia 
4, un taller de debat amb els 
ciutadans. En els 2 casos, a 
partir d’una primera proposta 
de reforma de la plaça, els 
veïns i els comerciants po-
dran dir la seva sobre què 
mantindrien, què canviarien i 
què hi afegirien.  

El 4 de juliol, taller de debat amb els ciutadans
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La iniciativa compta amb la col·laboració de Comerços 
Associats de Premià i “La Caixa” 

L’autor David Bernad, el regidor de Cultura 
Ernest Casadesús i l’editor Genís Morillas

Targeta Premià Comerç, 
condicions preferents per a 
comerços, activitats i serveis

Fa pocs dies es va pre-
sentar la targeta Premià 
Comerç, un nou servei nas-
cut fruit d’un acord entre 
L’Ajuntament de Premià 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 di-
verses empreses, entitats 
i associacions dels dos 
municipis.
 Els clients que tinguin 
la targeta Premià Comerç 
podran gaudir d’avantat-
ges en les compres als 
establiments associats, 
així com d’altres  serveis 
afegits. Es tracta d’una tar-
geta financera, totalment 
gratuïta per al ciutadà, que 
premiarà els compradors 
de les botigues 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. 

 Els ajuntaments de Pre-
mià de Mar i Premià de 
Dalt s´han unit en aquesta 
iniciativa amb l’objectiu 
comú de potenciar el co-
merç local i poder oferir 

Empreses i entitats 
col·laboradores

Esports nàutics
Club Nàutic de Premià de Mar 
(Cursos de vela, rem, activitats 
esportives, escola nautica)
Premia Sub (Cursos de 
submarinisme, immersions)
Esport i manteniment
Pavelló Municipal d´Esports
Gimnàs “La Lió”
Relax i salut
Taller de Ioga
Oci familiar
Illa Fantasia
Balls de Saló
Acadèmia de ball “L’acadèmia”
Autoescoles
CECAM
Formació
Premià IN
Cinema d´estrena 
Patronat Social premianenc
Teatre i Cultura
Patronat Social Premianenc
Museu de ĺ estampació
Reparació d´automòbils
Autoland
Recambios Premià

als ciutadans unes condi-
cions preferents i ofertes 
en activitats i serveis pro-
moguts per les entitats col-
laboradores, tant  públiques 
com  privades.

Empreses i entitats confirmades 
en el moment de tancar aquesta 
edició. Més informació al Servei 

de Promoció Econòmica: 
93 752 91 90

Moment de la signatura de 
l’acord per crear la targeta



7

L’alcalde, Miquel Buch, el 
tinent d’alcalde i regidor de 
Serveis Econòmics, Miquel 
Àngel Méndez, i el tinent d’al-
calde Ernest Casadesús, van 
presentar les noves mesures 
que l’Ajuntament aplicarà per 
tal d’accelerar els pagaments 
als proveïdors, amb l’objectiu 
d’afavorir especialment les 
petites i mitjanes empreses:
1.- Millora interna del pro-
cediment 
S’ ha simplificat tot el tràmit 

L’Ajuntament implanta noves 
mesures per afavorir les 
petites i mitjanes empreses

intern, eliminant diferents 
processos i agilitzant la tra-
mitació, de manera que es 
pugui garantir l’aprovació de 
les factures en un termini mig 
de 10 dies des del seu registre 
a l´Ajuntament. 
2.- Comptador a zero
L´Ajuntament actualment té 
els comptes sanejats i, per 
tant, es troba en disposició de 
poder fer un esforç d´inversió 
per reduir el termini de pa-
gament i donar liquiditat a 

les empreses per facilitar, 
dins les seves possibilitats, 
la reactivació de l´economia 
local. Per aquest motiu,  sol-
licitarà un dels crèdits que ha 
posat a disposició el govern 
de l´Estat, a través del RD 
5/2009 de mesures extra-
ordinàries,  per tal d´injectar 
liquiditat als proveïdors muni-
cipals, assumint-ne la càrrega 
financera.
3.- Pagament
D´altra banda, l’Ajuntament 

està treballant per a la signa-
tura d´un confirming que per-
metrà que si un proveïdor té 
una necessitat de cobrament 
urgent, l´entitat financera li 
avançarà el pagament una 
setmana després de pre-
sentar la factura, i d’aquesta 
manera no haurà d’esperar 
els 60 dies habituals. 
4.- Racionalització de la 
despesa
Finalment, i continuant amb el 
procés de modernització i ra- 

cionalització de ĺ administració 
municipal, el pressupost del 
2.010 s´estructurà en un nou 
model per mitjà de projectes 
que permetrà estudiar amb 
més detall els costos fixos i 
variables. A aquesta raciona-
lització caldrà afegir la posada 
en marxa de l´empresa públi-
ca com a agent dinamitzador 
de la economia municipal, 
que permetrà donar resposta 
als reptes d´inversió futura a 
Premià de Mar.

Els pagaments als proveïdors s’agilitzaran notablement i 
aquells que necessitin cobrar en pocs dies ho podran fer 
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d’animals de companyia. 
-A les vies públiques, als 
llocs i als espais públics 
en general, els gossos han 
d’estar lligats amb la corres-
ponent corretja.
-La presència d’animals 
potencialment perillosos en 
llocs o espais públics exigeix 
que la persona que els con-
dueixi i controli, porti a sobre 
la llicència administrativa i el 
comprovant del registre en 
el cens municipal,  tal com 
estableix el Reial Decret 
287/2008, de 22 de març, 
pel qual es desplega la Llei 
50/1999, de 23 de desem-
bre, sobre règim jurídic de la 

A partir d’aquest mes de juliol 
la Policia Local intensificarà 
els controls a les zones on 
hi ha més presència de gos-
sos (places, parcs, passeig 
marítim...). Es tracta d’una 
nova campanya impulsada 
per la Regidoria de Sanitat 
i Salut Pública que durarà 
fins al mes de setembre, i 
que té per objectiu vetllar pel 
compliment de l’Ordenança 
Municipal reguladora de la 
tinença d’animals.
 En aquests controls es 
comprovarà el següent:
 -Els gossos han d’estar 
identificats amb microxip i 
registrats al cens municipal 

S’engega una nova 
campanya de tinença 
responsable d’animals
La Policia Local comprovarà que els propietaris 
de gossos compleixin la normativa

L’Ajuntament adquireix un vehicle adaptat
La Regidoria de Serveis Socials ha adquirit, amb el suport de “la Caixa”, un vehicle adaptat 
que permetrà oferir un nou servei d´atenció a les persones amb dificultat de mobilitat. El 
vehicle, que properament entrarà en funcionament, permetrà traslladar la gent gran, persones 
amb discapacitats, així com aquelles persones que diàriament necessiten desplaçar-se a 
serveis o equipaments, com ara els centres de dia, i no poden fer-ho per si soles. El vehicle té 
capacitat per transportar 7 persones i disposa de barres i agafadors, monorampa  plegable, 
fixacions per a cadires de rodes, equips de protecció i graó elèctric lateral.

Més informació
Regidoria de Medi 
Ambient 
Tel. 93 752 27 11 i a 
www20.gencat.cat/portal/
site/DAR

tinença d’animals potencial-
ment perillosos. 
-Els animals de l’espècie 
canina potencialment perillo-
sos, en llocs i espais públics, 
han de dur obligatòriament 
un morrió.    
-Els propietaris han de re-
collir les deposicions fecals 
dels seus gossos 
-Els animals no poden orinar 
als parcs infantils, zones 
d’esbarjo, mobiliari urbà ni 
façanes d’edificis. Han de 
fer les seves necessitats 
als embornals de la xarxa 
de clavegueres, a la part 
inferior de la vorera o en els 
escocells dels arbres.

tennis.fh11 28/4/09 17:12 P�gina 1 
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La Generalitat 
prohibeix podar 
les palmeres del 
gènere Phoenix 
sp abans del mes 
de novembre

Arran de l’existència a Cata-
lunya de la plaga de l’escara-
bat morrut roig que afecta les 
palmeres, el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la Generalitat 
de Catalunya ha prohibit la 
poda de les palmeres del 
gènere Phoenix sp, excepte 
entre els mesos de novem-
bre i febrer. Durant la resta 
de l’any únicament es pot fer 
la neteja de fulles mortes. A 
Premià de Mar hi ha palme-
res del gènere Phoenix sp 
a diversos indrets, com per 
exemple a la Nacional II. El 
motiu d’aquesta mesura és 
evitar una major propagació 
de la plaga. 
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L’Ajuntament adquireix un vehicle adaptat

L’Ajuntament farà arribar 
als veïns de la zona de Can 
Pou-Camp de Mar que hi 
tenen dret, en aplicació de 
l’ordenança, el distintiu per 
poder aparcar gratuïtament 
a la zona blava durant el 
període d’estiu. 
 La zona blava en aquest 
sector del municipi funciona 
entre el 15 de juny i el 15 
de setembre. El propòsit és 
assegurar la rotació en l’es-
tacionament durant aquest 
període de gran afluència 
de turismes a la zona de 
Can Pou-Camp de Mar, i 
garantit als veïns l’aparca-
ment gratuït. Aquest distin-
tiu no té cap cost i s’envia 
directament a les llars  dels 
contribuents inclosos en 
el cens de l´Impost sobre 
vehicles de tracció mecà-
nica que tinguin fixat el seu 
domicili fiscal  de la zona 
de Can Pou-Camp de Mar 
i a les persones titulars de 
turismes residents a altres 
zones del municipi que ja el 
van sol·licitar el 2008. 

Els distintius per a la zona 
blava de Can Pou-Camp de 
Mar s’enviaran a domicili
La zona blava d’ aquest sector funciona 
entre el 15 de juny i el 15 de setembre 

Quines persones poden disposar 
d’aquest distintiu?

a) Empadronats a Premià de Mar i titulars de vehicle en 
alta al padró de l´Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM)

b) Empadronats a Premià de Mar que disposin de vehicle 
facilitat per l´empresa. Cal una acreditació, consistent en 
un certificat de l´empresa i el permís de circulació.

c) Empadronats a Premià de Mar que hagin adquirit re-
centment el vehicle sempre que es demostri que aquest 
està domiciliat al municipi.Cal una acreditació del permís 
de circulació o, en cas de trobar-se en tràmit, la sol•licitud 
a la Prefectura Provincial de Trànsit. 

d) Titulars de vehicle i d´immoble d´alta al padró de l´IBI a 
la zona de Can Pou-Camp de Mar (districte censal 3-6)

e) Titulars de vehicle que acreditin tenir lloc de treball a 
la zona de Can Pou-Camp de Mar (districte censal 3-6). 
Cal una acreditació consistent en la presentació d´una 
certificació individual de l´empresa –de la qual cal indicar 
el NIF- a més de la presentació del permís de circulació.

Com a novetat enguany s´ha ampliat el supòsit de lliura-
ment de distintius als vehicles de quatre rodes amb P.M.A. 
(pes màxim autoritzat) de 3.500 Kg.

Més informació
Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h. També es pot demanar 
informació a través del telèfon 93 741 74 00 o del correu 
electrònic AJ172.oac@premiademar.cat.  

ANUNCI OFICIAL

La Junta de Govern Local, en data 17 de juny de 2009, 
va aprovar les bases específiques reguladores de la con-
vocatòria de concurs per a la concessió de subvencions 
municipals de l’Ajuntament de Premià de Mar a entitats, 
associacions, fundacions i/o serveis que complementin 
els serveis preventius, assistencials i/o de suport social a 
col·lectius inclosos dins l’àmbit de la Regidoria de Serveis 
Socials i que acreditin l’atenció assistencial a persones 
residents a Premià de Mar. Les sol·licituds es podran 
presentar a l’Oficina d’Atenció Ciudatana i a l’Àrea 
de Serveis Personals d’Atenció Ciutadana, des del 29 
de juny al 24 de juliol de 2009. Les bases específiques 
reguladores de la convocatòria es poden consultar al 
web municipal: www.premiademar.cat
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Actes durant tota la festa
Cada dia , als carrers de Sant Antoni, 
Eixample i Sant Pau
Poble pescador
Organització: Ajuntament de Premià de 
Mar
Col·laboració: AVECA

De l’ 1 al 13 de juliol
Exposició de fotos de la Festa Major 
2008, al Centre Cívic

Del 3 al 12 de juliol
A la Sala Premiart (c. Sant Antoni, 3)
Exposició Concurs de Pintura de la 
Festa Major
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Del 3 al 12 de juliol
Fira d’atraccions (cavallets)
Als terrenys del Club Nàutic

Del 4 al 31 de juliol
A la sala d’exposicions de Can Manent
Exposició de pintura El mar de Pre-
mià, de José Semitiel Segura
Organització: Ajuntament de Premià de 
Mar

DIVENDRES, 3 de JULIOL
21.00 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Vetlla de pregària de Sant Cristòfol
Col·laboració: Joves de Sant Cristòfol

DISSABTE, 4 de JULIOL
11.00 h, a la plaça Dr. Ferran 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: AV Can Farrerons, Comis-
sió de Festa Major

22.00 h, a la parròquia de Sant Cristòfol
Concert Purcell & Händel
Preu de l’entrada: 10 €
Organitza:
Regidoria de Cultura
i Coral l’Amistat

DIUMENGE, 5 de JULIOL
10.00 h, al final del torrent Santa Anna 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: AV Barri de Santa Maria-
Santa Anna-Tió, Comissió de Festa 
Major

11.00 h, a l’antiga fàbrica del Gas 
Taller d’Estampació de banderes
Col·laboració: Museu de l’Estampació, 
Comissió de Festa Major, Estampunt 
SL, Gravats Miramar SA i Gravmode SL

11.00h, a la plaça de Can Manent
Taller de turbants pirates
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIMARTS, 7 de JULIOL
21.00 h, a la  plaça Nova
Sopar popular 

Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

23.15, des de la plaça Nova
Seguici nocturn
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

23.55 h, a la plaça de l’Ajuntament
Eufòria
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

En acabar l’Eufòria
Premià està de festa!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIMECRES, 8 de JULIOL
10.00 h, a la plaça de Can Manent
Taller d’estampació de banderes
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Repicada de campanes i enlairament 
de coets
Col·laboració: Comissió de Festa Major

18.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Premià
Col·laboració: Amics de la Sardana

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pa amb vi i sucre
Col·laboració: Agrupació Coral l’Amistat 
– Cors de Clavé, Consell Sènior, Comis-
sió de Festa Major

19.30 h, des del Mercat de Sant Joan i 
des de l’escola La Lió
Anada al pregó 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec d’Artis-
tes Plàstics, entitat de l’any
Col·laboració: Comissió de Festa Major

20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Crida premianenca  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a la platja del Bellamar
Premianencs a la defensa!
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

21.00 h, a l’espigó de Llevant
Niu de pirates
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

22.00 h, a la platja del Bellamar
Moros a la costa! (El desembarcament)
Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs, Grup de rem dels 
Capgrossos de Mataró, Trabucaires de 
Santa Coloma, Associació Bricbarca, 
Club Nàutic Premià, Kampikipugui

23.00h, des del carrer St. Francesc
El saqueig!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!, La Infusió Teatre, 
Kampikipugui

23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Assalt a l’Ajuntament!
Per motius de seguretat hi haurà accés 
restringit a la pl. de l’Ajuntament (desta-
car aquesta part)
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!, La Infusió Teatre, 
Kampikipugui

00.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Premià, ciutat pirata
Col·laboració: Comissió de Pirates i Pre-
mianencs, De Bòlit!, La Infusió Teatre, 
Kampikipugui

1.00 h, a la platja del Bellamar
Nit pirata de rock, amb Katarsik i 
Vino& Band
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.00 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima, amb Dj Hall 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIJOUS, 9 de JULIOL
11.00 h, des de la plaça dels Avis
Atracabotigues
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

12.00 h, plaça Mercè Rodoreda
El teatret
Col·laboració: Entorn Jove

12.30 h, plaça Mercè Rodoreda
Xeringada
Col.laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs i Comerços Associats de 
Premià (CAP)

18.00 h, a la plaça Mercè Rodoreda
Mercat d’esclaus
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs ,Comerços Associats de 
Premià (CAP)

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Nit de les colles
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs 

00.30 h, a la platja del Bellamar
Nit lliure i tropical, amb Il putto Musi-
cante i Manduca 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.00 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima
Amb DJ SaliB
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIVENDRES, 10 de JULIOL
7.00 h, sortida des de la plaça de 
l’Ajuntament
Matinades
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
De Bòlit!, Grallers de Premià de Dalt

11.00 h, des del porxo de l’escola La Lió.
Anada a ofici
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
De Bòlit

11.00 h, des del campanar de l’església 
de Sant Cristòfol
Toc d’ofici
Col·laboració: Consell Parroquial P. de 
Sant Cristòfol

11.10 h, a la sala Premiart
Inauguració de l’exposició del con-
curs de pintura
Col·laboració: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

11.30 h, des de Can Roure
Cercavila d’autoritats
Les nostres autoritats es dirigiran cap a 
l’església tot fent la tradicional volta de 
rigor. Els voleu acompanyar?
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 h, a l’església de Sant Cristòfol
Ofici solemne de Festa Major
Organització: Consell Parroquial P. De 
Sant Cristòfol
Col·laboració: Coral l’Amistat, Escola de 
Música i Dansa Estudi Teresa Maria

13.00 h, a l’església de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
Organització: Consell Parroquial P. de 
Sant Cristòfol

13.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ball solemne dels gegants de Premià
Col·laboració: De Bòlit!

18.00 h, des de la plaça dels Països 
Catalans
La passejada
Tot seguit, 10è aniversari dels gegants 
Ester i Omar: al final de l’acte, les 
autoritats i els geganters faran un acte 
commemoratiu del 10è aniversari dels 
gegants.
Col·laboració: De Bòlit

19.00 h, a la plaça de Can Manent
Ball de la Gent Gran
Amb el trio Angelo Group
Col·laboració: Casal d’Avis de Can 
Manent

19.30 h, a la plaça dels Països Catalans 
Animació i gresca, amb Amadeu i Cia.
Col·laboració: Patronat Teatre (La Xarxa 
d’Espectacles)

21.30 h, a la plaça de la Sardana
Exhibició de balls de saló
Col·laboració: AVECA

22.00 h, plaça Nova
Festival-In
Amb l’actuació dels cantautors, amb 
Espaldamaceta i Sedaiós  
Organització: Regidoria de Festes

24.00 h, a la Gran Via de Lluís Com-
panys (cantonada carrer de la Plaça i 
cantonada carrer Joan Prim)
Ball Tronera amb l’orquestra Metropol
Col·laboració: Comissió de Festa Major

1.00h, a la platja del Bellamar
Nit electrònica
Nit de  tecno amb Control C i Goldfinger 
Crew. Cap a les 3.30h, XXP vs. DJ Kito.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.00 h, a la haima del Bellamar
Dijei a la haima
Amb Drunk&Bass i DJ Pau
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DISSABTE, 11 de JULIOL
7.00 h, des de la platja del Bellamar
Remuntada  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

7.30 h, al porxo de la Lió
Ruixadeta  
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

10.00 h., als carrers de Sant Antoni, 
Eixample i Sant Pau
Fira-mercat d’artesans del poble 
pescador
A les 12 h., subhasta de peix a la pl. de 
l’Ajuntament
Organització: Ajuntament de Premià 
de Mar
Col·laboració: AVECA

10.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Matinal infantil. Un món per a tothom, 
amb Roger Canals, la Cuca Trapella i, 
per acabar, festa de l’escuma. Hi haurà 
intèrpret del llenguatge de signes per a 
sords.
Col·laboració: Segle XXI, Grup de Su-
port a la Gent Diferent, Coral l’Amistat

18.00 h, des de la pl. Oriol Martorell/pl. 
de l’Esperanto
La Revolta premianenca
El recorregut dels premianencs serà: 
Pl. Oriol Martorell-> de la plaça-> Gran 
Via de Lluís Companys->Eixample-> 
Esperança ->J.A. Clavé-> St. Cristòfol-> 
Pl. Nova 
El recorregut dels pirates serà: pl. Es-
peranto->Riera de Premià-> Gibraltar-> 
Rectoria-> St. Cristòfol-> Pl. Nova.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit

18.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Gran concert de banda
Col·laboració: Banda de Premià, Banda 
de l’Escola Municipal de Música “Mestre 
Montserrat” de Vilanova i la Geltrú, i la 
Banda de Calasparra

Des de les 18.00h, plaça Nova
Jornada i sopar de cooperació inter-
nacional
Preu del sopar: 5€
A les 22h, i dins dels actes del Festival-
In, actuació del cantautor El Petit de Ca 
l’Eril
Organització: Regidoria de Cooperació i 
Regidoria de Festes
Amb el suport de la Diputació de 
Barcelona
Col·laboració: Associació Kuwonku, 
Samprem, Premià amb el Sàhara, Asso-
ciació Tarija i AMAM

18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Presentació del conte “Els pirates a 
la platja”
Organització: Diputació de Barcelona, 
Regidoria de Medi Ambient

21.00h, a la plaça de l’Ajuntament
Entrega dels premis de la Ràdio
Col·laboració: Ràdio Premià de Mar

21.00 h, a la plaça de la Sardana
Danses populars
Col·laboració: Arco Iris

23.00 h, inici a la plaça Mercè Rodoreda
Correfoc 
Recorregut:
Pl. Mercè Rodoreda->c. Montserrat->c. 
Joan Prim->c. del Pilar->c. de la Plaça-
>c. E. Granados->c. Joan Prim-> plaça 
dels Països Catalans.
Mesures de seguretat d’acord amb el 
Decret 252/1999 (DOGC núm. 2974):
- Mantingueu portes i finestres tanca-
des, aparadors i vidres protegits, tendals 

recollits i no tingueu roba estesa o altres 
elements com banderes, etc...
- No col·loqueu obstacles durant el 
recorregut (testos, taules, cadires...)
- No llenceu aigua fins que no s’hagi 
acabat l’actuació.
- No encengueu foc ni fumeu a prop del 
material pirotècnic.
- No envaïu l’espai d’actuació dels 
grups.
- Respecteu les indicacions de l’orga-
nització.
- Cal que dugueu roba adequada per 
participar en l’acte de foc.
Col·laboració: Comissió de Festa Major, 
Simplement Diables

23.30 h, als jardins del Palmar
Ball de Festa Major, amb Los Sirex, 
Los Mismos i Los Mustang...
Preu de l’entrada: 15 €. Venda anticipa-
da d’entrades al Centre Cívic i el mateix 
dia del ball a la taquilla del ball. Per cada 
quatre entrades hi haurà una ampolla 
de cava de regal.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

24.00 h, a la plaça dels Països Catalans
Terrabastall, amb La Infusió teatre, amb 
l’espectacle Somniant, somniava
Col·laboració: La Infusió Teatre

Acabat el Terrabastall, des de la plaça 
dels Països Catalans
Tabalada
El recorregut serà: carrer Unió, carrer 
Eixample, i carrer Sant Antoni.
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

Tot seguit, des de la plaça de l’Ajunta-
ment
Atracabars 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs, De Bòlit!

2.30 h aproximadament, des del carrer 
Eixample, davant de la plaça de la 
Sardana
Setena cursa nocturna de pirates i 
premianencs a pèl
El recorregut de la cursa serà: plaça de 
la Sardana, Anselm Clavé, carrer de la 
Plaça, Sant Cristòfol, Rectoria, plaça de 
l’Ajuntament, carrer de la Plaça, plaça 
Can Manent, platja del Bellamar (l’espi-
gó del Pla de l’Ós cantó Mataró)
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

3.30 h, a la platja del Bellamar
Concert a la platja, amb RaggaTunning
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

4.30 h, a la platja del Bellamar
Dijei a la haima
Amb DJ Citric i DJ Piedro
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

DIUMENGE, 12 de JULIOL
10.00 h., als carrers de Sant Antoni, 
Eixample i Sant Pau
Fira-mercat d’artesans del poble 
pescador
Organització: Ajuntament de Premià 
de Mar
Col·laboració: AVECA

10.00 h, a la plaça de la Sardana
Ral·li fotogràfic 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

10.00 h, a la plaça de Romà Piera
Botifarrada
Preu: 1€. Els tiquets  es poden adquirir 
a la botiga de la Festa Major, al Centre 
Cívic 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

11.00 h, sortida del Camp de Futbol 
14a  Baixada d’Andròmines
La trobada serà a les 10.00 h, i la sortida 
a partir de les 11.00 h
Informació i inscripcions al Centre Cívic.
El recorregut serà: Camp de 
futbol,carrer de la Plaça i plaça Nova
Col·laboració: De Bòlit!

12.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Diada castellera, amb les colles 
Capgrossos de Mataró i Castellers de 
Badalona
Col·laboració: Comissió de Festa Major

13.00 h, a la plaça Nova
Paella pirata i premianenca
Preu: 2 €



11
Col·laboració: Consell Sènior, Agrupació 
Coral l’Amistat, Celler Nou de Premià, 
Anna Fruits, Casa Ametller, Lloveras 
Forners i Llenya Joan Sayol  

18.00 h, al pla de l’Os
Sardinada
Preu: 1€. Els tiquets  es poden adquirir 
a la botiga de la Festa Major, al Centre 
Cívic, i durant la celebració de l’acte.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

18 .00 h, a la plaça dels Escacs
Concentració pirata
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.00 h, a la plaça Nova
Concentració premianenca
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

18.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Ball de l’expulsió i canvi de preso-
ners, Col·laboració: Comissió de Pirates 
i Premianencs

Tot seguit, a la plaça dels Països 
Catalans
La batalla final
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

En acabar la batalla, a la plaça dels 
Països Catalans

Ruixada
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, des de la plaça dels Països 
Catalans
Expulsió
Recorregut: plaça dels Països Catalans, 
carrer de la Unió, Eixample, Esperança, 
Anselm Clavé, carrer de la Plaça i plaça 
de l’Ajuntament 
Col·laboració: Comissió de Pirates i 
Premianencs

19.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla 
Principal del Llobregat 
Col·laboració: Amics de la Sardana

21.00 h, a la platja de Llevant
Havaneres amb Barca de Mitjana i 
cremat per a tothom
Col·laboració: Comissió de Festa Major

23.00 h, a la platja de Llevant
Gran castell de focs d’artifici
Col·laboració: Comissió de Festa Major

DILLUNS, 13 de JULIOL
20.00 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Missa de difunts
Oficiada per Mn. Joaquim Vidal, antic 
Vicari de Premià de Mar
Col·laboració: Consell Parroquial P. de 
Sant Cristòfol

L’actualitat de la 
Festa Major i 

modificacions de 
darrera hora a

www.premiapirata.org

ACTIVITATS ESPORTIVES

De l ‘1 al 24 de juliol
20.30 h, al Pavelló Municipal
VIIIè Campionat Festa Major de Futbol 
Sala
Organització: CFS Premià de Mar

Dissabte, 4 de juliol

8.00 h, entre Badalona i Mataró
Campionat de pesca al curri de Festa 
Major
Organització: Club Nàutic Premià 

Diumenge, 5 de juliol

9.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports 
XIIa Cursa d’Estiu
Cursa infantil-Milla urbana, 9 h
Cursa d’estiu de 10 km, 9.30 h, 
Sortida i arribada al Pavelló Municipal 
d’Esports
Organització: Comissió Cursa d’Estiu.

Dissabte, 11 de juliol

9.00 h, al local de l’ATT Premià de Mar
Open Festa Major de Tennis Taula. 
Categoria infantil
Organització: Associació de Tennis 
Taula Premià de Mar 

10.00 h, a la platja de Llevant
Regata windsurf Festa Major
Organització: WAP

10.00 h, al Club Billar Premià (pl. 
Ajuntament, 10)
XXXIIè Open de billar a tres bandes
Organització: Club Billar Premià

Diumenge, 12 de juliol

9.00 h, al local de l’ATT Premià de Mar
Open Festa Major de Tennis Taula. 
Categoria adults
Organització: Associació de Tennis 
Taula Premià de Mar 

21.00 h, a la platja de la Descàrrega
Concurs de pesca al llançat
Categoria infantil 
Organització: Societat de Pescadors 
Esportius de Premià de Mar

Divendres, 17 de juliol

20.30 h, a la plaça de la Sardana
Sisè partit de bàsquet pirates vs. 
premianencs
Organització: Associació Bàsquet 
Premià

Dissabte, 18 de juliol

9 h, a la plaça de la Sardana
7a edició del Campionat bàsquet 3 X 3
Organització: Associació Bàsquet 
Premià

9.30h, al Club de Tennis Premià
12 hores tennis, individuals i dobles
Organització: Club de Tennis Premià

21.00 h, a la platja de la Descàrrega
Concurs de pesca al llançat
Categoria adults 
Organització: Societat de Pescadors 
Esportius de Premià de Mar

Programa 
en Braille
Des del 2006, l’Ajuntament edita programes de 
Festa Major en Braille i, amb la col·laboració de 
l’ONCE, el fa arribar als domicilis de les perso-
nes invidents del municipi.
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Pilar van escollir el projec-
te de l’envelat que havien 
presentat i defensat els 
alumnes de l’escola Assís. 
Posteriorment, el projecte 
guanyador va ser presen-
tat a la Junta de Govern 
Local i uns dies més tard 
al Ple municipal, on va ser 
aprovat pels grups munici-
pals. 
 L ’ e s p a i  f u n c i o n a r à 
aquest estiu, tots els dis-
sabtes, del 25 de juliol al 
22 d’agost.

Un envelat a la platja per 
gaudir de la música les 
nits d’estiu, ideada pels 
alumnes de l’Escola As-
sís, va ser el projecte més 
votat pels 160 alumnes de 
3r d’ESO que van partici-
par en la primera edició de 
l’Ajuntament Jove. 
 L’Ajuntament Jove és 
una iniciativa de la Re-
gidoria de Joventut, amb 
la col·laboració de l´Àrea 
de Participació, pensada 
perquè els alumnes del 

Una carpa a la platja, 
projecte guanyador de la 1a 
edició de l’Ajuntament Jove

penúltim curs de l´ESO  
puguin conèixer de prop 
la política local i els va-
lors de la democràcia. Els 
alumnes havien de crear i 
desenvolupar un projecte 
per al municipi, dirigit cap 
a la gent jove, que hagués 
estat triat per ells i que tin-
gués un pressupost màxim 
de 6.000 €. 
 Els alumnes de 3r d’ESO 
dels centres participants, 
l´IES Cristòfol Ferrer i les 
escoles Assís, la Salle i el 

Funcionarà els dissabtes del 25 de juliol al 22 d’agost
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Resultats de les 
eleccions europees
El passat 14 de juny es van 
celebrar les eleccions al 
Parlament Europeu. A Pre-
mià de Mar, un 38,09 dels 
electors van exercir el seu 
dret a vot (7.605 persones, 
d’un cens total de 19.967). 
L’abstenció va ser la gran 
protagonista de la jornada 
arreu de l’Estat, i en el cas 
de Premià de Mar va situar-
se en un 61,91%.

Obert el termini 
per sol·licitar ajuts 
per al pagament 
de la taxa de la 
brossa
Fins al 31 de juliol està obert 
el termini per a la sol·licitud 
d’ajuts per al pagament 
de la taxa de recollida de 
brossa. En poden ser be-
neficiaris els pensionistes 
empadronats a Premià de 
Mar que tinguin l’obligació 
de tributar a l’Ajuntament 
de Premià Mar mitjançant 
el pagament de la Taxa de 
la Brossa 2009 que no su-
perin una renda mensual de 
643€ en el cas de persones 
soles i 903€ en el cas de 
parelles de pensionistes.

Més informació
Regidoria de Serveis 
Socials, c/Unió 40; tru-
cant al 93 741 74 04 o 
al web municipal www.
premiademar.cat. 

La volada d’estels aplega 
un públic nombrós 

El 10 de maig va tenir lloc la I Volada 
d’Estels Acrobàtics de Premià de Mar 
a la platja de Llevant, amb diverses 
activitats com ara exhibicions de vol 
i tallers per als més petits. L’acte, 
organitzat per la Regidoria d’Esports 
i de l’equip de vol VORTEX va ser tot 
un èxit. 



15

FO
TO

S 
D

E 
TO

N
I A

LC
Ú

D
IA



Èxit de participació a la Setmana de la Gent Gran 
Entre el 25 i el 30 de maig va tenir lloc la Setmana de la Gent Gran, 
durant la qual es van fer nombrosos actes de caràcter cultural, formatiu 
i de lleure que van aplegar una alta participació. La Setmana va  estar 
organitzada per les regidories de Gent Gran i Serveis Socials, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona; Can Manent, Casal d´Avis; 
CONEX; Consell Sènior;Associació de Persones d´Edat;Casal Benèfic 
Premianenc;CAP-Premià; i AVECA.
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Els pescadors de Premià de Mar aconsegueixen 
nous èxits als campionats catalans i estatals
Els pescadors de Premià de Mar han aconseguit bones puntuacions 
als  campionats de pesca de Catalunya 2009 i al Campionat 
d’Espanya de Càsting 113gr. A les proves catalanes, Jaime Calduch 
va quedar en 3r lloc i Antonio Jesús Escaño en 9è lloc. A les proves 
estatals Ricardo Calduch va quedar 2n i va aconseguir el títol de 
subcampió d’Espanya. El president, Jose Pacheco i la junta, volen 
aprofitar aquest espai per fer-los arribar l’enhorabona i felicitar-los 
per tots els èxits aconseguits fins ara.  Recentment, la Societat de 
Pescadors de Premià de Mar ha canviat de local i s’ha traslladat al 
Bar Voramar, al carrer Camp de Mar. 

El passat 8 de novembre la 
Platja de Llevant tornà a ser 
l’escenari del popular allibe-
rament de tortugues babaues 
que organitza la Fundació per 

Regata de llaguts a la platja del Bellamar
El passat 24 de maig, la platja del Bellamar, va acollir la 2a regata 
de la 7a lliga catalana de llaguts amb la participació del nou equip 
de rem del Club Nàutic de Premià. L’equip de veterans masculí es 
va endur la segona posició a la final, millorant el tercer lloc que havia 
obtingut a la prova cronometrada. El veterà femení va fer el millor 
temps i va aconseguir la primera posició a la final.
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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 

Indian Bikes2.fh11 20/3/09 10:01 P�gina 1 
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diumenge 5 de juliol  de 9 a 14 h

Vine amb nosaltres a reivindicar el trasllat de la N-II i la
gratuïtat de l’autopista !!!

Activitats:

Gegants
Inflables
Tallers
Estampació
Música
Donació de sang
etc.

dijous 2 de juliol a les 20:00 h
ROTONDA DAVANT AUTOPISTA

40è aniversari de la inauguració de l’autopista

Vine a celebrar que ja fa 40 anys que
pagues com un burro

www.pccamiral.cat

4 de juliol: Concert 
de la Coral l’Amistat
El proper dia 4 de juliol la Coral 
l’Amistat oferirà el tradicional 
concert de Festa Major a la 
parròquia de Sant Cristòfol. El 
concert, produït per Coralia, 
comptarà amb la presència de la 
Camerata Impromptu, la Capella 
de Música Burés de Castellbell 
i El Vilar, la Coral l’Amistat i 
l’orquestra I Dilettanti, tots sota 
la direcció de Daniel Antolí.Ha 
estat possible gràcies al suport 
de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Premià de Mar 
i la col·laboració d’establiments, 
empreses i entitats de la població i entorn, que saben i valoren l’esforç de 
la Coral  l’Amistat per oferir cada any als seus convilatans un concert de 
gran format . Els assistents al concert tindran l’ocasió d’adquirir el CD de 
l’òpera “Sort!”, estrenada a Premià de Mar, amb música de Daniel Antolí 
i llibret de Marta Luna, produït per Coralia i enregistrat l’any 2008.

350è aniversari del naixement de H. Purcell i 250è aniversari de la mort de G. F. Händel

Purcell & Händel

Coral l’Amistat
Capella de Música Burés

Camerata Impromptu

Orquestra de Cambra I Dilettanti

Daniel Antolí i Plaza - director

Produeix:

www.coralia.cat

Organitzen:

Patrocinen:

ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL
Dissabte 4 de juliol de 2009, 22.00 h

Premià de Mar

Preu de les localitats 10€
Venda d’entrades:

1 hora abans del començament del concert
 a la porta de l’església
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L’equip de govern ens 
fica en un nou pla de 
finançament

Sis mesos després de finalit-
zar l’últim Pla de sanejament 
(anys 2005-2008), l’equip de 
govern torna a abocar-nos 
en un de nou per als propers 
sis anys(2009-2015).
 El primer que volem co-
municar és que aquest nou 
Pla de sanejament de 2,6 
milions d’euros (433 milions 
de pessetes) està destinat a 
pagar bàsicament factures 

endarrerides de llum i neteja 
d’edificis municipals i altres 
serveis.
 Per tant, plantejar aquest 
pla “per ajudar al teixit pro-
ductiu premianenc”tal com 
diu l’equip de govern és no 
explicar les veritables raons 
que ens han portat a aques-
ta situació, fent demagògia 
amb un tema de vital impor-
tància per a nosaltres.
 Des de la nostra coalició 
portem més de tres anys 
denunciant aquesta situació 
en els plens de pressupos-
tos, on era evident que any 
darrere any la situació anava 
empitjorant fins a arribar al 
tancament del pressupost 
del 2008. 

Enguany s’han presentat als 
plens el reconeixement ex-
trajudicial de crèdit (factures 
pendents de pagament del 
2008 amb càrrec al pressu-
post del 2009) per valor de 
2,5 milions de €.
 Dos anys  enrere es van 
deixar de pagar les factures 
de la llum (fet que nosaltres 
vam denunciar). L’explica-
ció que l’equip de govern  
va donar al ple va ser que 
no es feia el pagament per 
desacord amb l’import de la 
facturació. L’any passat amb 
les mateixes circumstàncies, 
la raó va ser que s’estava 
pendent d’un acord (verbal, 
amb la mediació de la Dipu-
tació) per fer el pagament. 

Malauradament el temps ens 
ha donat la raó i les factures 
no s’han pagat per manca de 
diners, o el que és el mateix 
l’equip de govern ha hipote-
cat el futur de Premià gastant 
els diners que no tenen.
Quan  nosaltres vam donar 
suport a l’anterior Pla de 
sanejament va ser perquè 
la situació econòmica del 
nostre Ajuntament reque-
ria una solució econòmica 
urgent, una vegada acabat 
i vistes les conseqüències 
poden dir que va ser una  so-
lució necessària gestionada 
d’una manera pèssima per 
l’equip de govern,  incapaç 
de controlar la despesa, fet 
indispensable perquè un Pla 

de sanejament tingui l’èxit 
desitjat. 
 Un altre exemple de la 
manca de previsió de l’equip 
de govern va tenir lloc el mes 
de febrer: l’alcalde, amb la 
resta del consistori, va anun-
ciar la inversió més gran de 
la història feta a Premià de 
Mar, i quatre mesos després 
demanen un crèdit  de 2,6 
milions d’euros.
 Per acabar voldríem re-
cordar que aquesta situació 
es dóna el mateix any que 
els impostos municipals han 
pujat fins  al  5% i l’ IBI fins al 
12,20% (quan l’ IPC està en 
negatiu) i l’equip de govern 
a això  li diu”rebaixa de la 
pressió fiscal”.

CiU provoca 
l’enfonsament econòmic

Els socialistes de Premià 
hem assenyalat en reite-
rades ocasions, la greu 
situació econòmica que ha 
provocat l’equip de govern 
(CiU+ERC), i en concret 
CiU, a l’Ajuntament.  Fa 
unes setmanes, ens vàrem 
assabentar pels mitjans de 

comunicació, que l’equip de 
govern ha pres la decisió 
d’aplicar un altre Pla de Sa-
nejament Econòmic, que en 
aquesta ocasió tindrà una 
durada de sis anys. Per què 
aquesta situació? Perquè en 
els pressupostos posaven 
uns números sobre el paper, 
gastaven més del que podi-
en, amagaven les factures 
d’aquestes despeses i les 
repercutien al pressupost de 
l’any següent. Amb aquesta 
manera d’actuar han passat 
de deure a finals d’any, de 
219.000 € l’any 2004 a 
2.900.000 €, l’any 2008. 
Multiplicant, per  més de 10, 
els diners que deuen a les 
empreses que treballen amb 

l’ajuntament. Ara per poder 
pagar aquest deute, utilitzen 
els crèdits del govern Zapa-
tero, però han de fer un Pla 
de Sanejament de sis anys 
perquè els els donin ja que 
tenen els comptes pràcti-
cament en fallida. Després 
de tres anys (2006-2008), 
patint un Pla de Sanejament 
que segons deien “anaven 
molt bé”, (això sí sobre el 
paper), ha quedat demos-
trat que els números són 
tossuts i no fallen, i per molt 
que vulguin vendre allò que 
no es pot, al final han de 
reconèixer la realitat. Fa 
poc a CiU, ens tractaven 
als Socialistes de “menti-
ders”, perquè anunciàvem 

la nefasta gestió econòmica 
que el govern havia generat. 
Ara diem molt alt i clar, que 
aquells que han donat notí-
cies falses són ells (CiU). A 
més tenen l’honor d’haver 
estat el primer govern de 
la història democràtica de 
Premià de Mar que ha portat 
el nostre municipi a la més 
greu de les etapes d’insol-
vència econòmica, perdent 
el prestigi que havia tingut 
en el vessant econòmic. 
Premià de Mar serà doncs, 
un ajuntament que ha d’es-
tar tutelat per la Generalitat 
de Catalunya perquè no 
arribi a la fallida econòmi-
ca. Però atenció, que no 
continuïn fent el que han fet 

fins ara amb les factures: 
amagar-les. Han d’aflorar la 
realitat del deute i no han de 
gastar més del que poden. 
No poden viure amb una 
realitat inexistent ja que una 
tercera oportunitat serà defi-
nitivament catastròfica. S’ha 
acabat el temps dels missat-
ges paternalistes i buits de 
contingut, ara és el moment 
que s’ha de demostrar que 
els responsables polítics 
són capaços de prendre 
decisions valentes i dir la 
veritat a la ciutadania, que 
es mereix el màxim respecte 
perquè, en definitiva, és  qui 
realment patirà aquesta si-
tuació i és  qui ha d’avaluar 
la feina feta.

Noves mesures 
econòmiques per 
afavorir la reactivació 
de l’economia local

Des de Convergència i Unió 
sempre hem tingut clar que 
el nostre principal objec-
tiu és treballar pel bé dels 
premianencs. Per aquest 
motiu, i molt especialment 
arran de la crisi econòmica 
que patim, des de fa temps 
treballem per poder posar el 
nostre gra de sorra a favor 
dels ciutadans. D’entrada, 

en el seu moment ja vam 
explicar que havíem ajornat 
la revisió cadastral, un tema 
pendent al qual la llei ens 
obliga i que ja tenim enlles-
tit, perquè la seva aplicació 
hauria suposat un augment 
dels impostos de fins a 10 
vegades. Això sense oblidar 
que en 2 anys de legislatura, 
la pujada de l’IBI ha estat 
sempre per sota de l’IPC (un 
2,5% cada any). 
 També cal recordar que 
un dels principals objectius 
dels 9 milions d’euros que 
aquest 2009 s’inverteixen 
en obres al carrer i nous 
equipaments (pavimenta-
ció de carrers, millora de 
serveis, voreres, nova bibli-

oteca, nou teatre de l’Amis-
tat, cobriment de la pista 
Voramar, etc.) és poder 
donar feina a més de 200 
persones, preferentment 
premianenques. 
 Una altra mesura que 
hem anunciat darrerament 
és la d’agilitzar els paga-
ments als proveïdors de 
l’Ajuntament, de manera 
que les empreses de Pre-
mià o les que tenen treba-
lladors de Premià en surtin 
beneficiades. La posada 
en marxa d’un seguit de 
millores dels procediments 
interns, sumada al fet que 
els darrers anys l’Ajunta-
ment ha aconseguit sanejar 
les arques municipals, ha 

fet possible que puguem 
garantir el cobrament de les 
factures a 60 dies. I, en cas 
que algun proveïdor tingui 
una necessitat de cobra-
ment urgent, podrà arribar 
a fer-ho en una setmana.
Amb l’impuls d’aquestes 
mesures fem front a una 
situació econòmica greu 
per a tothom, inclosos els 
mateixos ajuntaments. I 
volem seguir per aquest 
camí, perquè entenem que 
en moments com aquest és 
el millor que podem fer.
 Malgrat que no ens agra-
da parlar dels altres, hem 
de tornar a lamentar l’actitu 
d’alguns partits de l’oposi-
ció, com ara el PSC, que 

s’han dedicat a sobreposar 
els interessos del partit per 
sobre els del municipi. Amb 
una actitud agra i  destructiva 
i fent prevaldre allò del “tot 
s’hi val” per destruir el go-
vern, amb maneres que ens 
recorden altres temps i que 
prefereixen buscar la con-
frontació, encara que sigui a 
base de falsedats. El nostre 
objectiu és un altre, perquè 
creiem en la feina ben feta i 
en el nostre deure: treballar 
pel bé dels premianencs. I 
estem convençuts que amb 
aquestes mesures posarem 
el nostre gra de sorra per 
afavorir, dins les nostres 
possibilitats, la reactivació 
de l’economia local. 
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Es nota el govern 
d’Esquerra

Durant aquests dos anys en 
què Esquerra ha participat 
en el govern municipal, s’ha 
treballat en tres sentits: 
participació, equipaments i 
serveis socials. Quant a la 
participació, el pla disse-
nyat perquè els veïns i les 
veïnes puguin decidir com 
volen que sigui la plaça 
dels Països Catalans n’és 
tan sols una mostra. En-
tenem que la vida política 
municipal es basa en la 

participació dels ciutadans, 
ja sigui a través d’entitats, 
personalment, o mitjançant 
les plataformes que repre-
senten els partits polítics. 
No pot ser d’una altra ma-
nera ja que la finalitat última 
de governar és millorar la 
vida –en un sentit ampli- 
de tots els premianencs i 
premianenques. 
 Per aquest motiu, Es-
querra s’ha esmerçat a im-
pulsar en l’equip de govern 
mecanismes i fórmules 
que permetin un grau més 
alt i eficaç de participació. 
Aquest pla, n’és una mos-
tra. També ho és el servei 
informatiu d’SMS i de cor-
reus electrònic, el qual ara 

mateix estableix un enllaç 
àgil amb els ciutadans. O, 
altres facilitats més admi-
nistratives com la incorpo-
ració a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de la factura 
electrònica la qual ofereix 
una resposta més ràpida i 
ecològica als particulars i 
empreses. En aquesta línia 
també hi ha l’aposta per 
un programari de registre i 
gestió d’expedients electrò-
nics, prova pilot del nostre 
municipi.
 Els equipaments, per 
necessaris i avançats, són 
evidents. Esquerra ha im-
pulsat la nova biblioteca, 
moderna i amb capacitat, 
com necessita Premià, la 

qual es troba ja en la fase 
final. El centre cultural de 
l’Amistat avança impara-
blement cap a un centre 
polifuncional, i serà referent 
i epicentre de l’activitat 
associativa i cultural de la 
nostra vila.
 I a mig camí entre equi-
paments, trobem la vocació 
indiscutible d’una formació 
d’esquerres com la nostra: 
la voluntat de millorar i ei-
xamplar els serveis a les  
persones. Ha entrat en fun-
cionament la nova escola, 
el CEIP Mar Blava. S’han 
iniciat les acitivitats, gràcies 
a l’impuls d’Esquerra des de 
la Regidoria de Serveis Soci-
als, del Centre de Mediació, 

Brotes verdes = + crisis, 
+ impuestos...

De las Elecciones Europeas, 
si uno es coherente consigo 
mismo, la única conclusión 
que se puede obtener, es el 
contundente triunfo del Par-
tido Popular, tanto en Espa-
ña como en Europa, confir-
mando de este modo el giro 
de la sociedad española y 
europea a las opciones de 
izquierda. Con respecto  a 
España nace un cambio de 

ciclo electoral, que ya se 
empezaba a vislumbrar con 
las Elecciones Gallegas con 
la mayoría absoluta del PP. 
Las conclusiones son muy 
razonables y convincentes. 
Sale un Rajoy reforzado y 
un Zapatero más debilitado. 
El gobierno socialista recibe 
un voto de castigo de 4 pun-
tos más 5 que ha perdido. 
Sus principales propuestas, 
sus recetas improvisadas 
económicas y su especial 
ley del aborto sufre una 
gran contestación social. 
Sus principales fracasos 
han sido una remodelación 
de gobierno mal hecha, a 
destiempo, filtrada y en la 

que no estaban los mejores 
sino sus clones. Un Plan E y 
un Plan de Inversión Local, 
sólo diseñado para que die-
ran sus frutos en la semana 
electoral, y ya han visto que 
después de las elecciones, 
vuelven a desdecirse de sus 
cálculos económicos y los 
“Brotes Verdes”, son aho-
ra una bajada del PIB del 
-3’6%, un Déficit del -10% 
y una tasa de paro ya casi 
en el 18%, además de una 
primera subida de impues-
tos, que los más desfavo-
recidos lo van notar más. 
Han cometido errores estra-
tégicos, volviendo a pasear 
el doberman, el miedo, el 

alarmismo, endemonizar al 
PP como clasista, racista y 
reaccionario, mentiras como 
decir que la crisis era de la 
derecha y las soluciones de 
izquierda, hacer cortinas de 
humo, como la ley del abor-
to, sin consensuarlo ni dialo-
garlo, Aído afirmando que el 
feto de 13 semanas era un 
ser vivo pero no humano, 
que una joven de 16 años 
podía sin consultar a sus pa-
dres abortar o que una niña 
de 13 años podía comprar 
la píldora abortiva. Pajín 
hablando de conjunciones 
interplanetarias y galácticas, 
entre Obama, Zapatero y el 
capitán Kirk y sacar el caso 

Gurtel a través de filtracio-
nes mediáticas que creaban 
indefensiones jurídicas. El 
modelo social demócrata 
tradicional basado en el 
gasto público creciente y sin 
límites esta agotado. La de-
recha se afianza en Europa 
como garante para salir de 
la crisis. Hemos ganado en 
España, Alemania, Francia, 
Italia, Portugal, Reino Uni-
do, Polonia, bueno en todos, 
porque solo hemos perdido 
en Grecia, Malta y Letonia. 
La percepción del ciudada-
no europeo y español es 
que la izquierda no tiene un 
proyecto claro y sus recetas 
no ofrecen confianza.

Acta reunió Coordinadora 
del 4 de maig. 1a part

Can Tarter:
L’incivisme d’alguns joves 
al carrer del Carme provoca 
un debat en relació a les 
mesures de prevenció per 
part dels responsables de 
l’ordre públic i civisme com 
ara la policia municipal, els 

mossos d’esquadra i els 
educadors socials. Els veïns 
admetent que les bretolades 
no són moneda corrent al 
nostre terme municipal, 
demanen que es sancionin 
les conductes incíviques 
de la mateixa manera que 
es multen les infraccions al 
Codi de circulació per part 
dels conductors de vehicles. 
La  regidora de Governació 
es compromet d’ ocupar-se 
d’aquest cas tot recordant 
la necessitat de presentar 
les oportunes denúncies. Es 
constata la manca d’espais 
lúdics al terme municipal 
tot confiant en què el futur 
port esportiu  sigui part 
de la solució. La  regidora 

d’Urbanisme, sense donar 
terminis exactes, anuncia 
l’ampliació de la vorera del 
carrer Joan Prim de forma 
que els balcons i les eixides 
de les edificacions restin 
protegits del pas de camions 
per la zona.

Can Ferrerons/
Vallpremià:
La  regidora d’Urbanisme 
recorda que l’obra de la 
plaça Dr. Ferran i el carrer 
Santiago Russinyol encara 
no ha estat recepcionada 
per l’Ajuntament; raó per 
la qual no ha estat retorna-
da la fiança que garanteix 
la finalització de l’obra en 
condicions. Afirma que no 

es concedirà cap llicència 
als locals fins que no se 
solucionin les deficiències 
observades. Pel que fa als 
arbres, de forma periòdica 
es replanten aquells que 
no han arrelat. Novament 
els veïns denuncien el fet  
que els cotxes aparquin al 
damunt de la vorera impe-
dint el trànsit als vianants 
en el tram del Torrent Font-
sana que va del carrer Enric 
Granados al carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer.Els veïns 
es queixen que  la Policia 
Municipal no actua tot i ob-
servar les infraccions quan 
patrullen per  indret. El lloc 
reservat per al camió cuba, 
que periòdicament ha de 

bombejar l’estació depura-
dora ubicada a la confluèn-
cia Gran Via i Mossèn Cinto 
Verdaguer, també és ocupat 
per vehicles mal aparcats 
que obliguen aquella a si-
tuar-se en doble filera. Es 
reclamen  més sancions als 
vehicles mal aparcats. La 
regidora es compromet que 
la Policia Local farà  actua-
cions puntuals  en aquesta 
zona. 

Aveca:
El veïnat recorda al Sr. Al-
calde que el Pla de remode-
lació del Casc Antic contem-
plava un termini temporal 
d’execució que finalitzava 
l’any 2008. (Seguirà).

convertint Premià en ciutat 
mediadora. La Generalitat 
ha reconegut els mèrits de la 
nostra gestió tant en media-
ció familiar com en prevenció 
de l’ablació. S’ha aconseguit 
un vehicle adaptat per a la 
mobilitat d’aquelles perso-
nes que tenen dificultats. 
 Els dos anys de govern 
d’Esquerra, es noten, i es 
noten molt. Encara tenim 
projectes en què estem 
treballant dia a dia. Volem 
un casal per als joves. Vo-
lem més places de dia per 
a la gent gran. Volem més 
places d’escola bressol. Hi 
som a sobre. L’important és 
que els ciutadans volen que 
hi siguem. 



Juliol i agost de 2009

AGOST
Dijous 6,13,20 i 27 d’agost
Cinema a la fresca, projecció dels films “Indiana Jones i el Regne de la 
Calavera de Cristall”; “Space Chimps”, “The Clone Wars” i “Wall-E”. 22.30 
h, a la plaça dels Països Catalans. Més informació a la cartellera del 
Centre Cívic i a la web: www.premiademar.cat. Organitza: Regidoria de 
Cultura. 

Divendres 7
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Mataró
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament. . Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 14
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat Premià
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

Divendres 21
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat Marinada
22.00 h, a la plaça de Santa Rosa. Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 29
5è aplec de nit amb les cobles Premià, 
Ciutat de Terrassa i Marinada
21.00 h, a la plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: Amics de la Sardana

FESTES DEL BARRI DE SANTA MARIA – SANTA ANNA - TIÓ
DISSABTE, 25 de JULIOL
21.00 h, a la pista de la petanca
Sopar i ball amb l’orquestra GOLDEN TROPIKANA
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

DIUMENGE, 26 de JULIOL
18.00 h, a la pista de la Petanca
Gegants i xocolatada amb els Gegants de Premià de Dalt
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

DIVENDRES, 14 d’AGOST
20.00 h, al torrent Santa Anna. Trobada dels alcaldes de Premià de Dalt i 
de Premià de Mar. En acabar s’oferirà un  petit refrigeri. Col·laboració: AV 
Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

22.30 h, al torrent Santa Anna: Discomòbil PLATJA D’ARO
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

DISSABTE, 15 d’AGOST
11.00 h, pels carrers del barri
Pita y mójate/Xiula i mulla’t. Lloc de concentració: plaça del Mil·lenari
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

12.00 h, a la pista de la petanca
Espectacle d’animació infantil i festa de l’escuma
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

18.00 h, al torrent Santa Anna. Concurs infantil Pluja d’Estrelles
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

22.30 h, al torrent Santa Anna
Ball popular amb l’orquestra XAROP DE NIT
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

DIUMENGE, 16 d’AGOST
12.00 h, al torrent Santa Anna
Animació infantil amb CAVALL DE CARTRÓ
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

14.00 h, Lloc a determinar
Paella popular . Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

20.00 h, al torrent Santa Anna
Concert d’havaneres am el grup LA GAVINA
Hi haurà rom cremat per a tothom
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

22.30 h, lloc a determinar
Espectacle de foc i final de festa
Col·laboració: AV Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió

FESTES DEL BARRI DEL GAS
DIVENDRES, 28 d’AGOST
21.00 h, a la plaça de Santa Rosa
Espectacle pirotècnic. Col·laboració: AV Barri del Gas

DISSABTE, 29 d’AGOST
12.00 h, a la plaça de la Palmera. Màgia, amb el mag Joaquim Matas 
Després hi haurà xocolatada. Col·laboració: AV Barri del Gas 

A partir de les 21.00 h, a l’avinguda de Roma
Sopar veïnal i ball popular amb l’orquestra Sons de Nit
Col·laboració: AV Barri del Gas 

DIUMENGE, 30 d’AGOST
A partir de les 11.00 h, a l’avinguda de Roma-cantonada passatge Roma
Sardinada popular. Col·laboració: AV Barri del Gas 

22.00 h, a l’antiga Fàbrica del Gas: Havaneres i rom cremat
Amb Barca de Mitjana. Col·laboració: AV Barri del Gas 

Dijous 2 de juliol 
Presentació del llibre “Diner fàcil” de l’autor premianenc, 
Josep Fecúndez, a càrrec de Martí Rosello. “Ens imaginem 
que la benzina s’obté dels arbres? Val la pena ésser milionari?” 

Festa d’aniversari de l’autopista
20.00 hores, a la rotonda de la C-32
Organització: Plataforma Cívica Camí Ral
Col·laboració: Ajuntament de Premià de Mar

Divendres 3
Ballada de sardanes amb la cobla Marinada
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 4 
Purcell & Händel. Concert amb motiu del 350è 
aniversari de H Purcell i 250è aniversari de la mort de G.F. Händel. 
22.00 h, a l’església de 
Sant Cristòfol. Organitza: Regidoria de Cultura i Coral l’Amistat
Concert que commemora dos aniversaris d’especial relleu: 350 anys del 
naixement de H Purcell i 250 anys de la mort de G.F Händel. Tres formaci-
ons corals, amb prop de seixanta cantaires, i una orquestra amb 40 músics, 
sota la direcció de Daniel Antolí. Un concert  de gran format  que podríem 
trobar en sales de música  d’alt nivell, una ocasió perquè Premià de Mar  
frueixi de la gran música “a casa”. Podeu comprar les entrades 1 hora 
abans a la porta de l’església. Preu entrada: 10 €

Diumenge 5
Tallem la N-II! a les 12.00h, entre les ctres. de Premià de Dalt i Vilassar de 
Dalt. Organització: Plataforma Cívica Camí Ral
Col·laboració: Ajuntament de Premià de Mar 

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

FESTES DEL BARRI DE LLEVANT
DISSABTE, 4 de JULIOL
8.00 h, al pla de l’Os. Despertar festiu. Col·laboració: AV Barri de Llevant

10.00 h, a la plaça de la Constitució
Xocolatada. Col·laboració: AV Barri de Llevant

11.00 h, a la plaça de la Constitució
Cercavila, amb la Cuca Trapella i els tabalers de De Bòlit! Seguidament, 
jocs infantils al carrer Colom. Col·laboració: AV Barri de Llevant, Coral 
l’Amistat i De Bòlit!

19.00 h, al recinte de la Lió
Pallassos, amb els Germans Totó. Col·laboració: AV Barri de Llevant

23.00 h, recinte de la Lió
Sopar de carrer i ball amb l’Orquestra Mandràgora. Col·laboració: AV Barri 
de Llevant

DIUMENGE, 5 de JULIOL
21.00 h, al recinte de la Lió
Havaneres amb La Taverna i rom cremat. Col·laboració: AV Barri de Llevant 

Dimarts 7
Trobada poètica a la lum de la lluna. A les 21h a la platja de Ponent 
(davant dels Mossos d’Esquadra). Organitza: Mar de Dones

Dies 7,14 i 21 de juliol
Contes amb gel i llimona, fresquets, fresquets!
Narració de contes per al públic infantil a càrrec de Gemma Ventura.
11.30 h,  a Can Manent. Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dies 15, 16 i 17 de juliol
7è Cicle de Ciència Ficció, amb la projecció dels films “Operación Luna” 
(dimecres), “Capricornio Uno” (dijous) i “Apolo XIII” (divendres), a les 
21.30h, al Centre Cívic. Organitza: AECC

Divendres 17
Ballada de sardanes, amb la cobla Marinada
22.00 h, a la Fàbrica del Gas. Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 18
Sopar en la Mola. Ruta de senderisme amb sopar a la Mola i baixada amb 
llanternes. Sortida: 17.30, plaça Doctor Ferran. Més informació: Centre 
Excursionista de Premià (619 133 353)

Divendres 24
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Mataró
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

Dissabte 15 i diumenge 26
8a Travessa Núria, Ponts de Carrançà. Sortida dissabte a les 5.00h de la pla-
ça Doctor Ferran. Més informació: Centre Excursionista Premià (619 133 353)

Diumenge 26
Concert de pop-rock en català a càrrec del grup Bonapettite
19.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Divendres 31
Ballada de sardanes, amb la cobla Ciutat de Terrassa
22.00 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

NITS JOVES
Dissabtes 25 de juliol,1, 8 i 15 d’agost a la platja del Bellamar, de 22h a 2h 
de la matinada. Organitza: Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana

EXPOSICIONS

De l’1 al 13 de juliol
Exposició de fotos de la 
Festa Major 2008
Al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Grup Fotogràfic 
Argent

Del 3 al 12 de juliol
Exposició col·lectiva del 
concurs de Festa Major
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Del 4 al 31 de juliol 
El mar de Premià
Exposició del pintor murcià 
José Semitiel Segura

Actualment Semitiel Segura és 
professor de l’escola d’Art Sal-
zillo, a Cieza. Ha dirigit cursos 
de dibuix i pintura al natural. Ha 
realitzat nombroses exposici-
ons individuals i col·lectives, 
ha estat premiat en moltes 
ocasions i les seves obres han 
il·lustrat llibres d’escriptors i 
poetes. L’obra de Semitiel està 
basada en la seva passió pel 
món que l’envolta. Qualsevol 
motiu pot servir per despertar 
la inspiració de l’artista. La 
seva temàtica principal és el 
paisatge i els esdeveniments 
de la vida quotidiana. 
L’obra de Semitiel Segura, amb 
la seva llum, força i color arriba 
a l’espectador amb una gran 
naturalitat. 
En aquesta exposició Semitiel 
reflecteix tot el que per ell té de 
bo i màgic “El mar de Premià”
A la sala d’exposicions de Can 
Manent
Organitza: Ajuntament de 
Premià de Mar

Del 15 al 31 de juliol
Cuba
Exposició fotogràfica d’Àlex 
Colom Jacob i Anaïs G. Gordils
Al Centre Cívic

Del 17 de juliol al 2 d’agost
Exposició col·lectiva dels ta-
llers dels socis de l’Associació 
d’Artistes Plàstics de Premià 
de Mar.
A la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Fins al 26 d’agost
Anells d’Aigua
En l’exposició es mostra l’obra 
més recent del pintor Joaquim 
Budesca,  que fa referència a la 
naturalesa de l’aigua. 
Al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar.

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

Tot el programa i novetats de la Festa Major 
a les pàgines 10 i 11 i a www.premiapirata.org


