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Ara fa tres anys, des de l’equip de govern vàrem elaborar el Pla 
d’Actuació Municipal 2007-2011, on  plantejàvem com a  repte la 
transformació necessària de la ciutat. El nostre objectiu principal era, 
sempre comptant amb la participació dels premianencs, aconseguir 
donar un tomb a la nostra vila i adequar-la a les necessitats reals de 
la població. Premià de Mar necessitava una transformació i aquesta 
va ser la nostra principal aposta. Recentment hem iniciat els treballs 
de la construcció de l’aparcament i la remodelació de la plaça dels 
Països Catalans. Amb aquesta obra donarem solució a bona part dels 
problemes d’aparcament de la zona, i alhora construirem una nova 
plaça, totalment integrada amb el seu entorn i pensada per gaudir-

la cada dia. Aquestes obres suposaran la transformació d’un dels espais més cèntrics 
de la vila i de tot el seu entorn. Una transformació on els veïns i les veïnes en seran els 
principals protagonistes. 
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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
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Permetrà acollir espectacles i activitats diverses i comptarà amb 
espais verds i zones per a jocs infantils, ping-pong i petanca

Una plaça pensada 
perquè tothom 
la pugui gaudir
A finals de juliol van comen-
çar les obres d’enderroca-
ment de la plaça dels Països 
Catalans per construir-hi un 
aparcament soterrat. Els 
treballs de l’enderrocament 
es troben en una fase força 
avançada i un cop finalitzats 
començarà la fase de cons-
trucció de l’aparcament i de 
la nova plaça. Es preveu 
que les obres finalitzaran 

l’estiu del 2011.  
 El ple de setembre va 
aprovar inicialment el pro-
jecte executiu de les obres 
de reforma de la plaça,  amb 
els vots a favor de l’equip 
de govern (CiU i Esquerra) 
i el PP, i els vots en contra 
del PSC i ICV-EUiA-EPM. 
El nou aparcament tindrà 
una capacitat per a 378 
vehicles, dels quals com a 

Passa a la pàgina següent

mínim 118 seran de rotació. 
La resta tindran un règim 
de concessió administrativa 
per un període de 40 anys. 
La construcció d’aquest nou 
espai té per objectiu millorar 
els problemes d’aparcament 
que pateix aquesta zona del 
municipi, que afecta tant a 
l’eix comercial de la Gran 
Via i carrers del voltant com 
al nucli  antic. D’altra banda, 

el projecte de la construcció 
de la nova plaça farà possi-
ble que la plaça dels Països 
Catalans continuï essent un 
punt emblemàtic de la vila, 
pensat per poder acollir nom-
broses i diverses activitats 
públiques. 

Integració amb l’entorn
La nova plaça estarà to-
talment integrada amb els 

carrers del seu entorn, molt 
especialment amb els car-
rers del Nord, Joan Prim i 
el tram del c/Unió que cor-
respon a la plaça, que esde-
vindran de prioritat invertida 
(els vianants tindran prioritat 
envers els vehicles). Hi 
haurà una zona de grades 
amb el mateix aforament 
que hi havia fins ara, amb 
un espai destinat a espec-
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Marisa Ferreras (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Ja era hora que aquest govern impulsés un 
projecte propi, però el  disseny de la plaça 

no està ben fet. Està pensat per satisfer 
l’empresa privada i no la ciutadania, que 

trobaran incomoditat i inseguretat. 
Veïns decebuts”.

“El projecte presentat està emparat en 
un procés de participació ciutadana poc 

transparent, s’ha passat a aprovació 
sense ni tant sols haver-lo presentat als 

participants en aquest procés. Per això no 
l’hem recolzat”.

“És bo que aquest equip de govern arregli 
errors, imprevisions i falta de visió de futur 
d’equips anteriors a Premià. Al poble li fa 

falta un aparcament i una plaça que perduri 
en el temps”.

“Amb l’aprovació del projecte podrem 
remodelar i modernitzar un espai central 
de la nostra població, un espai que ens 

podrà continuar servint per a manifestacions 
ciutadanes i per activitats culturals”.

“La nova plaça permetrà millorar els 
problemes d’aparcament de la zona i, 

alhora, farà possible que els premianencs 
guanyem un nou espai, amb un disseny 

modern i pensat perquè 
en pugui gaudir tothom”.

ve de la pàgina anterior

tacles i activitats, una zona 
de jocs infantils i una altra 
amb taules de ping-pong i 
zona de petanca.  A banda, 
hi haurà jardineres per crear 
espais d’ombra i tres àmbits 

diferents dedicats al repòs 
i la socialització: l’un obert 
sobre la zona d’espectacles, 
amb ombra; un segon que 
ocupa una zona central i està 
basat en diferents nuclis de 
mobiliari urbà; i un tercer que 

es troba en la part inferior de 
la plaça, a tocar del carrer 
Unió, amb un petit bosc amb 
ombra i paviment tou, que 
generarà un ambient molt 
diferenciat del que hi haurà al 

centre de la plaça. Finalment, 
a la vorera de la Gran Via hi 
haurà un eix de vegetació i 
ombra, pensat perquè funci-
oni com a filtre entre la plaça 
i el soroll del carrer. 
 La plaça es completarà 

amb una font d’aigua pota-
ble, lavabo accessible per a 
persones amb mobilitat re-
duïda, bancs per seure, una 
tanca per delimitar la zona 
infantil, paviment antilliscant, 
sorral pels més petits i una 
quantitat important d’espais 
verds. 
 Amb l’objectiu que tots 
els col·lectius del municipi en 
puguin gaudir, la nova plaça 
dels Països Catalans serà 
polivalent i estarà preparada 
per acollir activitats musicals, 
esportives o culturals entre 
d’altres. 

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

La Junta de Govern Local de data 28.07.2010 va aprovar 

les bases especifiques reguladores de la Convocatòria 

per a l’Atorgament de Subvencions Municipals de la 

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Premià de Mar 

per a l’any 2010.  L’objecte de les presents bases és la 

regulació de la concessió de subvencions, dins els límits 

establerts en els pressupostos municipals, a aquelles 

entitats que duguin a terme activitats en l’àmbit de l’esport 

que completin o supleixin els serveis de competència 

municipal en aquest àmbit. 

Podeu consultar auquestes bases al web municipal: 

www.premiademar.cat 

Anunci oficial

La zona de grades tindrà el mateix 
aforament que hi havia fins ara
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6a edició del Mercat del Mar 

El primer cap de setmana 
d’octubre Premià de Mar 
celebrarà el Mercat del Mar 
per sisè any consecutiu. 
Durant dos dies el municipi 
s’omplirà d’actes inspirats 
en els antics mercats de 
pobles mariners. Enguany 
el Mercat del Mar presen-
ta una novetat en l’oferta 
culinària: de l’1 al 10 d’oc-
tubre se celebraran les 
Jornades Gastronòmiques. 
Els establiments de menjar 
preparat i restaurants pre-
mianencs oferiran plats i 
menús que permetran als 
comensals gaudir d’una 
variada cuina marinera. 
Durant tot el dissabte, des 
del port esportiu diversos 

música, espectacles i diver-
sió per a tots els públics.
 D’altra banda, durant tot 
el cap de setmana la tra-
dicional fira d’artesans del 
Mercat del Mar oferirà tot de 
productes típics a la plaça 
de la Sardana. A més de la 
fira hi haurà tallers i música 
en directe.
 Paral·lelament, des del 
27 de setembre fins al 2 
d’octubre, la biblioteca Mu-
nicipal Martí Rosselló des-
plegarà un racó infantil de 
lectura marinera.
 Consulteu el programa 
i tota la informació actua-
litzada sobre el Mercat del 
Mar al web de l’Ajuntament: 
www.premiademar.cat.

La fira que recorda els orígens mariners de la vila se 
celebrarà el 2 i 3 d’octubre a diferents indrets de Premià

vaixells històrics aniran 
fent viatges mar endins, els 
quals permetran als passat-
gers descobrir des de dalt 
d’una embarcació imatges 
inèdites de Premià de Mar i 
el seu litoral.
 Mentrestant, també dins 
el recinte del port, hi haurà 
activitats nàutiques adre-
çades a grans i menuts, 
es programaran tal lers 
infantils i un espectacle 
de fantasia musical, tot 
d’inspiració marinera, i 
hom podrà adquirir peix 
acabat de pescar a la tra-
dicional subhasta de peix 
a l’antiga. A l’hora de dinar 
s’organitzarà una sardina-
da popular al mateix port, 

DISSABTE 2 D’OCTUBRE

Al Port de Premià de Mar
A les 10h 
Inauguració de la Fira del Mercat del Mar

De 10h a 13:30h i de 16h a 20h 
Bateig de Mar a bord  dels vaixells “Jolie 
Biche” i “Sant Ramon”, dos vaixells històrics 
del la Mediterrània.  Venda de tiquets en el 
mateix port*

De 10h a 13h
Mostra: “Fòssils de la Mar” i Taller de 
Fòssils. Col·labora AECC

De 10h a 13h
Taller infantil d’Estels. Col·labora Vortex 
equip de vol*

De 10 a 14h
Portes obertes a l’escola de vela de Premià 
de Mar: taller infantil de  vela; passejades amb 
embarcacions de vela lleugera i exposició 
d’embarcacions de vela lleugera en sec.
Col·labora Club Nàutic

De 10h a 14h
Tapa de benvinguda (tapa marinera més 
canya). Col·labora Bar del Club Nàutic*

A les 10h
Gastronomia del Mar, sardinada acompan-
yada de pa i un gotet de vi*

A les 11h
Espectacle infantil “Fantasia Musical al Mar” 
Col·labora Escola Casting

A les 12h
Subhasta de peix a l’antiga de peix pescat a 
les costes del Maresme. Col·labora Confraria 
de pescadors Verge del Carme

A la Plaça de la Sardana

De 10h a 21h
Fira de productes artesans i exposició de 
maquetes navals, Col·laboren els  amics del 
Museu Marítim de Barcelona, obres realitza-
des per mestres del modelisme naval.

A les 18h
Espectacle infantil

A les 20h
Gastronomia del Mar. Musclada 
acompanyada de pa i un gotet de vi*

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE 

Al Centre Cívic
A les 10h
Visita guiada a “El Premià mariner” 
Passejarem per aquells indrets relacionats amb 
la pesca i la marina del vuit-cents que es poden 
veure al nostre poble.

Al Museu de l’estampació

De les 11:30h a les 14h
Taller d’estampació sobre teixit de motius 
mariners

A les 12h
Inauguració de l’exposició 
“Quipu. El llenguatge dels nusos”

A la plaça Romà Piera

De 10h a 21h
Fira Comercial de Tardor. Les botigues de 
Premià oferiran productes d’estoc a preus reduïts 
així com presentaran les novetats de la tempora-
da. Col·labora Comerços Associats de Premià

A les 12h i a les 19h
Exhibicions de ball 
hip-hop, sevillanes, flamenc i sardanes
Col·labora l’Escola de Ball Loli 

A les 17:30h
Espectacle infantil 
amb titelles, pallassos i animació
Col·labora Comerços Associats de Premià

A la Plaça de la Sardana

De 10h a 21h
Fira de productes artesans 
i exposició de maquetes navals

A les 13h
Gastronomia del Mar. Caldereta de Peix 
acompanyada d’un gotet de vi*

A les 17h
Espectacle infantil

A les 19h
Havaneres amb el grup d’havaneres 
“La Taverna”i rom cremat. 

El Mercat del Mar, a la ràdio!
En directe, a Ràdio Premià de Mar, 
dissabte 2 d’octubre d’11h a 13h

Seguiu-lo al 95.2FM o a radiopremiademar.org* Activitats de pagament, preus populars

JORNADES GASTRONÒMIQUES

De l’1 al 10 d’Octubre
Jornades Gastronòmiques del Mar
Els establiments participants inclouen a la seva 
oferta plats i menús mariners. 

Restaurants:
Restaurant l’Ona
Crta. N-2, kim 635, platja de Llevant
  
Restaurant El Paller
Torrent Malet, 10

Restaurant La Cuineta De Premià
Plaça Nova, 5

Bar Restaurant Nou Serra
C. Enric Granados, 95

Restaurant Poc a Foc
C. Camp de Mar, 8

Bar Restaurant Nou Set
Club de Tennis Premià

Precuinats:
Can Formatger
C. Unió, 13 

Can Jordi
Gran Via, 177

EXPOSICIONS 

A la biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras

Durant l’horari d’obertura de la biblioteca

Del 29 de setembre al 20 d’octubre
“Pesca i vida a la costa catalana 
la primera meitat del segle XX”

Del 27 de setembre al 2 d’octubre
“Racó del Mar”. 
Recull de lectures infantils

Al Centre Cívic

Del 2 al 16 d’octubre
‘Qui embruta el mar?”
Col·labora: Agència Catalana de l’Aigua

i una musclada a la plaça 
de la Sardana.
 Diumenge, a les 10.00h, 
des del Centre Cívic (c. Es-
perança, 19) s’emprendrà 
un itinerari cultural pels car-
rers i places de la vila que 
permetrà conèixer el Premià 

mariner. La ruta acabarà al 
Museu de l’Estampació, on 
es desenvoluparan uns ta-
llers d’estampació de robes 
amb motius mariners. A les 
12.00h, s’inaugurarà l’expo-
sició “Quipu. El llenguatge 
dels nusos”, i a les 13:00h, 
els pescadors de Premià 
cuinaran a la Plaça de la 
Sardana una caldereta de 
peix. 
 Els comerços de Premià 
sortiran també diumenge a 
la rambla de la Lió amb la 
fira de tardor, la Mar d’Opor-
tunitats, i oferiran els estocs 
de temporades passades 
a preu reduït, així com les 
novetats de temporada. A 
la mateixa rambla hi haurà 
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El proper 24 d’octubre, 
inauguració del nou 
pavelló d’esports Voramar 
El diumenge dia 24,  a partir 
de les 10 del matí, es farà l’ac-
te d’inauguració del nou equi-
pament esportiu del municipi. 
Es tracta d’un nou pavelló que 
ha estat possible després 
dels treballs per cobrir la pista 
esportiva de l’antiga Escola 
Voramar, situada a l’illa entre 
els carrers de la Plaça, de 
la Mercè, de Montserrat i la 
Riera de Premià. 
 Les obres d’aquest nou 
equipament, que esdevindrà 

un segon pavelló, permetran 
una descongestió important 
del Pavelló Municipal d’Es-
ports, que actualment té més 
demanda per a la pràctica 
d’esport que la que realment 
pot assumir. 
 Amb motiu de la inaugu-
ració del nou equipament, 
la Regidoria d’Esports orga-
nitzarà, durant tot el dia, a 
partir de les 10:00 del matí, 
un seguit d’activitats lúdiques 
i esportives obertes a tothom, 

 

Durant tot el dia, activitats lúdiques i esportives per a tothom

que consistiran en inflables i 
jocs al carrer per als més pe-
tits (Riera de Premià de Mar) 
i activitats esportives dins 

la nova instal·lació, com ara 
presentació d’equips i partits 
d’exhibició de les entitats 
usuàries de l’equipament.  Als 

actes hi col·laboraran el Club 
Futbol Sala Premià, el Club 
Atlètic Premià i l’Agrupació 
Bàsquet Premià.
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Canvi de portaveu 
al Grup Municipal   
d’Esquerra 
Republicana 
de Catalunya 
Josep M. Molins és el nou 
portaveu d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya a 
l’Ajuntament, càrrec que 
fins ara ocupava Mercè 
Gisbert, que continua com 
a 2a Tinent d’Alcalde i regi-
dora de Serveis Educatius, 
Serveis Formatius, Serveis 
Socials i Consum. Esquerra 
Republicana de Catalunya 
compta amb un total de 2 
regidors. 

Nous cursos 
d’informàtica per a 
tots els nivells
Aquest mes d’octubre s’inicia-
ran al Centre Cívic i a la Biblio-
teca Municipal Martí Rosselló 
i Lloveras uns nous cursos 
d’informàtica gratuïts (tant 
de nivell bàsic com avan-
çat), adreçats a tothom que 
ho desitgi i s’hi hagi inscrit. 
La iniciativa s`ha tirat enda-
vant des de la regidoria de 
Cultura a través dels Plans 
d’Ocupació del departament 
de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, que ha per-
mès la contractació de set 
persones especialistes en la 

matèria que seran les encar-
regades d’aquesta formació. 
Aquests cursos constaran 
de càpsules tancades de 
dues hores, en cadascuna 
de les quals es tractarà 
un tema concret, des de la 
iniciació a la informàtica, 
passant per la creació d’un 
compte de correu electrònic, 
fins a la creació de blogs i 
pàgines web.

Horaris de matí i tarda
Els cursos s’impartiran al 
Centre Cívic als matins (de 

09.30 h a 11.30 h i d’11.30 h 
a 13.30 h) i a les tardes (de 
17.00 h a 19.00 h i de 19.00 h 
a 21.00 h), així com a la Biblio-
teca Municipal Martí Rosselló 
i Lloveras totes les tardes (de 
16.00 h a 18.00 h i de 19.15 h 
a 20.15 h).
 Tots els cursos són gratuïts 
i les places limitades. Podeu 
consultar els horaris i fer les 
inscripcions a Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras (carretera 
de Vilassar de Dalt, 100) o al 
Centre Cívic (carrer Esperan-
ça, 19). 

Els cursos són gratuïts i amb inscripció prèvia
Josep M. Molins i Mercè Gisbert

CURSOS
D’INFORMÀTICA

OCTUBRE - DESEMBRE 2010

Pots fer les inscripcions a:

Biblioteca
Martí Rosselló i Lloveras
Ctra Vilassar de Dalt, 100
Tel. 93 751 01 45

Centre Cívic 
c/Esperança, 19
Tel. 93 752 99 90 
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MIQUEL BUCH I MOYA, alcalde-president de 
l’Ajuntament de Premià de Mar.

Mitjançant decret número 907/2007, de data 
18.06.2007, es delegà a la Junta de Govern Local 
les següents competències:

- Atorgar llicències sobre usos i aprofitaments dels 
béns de domini públic

El funcionament dels serveis municipals, essen-
cialment per la implantació de la via telemàtica en 
la tramitació dels expedients, aconsella als efectes 
d’una major agilitat, que aquesta competència es 
mantingui en seu d’alcaldia o bé sigui delegada a 
un òrgan unipersonal de l’ajuntament.  

De conformitat amb les atribucions conferides pels 
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local; 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

Decret d’Alcaldia

de Llei municipal i de règim local de Catalunya, 43 
i 45 del Reglament Orgànic Municipal.

 
H E    R E S O L T

Primer.- REVOCAR la delegació efectuada a la 
Junta de Govern Local, mitjançant decret d’alcaldia 
número 907/2007, de 18.06.2007, pel que fa a les 
competències següents:

- Atorgar llicències sobre usos i aprofitaments dels 
béns de domini públic

Segon.- DELEGAR en la tinent d’alcalde MARIA 
ISABEL FERRERAS CANO, Presidenta  de l’Àrea 
de Territori i DELEGADA d’Urbanisme, Obres Públi-
ques i Medi Ambient, les competències següents:

- Atorgar llicències d’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires

Tercer.- RESERVAR-SE aquesta alcaldia la com-
petència d’atorgament de la resta de llicències i 
autoritzacions sobre usos i aprofitaments dels béns 
de domini públic.

Quart.- FER CONSTAR que la revocació i subse-
güent delegació efectuada sortirà efectes des del 
dia següent a la data d’aquest decret, i es donarà 
compte a la Junta de Govern Local i al Ple de 
l’Ajuntament en la primera sessió que celebri, sense 
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i al butlletí municipal.
Premià de Mar, 20 de setembre de 2010

L’alcalde,          
            Miquel Buch i Moya 
      

Premià de Mar i Premià 
de Dalt acorden fomentar 
la recerca i la cultura 

El 6 d’agost, els Ajuntaments 
de Premià de Mar i Premià 
de Dalt signaven un acord 
que, sota l’eslògan “Fem 
Premià, fem història”,  té per 
objectiu la posada en marxa 
d’un projecte de recuperació 
de la memòria oral que in-
clourà l’obtenció de material 
gràfic, documents i conver-
ses mantingudes amb les 
persones que de mutu acord 
interessin. Aquest projecte 
ha de permetre obtenir un 
fons d’història oral sobre 
ambdós municipis al llarg 
del segle XX, que serà cus-
todiat per ambdós consisto-
ris i que podran compartir si 
s’escau.

 Més enllà d’aquest  pro-
jecte de recuperació de la 
memòria dels dos municipis, 

Fem Premià, fem història permetrà la creació 
d’un fons d’història sobre els dos municipis

la col·laboració s’estendrà 
a altres activitats que actu-
alment aquets ajuntaments 

ja porten a terme de forma 
independent amb l’objectiu 
d’unir esforços. Així, es pro-

mouran formes conjuntes 
de difusió o bé ús d’espais. 
L’Ajuntament de Premià de 
Dalt i l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar utilitzaran un 
eslògan i logotip comú que 
inseriran en els documents 
de difusió d’aquestes acti-
vitats conjuntes. L’eslògan 
serà Fem Premià, fem his-
tòria.
 Els alcaldes de Premià 
de Mar i Premià de Dalt, 
Mar, Miquel Buch i Joan 
Baliarda, respectivament, 
acompanyats dels  regidors 
de Cultura, Josep M.Molins 
i Sebastià Pujol, van ser 
els encarregats de signar 
l’acord. 

Foto: Ajuntament de Premià de Dalt



Recull el que deixa el teu gos
Els animals no són cap joguina i per tant, hem de ser tan respon-
sables a l’hora d'estimar-los i de tenir-ne cura com de recollir els 
excrements de la via pública.

La brossa al seu lloc
És important que tots entenguem que cada vegada que llencem un 
paper a la paperera,  per petit que sigui, estem contribuint a millo-
rar el nostre entorn. Cada petit gest compta.

Trastos vells, a la deixalleria
Els contenidors i els carrers no són el lloc adient per desfer-se dels tras-
tos vells. Cal portar-los a la deixalleria. Si no teniu mitjans per dur-los-hi, 
truqueu al servei de recollida de l'Ajuntament al 93 751 00 96.

Vols fer graffitis? 
Demana un permís
Les guixades o "tags" sense solta ni volta embruten i fan malbé la 
imatge del teu poble. Si vols crear i exposar la teva obra, ens ho dius 
i ens posarem d'acord. A Premià tots tenim el nostre espai.

Aquesta campanya no ha suposat cap cost per a l’Ajuntament de Premià de Mar. Per a més informació consulteu el lloc web: www.premianets.cat
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A partir del 3 d’octubre, el 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar oferirà  l’ex-
posició “Quipu. El llenguat-
ge dels nusos”, una mostra 
dels treballs de l’artesana 
tèxtil premianenca Pilar 
Roch. 
 Pilar Roch treballa la 
tècnica dels nusos des de 
fa 30 anys, a través de di-
verses tècniques com ara 
tapisseria, bijuteria, capells 
i tocats o macramé, i les 
seves obres combinen la 
història amb l’ús tecno-
lògic. La mostra que es 
podrà veure al Museu de 
l’Estampació permet conèi-
xer com els inques, amb 
una cultura prealfabètica, 
utilitzaven una fórmula per 
emmagatzemar informació 
i transmetre-la tot utilitzant 
els nusos. 
 L’autora fa un retrocés 
en el temps, fins a orígens 
ancestrals, que li permet ex-
plorar el significat, la vàlua, 
la simbologia i  la mitologia 

El Museu acull l’exposició 
“Quipu. El llenguatge 
dels nusos”, de Pilar Roch 

es presenten en l’exposició, 
que romandrà oberta fins al 
pròxim 20 de novembre.  
 La inauguració de l’expo-
sició tindrà lloc el diumenge, 
3 d’octubre, a les 12.00 
hores, i estarà oberta de 
dimarts a diumenge, d’11 a 
14h, i dijous tarda, de 16 a 
19h. L’entrada és lliure.

Cicle de contes i jocs 
a l’entorn del món tèxtil
El diumenge 10 d’octubre el 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar inicia un cicle 
de contes i jocs que gira a 
l’entorn del món tèxtil i de la 
seva vessant històrica, tèc-
nica i artística. En la primera 
edició, s’explicarà el conte 
“Segueix el fil”, i tot seguit 
es farà el joc que porta el 
mateix nom. Es tracta d’una 
activitat lúdica que parla de 
les fibres naturals, tant les 
d’origen vegetal com animal, 
que formen part de la vida 
quotidiana. El públic podrà 
conèixer, a partir de l’explica-

A partir del 10 d’octubre s’inicia un cicle gratuït de contes 
i jocs per al públic familiar a l’entorn del món tèxtil

ció del conte i el joc de pis-
tes, l’origen i la fabricació de 
teixits de cotó, llana, lli i seda. 
Amb el joc, els participants 
interactuen i descobreixen 
una sèrie de teixits amagats 
dins el museu.  
 En cada sessió de contes 
i jocs, es tractaran aspectes 
diversos del tèxtil, a fi que, 
amb una activitat lúdica, 
es tingui una comprensió 
general del fenomen de la 
fabricació de teixits i la seva 
aplicació. Així, les sessions 
que seguiran fins a finals 
d’any, estaran dedicades als 
colors i els dibuixants per a 
l’estampació, i a la confecció 
d’indumentària. Les activi-
tats, dirigides a un públic 
familiar, es faran el segon 
diumenge de cada mes, a les 
12 del migdia, i tenen una du-
rada aproximada d’una hora. 
L’activitat és gratuïta i no 
requereix inscripció prèvia. 
Properes sessions: 10 d’oc-
tubre, 14 de novembre i 12 
de desembre, a les 12.00h. 

*Recreaciò d’un Quipu (P.Roch)

Quipu
El llenguatge dels nusos

EXPOSICIÓ TEMPORAL del 3 d’Octubre al 20 de Novembre 2010

MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ DE PREMIÀ DE MAR
Joan XXIII, 2-8 Premià de Mar (Barcelona)

Mª Pilar Roch - Mestra Artesana Tèxtil
Autora del llibre “Todo un mundo a través de los nudos”

generada entorn dels nusos. 
La seva reflexió, rica de 
coneixements i de lliçons 

pràctiques, aporta també art 
i creativitat, que es veuen 
plasmades en les obres que 
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Calasparra celebra l’agermanament amb Premià de Mar 
A primers de setembre, l’alcalde, Miquel Buch, acompanyat dels regidors Mercè 
Gisbert i Jordi Penalva, va assistir a la localitat de Calasparra, amb motiu de la 
culminació del procés d’agermanament amb aquesta localitat. Cal recordar que el 
passat 11 de juliol, va tenir lloc a Premià de Mar el ple d’agermanament entre Premià 
de Mar i Calasparra i Cehegín. 

Diada Nacional de Catalunya
Els actes de l’11 de setembre es van iniciar el vespre del dia 10, amb la xerrada al 
Centre Cívic “de la Nació a l´Estat Nació” a càrrec de Miquel Strubell i Trueta, organit-
zada per la Secció Local d´Òmnium Cultural de Premià de Mar, amb la col·laboració 
de la regidoria de Festes. El mateix dia 11 va tenir lloc la tradicional ofrena floral 
al monument de Rafel Casanova, en un acte organitzat per l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Casal d’Avis de Can Manent i la Coral l’Amistat. A la tarda, la Cobla 
Premià va oferir una ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge, 
dia 12, la plaça Ernest Lluch va acollir l’espectacle infantil Trinco Trinco.  

Ràdio Premià de Mar en-
cetarà oficialment aquest 
mes d’octubre la temporada 
2010-2011, sota l’eslògan 
“Molt més” i amb moltes 
novetats en perspectiva que 
s’aniran implementant pro-
gressivament. L’emissora 
municipal afronta una tem-
porada especialment densa 
pel que fa a la informació, ja 
que en breu se celebraran 
les eleccions autonòmiques 
i, la pròxima primavera, 
les eleccions municipals. 
En tots dos casos, Ràdio 
Premià de Mar desplegarà 
una cobertura informativa 
especial.
 Una altra de les nove-
tats que es vol posar en 
marxa en breu és l’emissió 
de una programació prò-
pia durant tota la nit, una 
franja horària que fins ara 
es cobreix connectant amb 
COMRàdio. A hores d’ara ja 

s’està treballant en l’activació 
de les solucions tècniques 
que permetin l’emissió d’un 
combinat de selecció musi-
cal, publicitat, autopromoció 
i informació de servei, des 
de les 10 del vespre fins a 
les 9 del matí. Així mateix, 
l’equip de professionals que 
integren Ràdio Premià està 
desdoblant la seva activitat 
periodística per abarcar 
nous canals de comunicació 
interactius. A hores d’ara, 
la Ràdio ja disposa d’un 
web des d’on escoltar la 
programació online o des-
carregar tots els programes 
emesos, i transmet informa-
ció via xarxes socials, com 
Facebook i Twitter. A més, 
continua desenvolupant un 
bloc dedicat exclusivament a 
la informació. Ràdio Premià 
de Mar emet al 95.2 FM i a 
través d’internet: www.radio-
premiademar.org

“Molt més” 
a Ràdio 
Premià

Foto: Ajuntament de Calasparra

Mercat 
d’ocasió de 
material de 
muntanya
El proper 23 d’octubre tin-
drà lloc el primer mercat 
d’ocasió de material de 
muntanya a la seu del Cen-
tre Excursionista de Pre-
mià, al carrer Sant Pau 13, 
baixos. Tothom que tingui 
material de muntanya que 
ja no utilitzi el podrà portar i 
vendre’l perquè algú altre el 
pugui aprofitar.  Les perso-
nes que tinguin material per 
vendre l’hauran de portar els 
dies 19 i/o 21 d’octubre, de 
19.30h a 21.30h. El dia per 
comprar o vendre material 
serà el 23, d’11h a 14h. El 
mercat està obert a tothom. 
Més informació a www.
cepremia.net
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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 

Fira Comercial de Tardor

El proper diumenge, 
3 d’octubre, des de 
les 10 del matí fins 
a les 9 del vespre, 
tindrà lloc a la plaça 
Romà Piera (a la 
zona de les Galeries 
de La Lió) la Fira 
Comercial de Tardor, 
on  les botigues del 
municipi oferiran pro-
ductes de tempora-
des anteriors a bons 
preus, alhora que hi 

haurà una bona  representació d’altres establiments i/o 
serveis amb promocions. La fira comptarà també amb 
les següents activitats: A les 12h i a les 19h: exhibicions 
de ball a càrrec de l’Escola de Ball Loli (Hip-Hop, Sevi-
llanes, Flamenc, Sardanes...) A les 17.30h: espectacle 
infantil amb titelles, pallassos i animació.  Aquest acte 
està inclòs en els actes previstos pel Pla de dinamització 
comercial, i està organitzat per Comerços Associats de 
Premià amb la col·laboració de l’Ajuntament de Premià 
de Mar, la Diputació de Barcelona i el Departament de 
Comerç i Consum de la Generalitat de Catalunya.

Festa de la 
Gent Gran 
El proper 31 d’octubre 
(diumenge) tindrà lloc 
a partir de les 18 hores 
al Pavelló Municipal 
d’Esports la Festa de 
la Gent Gran a Premià 
de Mar. L’acte con-
sistirà en un berenar 
popular amb orquestra 
i ball per a tothom , 
l’organitzen  la Regi-
doria de Gent Gran 
amb la col·laboració 
de les entitats de gent 
gran del municipi. Les 
entrades es poden ad-
quirir als diferents ca-
sals i associacions de 
Gent Gran de la vila: 
Can Manent, Casal 
d’Avis; Conex; Consell 
Sènior i Associació de 
Persones d’Edat. Més 
informació al telèfon 
93.741.74.04.

Comprar a Premià té premi
Dins la cam-
panya “Com-
prar a Premià 
té  p remi ” , 
C o m e r ç o s 
Associats de 
Premià se-
gueix oferint 
a  to ts  e ls 
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 19 de 
novembre. Aquest cop el premi és un robot de cuina. 
Aquesta acció està contemplada dins dels actes de 
Dinamització Comercial que el CAP duu a terme amb 
el recolzament de l’Ajuntament de Premià de Mar i el 
suport del Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.
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Reforma laboral?
 
Resposta a la nostra 
pregunta al ple sobre el 
carrer Sant Antoni 

La reforma laboral impulsada 
pel govern estatal amb l’excu-
sa de la crisi és probablement 
la major de les agressions als 
drets dels treballadors des què 
va començar l’actual període 
democràtic. Costa d’entendre 
que facilitar l’acomiadament 
fins al punt que aquest sigui 
una eina per augmentar els 
beneficis empresarials con-

tribuirà a disminuir el nombre 
d’aturats.  Igualment , que 
entre tots financem l’acomi-
adament  no ajuda en res a 
les arques públiques, essent 
especialment compromeses 
les pensions: els calers dels 
treballadors aniran a pagar el 
seu comiat en comptes de la 
seva pensió. No es combat el 
frau generalitzat als contrac-
tes temporals i s’abarateix 
tant l’acomiadament que 
anem cap a un sistema on 
tots els contractes siguin ,de 
facto, temporals. Una altra 
mesura molt important és la 
manca de força que tindrà 
a partir d’ara la negociació 
col·lectiva, permetent-se a les 
empreses que es despengin 

dels convenis dels seus res-
pectius sectors. 
 Tot això, i molts d’altres 
petits motius que impregnen 
tota la reforma ens porta a 
afirmar que aquesta  és una 
reforma laboral injusta amb 
els treballadors, deslleial i 
mancada de sinceritat, per-
què encara que proclama la 
necessitat de garantir una 
ocupació estable i de quali-
tat totes les seves mesures 
van en el sentit contrari. Es 
veu que la sortida de la crisi 
passa per oferir uns produc-
tes de qualitat, amb valor 
afegit. El treball de qualitat, 
amb valor afegit, s’assoleix 
formant el treballador, no 
acomiadant-lo.  

 Malgrat que ens vulguin 
dir el contrari, aquesta refor-
ma ens allunya d’Europa en 
drets laborals i ens instal·la 
en la lògica dels baixos cos-
tos laborals i la precarietat. 
Reforçar l’acomiadament 
com a eina de flexibilitat és 
un error: la veritable flexibilitat 
laboral s’aconsegueix quan 
el col·lectiu de treballadors i 
l’empresa decideixen reor-
ganitzar el treball, no quan el 
treballador és obligat a canvi-
ar de feina sense motiu. 
 De fet, l’indicador més clar 
de què aquesta reforma no és 
en el sentit adequat radica en 
l’acomiadament injustificat: 
No n’hi ha prou en haver 
ampliat fins a límits gairebé 

surrealistes els motius per 
l’acomiadament objectiu (o 
sigui, justificat), sinó que a 
més a més , si s’acomiada  
algú sense aquests motius 
hem reduït la indemnització.  
En resposta a la nostra pre-
gunta sobre la no participació 
del carrer Sant Antoni en el 
poble pescador, l’Equip de 
Govern va dir que els veïns 
els van comunicar “ que esta-
ven desmotivats” entre altres 
qüestions.
 L’Equip de Govern es 
va comprometre a reunir-se 
amb els veïns amb la voluntat 
d’arribar a un consens que 
possibilités la participació 
del carrer Sant Antoni en la 
propera Festa Major.

Quan no es diu la veritat

Els governants són propi-
etaris de tota la informació 
i les dades sobre l’ús del 
diner públic. Aquest “poder” 
és una eina eficaç de pro-
paganda: la manipulació de 
les dades sobre l’ús del di-

ner públic es converteix en 
un arma per atacar a altres 
administracions i defugir de 
la pròpia incompetència. 
 Darrerament, en una re-
unió del Consell de la Gent 
Gran, l’Equip de Govern del 
nostre Ajuntament explica 
a les diferents entitats que 
s’ha retallat el pressupost 
d’aquesta Regidoria per-
què la Generalitat “obliga” 
a destinar el diners que 
es tenen només a ajuts 
públics i no a altres actua-
cions. Així doncs, segons 
aquesta mitja veritat  que 
la Generalitat “ens obliga” 
els nostres espavilats man-
dataris municipals posen 
entre l’espasa i la paret les 

entitats: o subvencions o 
festa de la gent gran.
 Les entitats intenten 
suggerir formes de reduir 
les despeses i que es pu-
guin fer les dues coses. 
Finalment, davant la pres-
sió serena i contundent del 
col·lectiu de la gent gran, 
decideixen que sí, que tot 
es pot fer. Llavors, per a 
què tant de paperot?.
 La Generalitat no obliga 
a destinar els diners a unes 
partides molt concretes,  
digueu la veritat regidors 
del govern. La realitat és 
que en tot cas, recomana, 
que es destinin el màxim de 
recursos als ajuts socials i 
que han de ser els ajunta-

ments els que han de saber 
gestionar aquests recursos. 
L’Equip de Govern de la 
nostra vila, senzillament, 
ha demostrat que no en 
sap. I no serà per manca 
de recursos: cal recordar 
els 2,5 M€ que s’han rebut 
de l’Estat o els ajuts que ar-
riben del Consell Comarcal 
del Maresme, principalment 
per a menjadors escolars 
i també els ajuts que ar-
riben de la Diputació de 
Barcelona. Si la crisi ha fet 
retallada, gestionin millor i 
marquin prioritats que vagin 
més enllà dels seus propis 
interessos de partit o de 
barri i que arribin a tots els 
premianencs i premianen-

ques.
 Tot això s’ha de recor-
dar de manera continuada 
per compensar les mitges 
paraules i les insinuacions 
que es fan en contra del 
Govern de Catalunya per 
amagar la seva pròpia in-
capacitat. 
 Abans d’acabar volem 
recollir la pregunta que 
uns pares van fer arribar 
a la premsa preguntant 
per l’assistenta social que 
durant curs 2009-2010 hi 
havia a la guarderia munici-
pal. Senyor alcalde: no van 
anunciar a bombo i plateret 
que no hi hauria retalls en 
serveis socials i educació al 
nostre municipi?.

La plaça dels Països 
Catalans i les diferents 
maneres de fer políticas

Ara fa prop més de tres 
anys, quan després de 
les eleccions municipals 
del 2007 Miquel Buch va 
prendre possessió com a 

Alcalde, des de l’equip de 
govern vàrem elaborar el 
Pla d’Actuació Municipal 
2007-2011, on  plantejàvem 
com a  repte la transforma-
ció necessària de la ciutat. 
Seguint la pauta d’aquell full 
de ruta, aquest estiu han 
començat les obres per a la 
construcció de l’aparcament 
i la remodelació de la plaça 
dels Països Catalans, amb 
un projecte que ha estat 
redactat tenint en compte 
les aportacions dels veïns 
i veïnes que, mitjançant 
un procés participatiu van 
voler, ara fa poc més d’un 
any, participar en el disseny 
de l’espai, la definició dels 
usos i la reorganització de 

l’entorn.
 El resultat, tal i com 
s’ha anat explicant, serà 
una nova plaça moderna, 
amb grades com l’anterior, 
però alhora adaptada a les 
necessitats de la població i 
pensada perquè tothom en 
pugui treure profit. 
 Malauradament, per al-
lusions, ens veiem obligats 
a referir-nos a les reitera-
des acusacions del Grup 
Municipal del PSC sobre 
la  plaça. Saben, tan bé 
com nosaltres, perquè han 
vist el projecte, i perquè el 
seu grup ha format part de 
la comissió de seguiment, 
que la nova plaça preveu 
unes grades amb la matei-

xa capacitat que la que hi 
havia, i que les aportacions 
dels veïns i veïnes s’han 
inclòs majoritàriament. Dit 
això, volem deixar ben clar 
que des de Convergència i 
Unió acceptem, valorem i 
afrontem la crítica; però no 
acceptem el que fa el PSC 
de Premià de Mar, que sem-
bla que té un interès molt 
gran a desinformar i escam-
par arguments tergiversats 
sobre aquesta obra, i això 
sap greu. Perquè, tal i com 
ha reiterat l’alcalde Buch en 
nombroses ocasions, estem 
disposats a parlar tot el que 
calgui sobre què es fa, què 
es farà o què es deixarà de 
fer, però sempre amb bons 

arguments i amb la veritat 
pel davant. Però el PSC de 
Premià vol jugar a un altre 
joc, el de la deslleialtat, el 
de l’engany, el del discurs 
buit de contingut i ple de 
confusions...  el mateix joc 
al que ja ens té acostumats 
el seu màxim dirigent, el 
sr. Zapatero. I nosaltres no 
estem disposats a entrar-hi, 
perquè el nostre tarannà és 
un altre. La nostra manera 
de fer es basa en el treball 
constant,  sense cap altra 
intenció que la d’estar al 
servei de les persones i, so-
bretot, fugint dels enganys 
i de les mentides. Així ho 
hem fet fins ara i així ho 
seguirem fent. 
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Independència 
o autonomia’

Independència o dependèn-
cia, en definitiva, és el que 
Catalunya ha de triar per al 
seu futur. Independència o 
submissió, llibertat o movi-
ments controlats. 
 L’ independentisme ha 
despertat. Volem tenir futur. 
I de l’ascensió imparable 
de les ànsies de llibertat 
nacional en sorgeixen tres 
aspectes a tenir molt en 

compte:
 Primer, la unió de l’ inde-
pendentisme triomfarà si es 
fa amb humilitat, paciència 
i, sobretot, amb renúncies.
Segon, aquells que volen 
seguir sent dependents, 
submisos a les decisions 
centralitzades de Castella, 
encara és hora que expli-
quin quins són els avantat-
ges i els beneficis per a la 
població d’aquest bloqueig 
de la llibertat. Presentar el 
federalisme com a bandera, 
en un context on un simple 
estatut retocat i condicionat 
per les forces centralis-
tes aixeca polèmica i treu 
de polleguera els dirigents 
espanyols, parlar de fede-

ralisme on el màxim que 
es vol permetre és una 
autonomia molt controlada 
i limitada, parlar encara de 
federalisme és, si més no, 
una irresponsabilitat. 
 En el federalisme de ve-
ritat són dos els que han de 
voler fer un pacte, des de fa 
150 anys només uns quants 
de Catalunya ho volen. En 
el federalisme, la condició 
bàsica, és una negociació 
de tu a tu i, ara per ara, res 
fa pensar que després d’un 
segle i mig l’Estat vulgui un 
pacte d’igual a igual, i menys 
encara, reconèixer que hi ha 
algú igual amb qui negociar. 
¿Serà, doncs el federalisme 
que evoquen des de Catalu-

nya una forma amagada de 
dir ‘autonomisme controlat i 
limitat’? 
 I continuant amb els 
punts a considerar, tercer, el 
més perillós no és el federa-
lisme, ingenu o malintencio-
nat, sinó el fals sobiranisme. 
Aquells que volen un dret de 
decidir però comencen per 
practicar novament el peix 
al cove. Pidolar, sigui amb 
el traspàs d’un port o amb el 
traspàs del concert econò-
mic, segueix sent reclamar 
i negociar, in eternum, des 
d’una posició de submissió 
i inferioritat. Aquells que es 
diuen sobirans però alhora 
de fer un pas endavant tot 
són ‘peròs’ i condicions són 

Premià de Mar 
¿Futuro incierto?

Soy de los que opinan que 
hay que ser optimista por 
naturaleza, que todo pasa 
y que todo cambia. Y en 
política tenemos que lanzar 
mensajes de optimismo y 
de esperanza. Pero a ve-
ces, la cruda realidad es 
tan dura, que es difícil que 
uno mismo se lo crea. La 
realidad de Premiá, no es 

tan mala como muchos pre-
sagian pero el futuro más 
próximo será muy duro. A 
nivel estatal, España será 
la única economía de la 
Unión Europea, que volverá 
a decrecer este trimestre, 
y con una tasa de paro de 
más del 20%, otro 5% más 
fuera de las listas del INEM, 
haciendo cursos formati-
vos, ( que según Zapatero 
trabajan por España), con 
un PIB que volverá a caer 
un 0,3%, (ya avisamos que 
la subida del IVA era un 
error, pues ha contraído el 
consumo, se ha cargado 
la frágil recuperación, ha 
aumentado los precios y la 

inflación, y crea aún más la 
inactividad empresarial y se 
recauda menos impuestos, 
y el déficit público juega en 
contra nuestra), en cambio 
Alemania sube al 3,4%, 
Francia al 1,6% etc. A nivel 
autonómico, ya nos encon-
tramos en fase electoral, 
con etapa consumada, final 
de ciclo, 8 años nefastos y 
negros, que pasarán a la 
historia, según los datos 
que ellos mismos publican, 
como el tripartito del paro 
y la destrucción masiva de 
empleos, (más de 500.000 
personas), empresas y au-
tónomos, con luchas identi-
tarias estériles, intentos de 

separación, desafecciones 
sociales,  y la no optimiza-
ción idónea de los recursos 
del país, en acabar con  la 
gran lacra del paro. Y a 
nivel municipal, pues su-
friendo las consecuencias 
de aquellos que nos go-
biernan tanto en España 
como en Catalunya, cada 
día con menos recauda-
ción, ( que ya veréis que 
dentro de pocos os subirán 
los impuestos, porque sino 
esto será inviable), con 
menos subvenciones es-
tatales, con menos ayudas 
de la Generalitat y con más 
servicios que prestar. De 
momento, lo que ya pode-

mos  empezar ha subsanar, 
este noviembre, es enviar 
al ostracismo al Tripartito, 
Entesa o como quieran que 
se llamen, (porque emplean 
la semántica de forma tan 
arbitral, que por ejemplo, en 
Afganistan no estamos en 
Guerra, estamos en War). 
Ciudadanos nos jugamos 
mucho estas autonómicas. 
Nos jugamos la relación 
con nuestra amada Espa-
ña, nuestro bolsillo, nuestra 
vida social, nuestros dere-
chos adquiridos, nuestro 
bienestar, nuestra calidad 
de vida, en fin, nuestro 
futuro. Haz que no sea 
incierto.

La Nova Ronda del Ma-
resme (NRM)

La solución del Govern de la 
Generalitat, responsable de 
la gestión de la N-II desde 
29/12/2009, es aun peor 
que las calzadas laterales 
(2 carriles a ambos lados de 
la Autopista) propuestas por 
el Ministerio de Fomento ya 
que la NRM son 4 carriles, 
2 de ida y 2 de vuelta, pero 
“los 4 juntos por la parte 
baja de la Autopista en los 

municipios del Masnou y de 
Premiá de Mar solamente”.
 La NRM es una autovía 
de 4 carriles, que se pre-
tende colocar en el mínimo 
espacio existente entre la 
actual Autopista C-32, con 6 
carriles, y el Camí del Míg, 
con 2 carriles. Una concen-
tración de 10 (diez) carriles 
con un intenso tráfico de 
vehículos  con sus emanaci-
ones tóxicas y ruidos que no 
pasarían un riguroso estudio 
de impacto medioambien-
tal. 
 Ello nos hace sospechar 
que existen intereses ocul-
tos en ese insólito desvío de 
los  carriles en el Masnou. 
La ubicación de los 4 carri-

les en la zona que perjudica 
a las mas de 2000 personas 
que viven en la parte alta de 
Premià de Mar se halla “en 
unos terrenos que pertene-
cen a Premià de Dalt” y que 
margina su Ayuntamiento. 
Su desinterés perjudica “ex-
clusivamente” a los vecinos 
de Premià de Mar (falta de 
alumbrado en el Camí del 
Mig en su lado, instalación 
de una gigantesca torre 
publicitaria en esa zona que 
finalmente fue desmantela-
da por las protestas de los 
vecinos de Premià de Mar, 
faltan aceras, etc.). En el 
otro lado de la Autopista 
apenas si hay edificacio-
nes.

 Existe la  “Carretera del 
sis pobles” pensada para 
unir los pueblos del interior 
y actualmente inacabada. 
¿Por qué no se contem-
pla esa alternativa para la 
NRM?
 Queremos denunciar a 
la ciudadanía de Premià de 
Mar la agresión urbanística 
que supone la NRM propu-
esta por el actual Govern 
Tripartit de la Generalitat 
(supuestamente de izqui-
erdas y ecologista)  y su 
doble lenguaje, ya que cada 
partido individualmente da 
respuesta en contra de las 
calzadas laterales y,  como 
“socis de Govern”, aprueban 
planteamientos conjuntos 

contrarios a los que indivi-
dualmente proclaman.
 En este sentido solici-
taremos de los partidos 
políticos, antes de las elec-
ciones del 28-N, manifiesten 
claramente cual sería su po-
sición respecto a este tema 
si llegaran a gobernar, para 
que así los ciudadanos ac-
tuemos en consecuencia.
  Esperemos que la Gene-
ralitat escuche y consensue 
con la sociedad civil de 
las poblaciones afectadas: 
Ayuntamientos, partidos 
políticos, coordinadoras de 
asociaciones vecinales y 
las diferentes plataformas 
“Preservem el Maresme” y 
“No a la N-II”.

que els que més enganyen 
els catalans.
 Partim, sense complexos 
però tampoc sense mati-
sos, de què som un país 
ocupat. Aviat farà 300 anys 
que no podem decidir el 
nostre futur col·lectiu amb 
plena llibertat. No podem 
decidir plenament el nostre 
marc institucional. Si volem 
progressar i aconseguir el 
benestar, com el que tenen 
països nòrdics de la nostra 
mida o fins i tot més petits, 
cal que avancem pel nostre 
compte. Espanya? Serà 
una bona veïna, amable i 
col·laboradora. Però deixa-
ríeu que la veïna decideixi a 
casa vostra?
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Dissabte 2 
Lliurament de premis del concurs de fotografia de Festa Major
20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Festes

Mou-te per Tarija
Un any més se celebra el Mou-te per Tarija per tal de recollir diners 
pels projecte que l’entitat de cooperació està duent a terme. Vine a 
sopar i a gaudir de concerts.
A partir de les 20 h, al Porxo de la Lió
Organitza: Associació Tarija
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar 

Concert de Natjazz
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Cultura
Natjazz ens oferirà un 
repertori que inclou temes 
clàssics o estàndards del 
jazz dins del swing. Els seus 
components tenen una llar-
ga experiència i actualment 
formen o han format part de 
grups com La Locomotora 
Negra, Swingset, The Swing 
Tenors, La Big Band del Maresme, entre d’altres. Entrades antici-
pades una setmana abans al Centre Cívic. Tel: 93 752 99 90 o per 
correu electrònic a cultura@premiademar.cat.  El mateix dia 1 hora 
abans al Centre Cívic. Preu entrada: 5 €. Preu amb descompte: 3 
€. 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 3
Premià mariner (Mercat del Mar)
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic
Farem una passejada per aquells indrets relacionats amb la pesca 
i la marina del vuit-cents que encara es poden veure pel nostre 
poble. Us hi apunteu? Recordeu de venir amb calçat còmode
Organitza: Regidoria de Cultura

La Fira del Mar al Museu: Tallers d’estampació
11.30 h a 14.00 h, Al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estampació

Inauguració de l’exposició temporal “Quipu. El llenguatge del 
nusos”. 12.00 h, Al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estampació

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

Diumenge 10
Explicació de contes al museu
12.00 h, Al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estampació

Dimecres 13 
“Vrindavan. La ciudad de las viudas en la India”
Conferència a càrrec de Rosa M. Muñoz Fernández.
18.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Mar de Dones

Dijous 14
Lliga fotogràfica. Tema del mes: esports. Tècnica: color
Les bases es poden trobar a: grupargent.blogspot.com
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Divendres 15
Projecció dels millors curts de la Primera Marató de Curts del 
Premià Jove
22 h, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Joventut

Dissabte 16 
Mostra de teatre 
21.30 h, a la Plaça Nova
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Kampikipugui i Dimecresalesnou

Dimarts 19 
Lectures en veu alta
Els dimarts 19 i 26 d’octubre i 9, 16, 23 i 30 de novembre es llegirà 
La invención de los derechos humanos de Lynn Hunt, dirigit per 
Mar de Dones.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Mar de Dones

EXPOSICIONS

Pesca i vida a la costa 
catalana a la primera 
meitat de segle XX 
(Mercat del Mar)
Del 29 de setembre al 20 
d’octubre, a la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras

Concurs de fotografies de 
la Festa Major 2010
De l’1 al 15 d’octubre, al 
Centre Cívic
Organitza: Regidoria de 
Festes. Col·labora: Grup 
Fotogràfic Argent

Exposició temporal 
“Quipur. El llenguatge 
del nusos” 
Des del 3 d’octubre  
L’exposició consta d’una 
mostra dels treballs de Pilar 
Roch, artesana en 
la tècnica de macramé. 
Al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar
Organitza: Museu de 
l’Estampació

Exposició 
de Joan Anton Vidal
Pintures a l’oli de l’artista 
d’Argentona. Del 8 al 17 
d’octubre a la Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Distorsió suggerent
Imatges d’Esther de Prades
Del 16 d’octubre a l’1 de 
novembre, al Centre Cívic

Exposició de Matheu 
Cerdà Simó
Pintures a l’oli de l’artista 
de Premià de Dalt
Del 22 al 31 d’octubre, 
a la Sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Dissabte 23
Primer Mercat d’Ocasió de Material de 
Muntanya  
D’11 a 14h, a la seu del Centre Excursio-
nista de Premià (C/ Sant Pau, 13, baixos). 
Per portar material per vendre: dies 19 i 
21 d’octubre, de 19.30 a 21.30, al mateix 
local. Mercat obert a tothom. 
Més informació a www.cepremia.net 

Cazando Gamusinos
Monòlegs a càrrec de Dani Pérez
22.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura
Des que naixem, cosa que no triem, ens veiem arrossegats a un 
món que sembla ideat per a la servitud. Treballar per a gua-
nyar-se el pa, arrossegar una llosa anomenada hipoteca, cotxe, 
segona residència, unes 
vacances de 15 dies en 
algun lloc paradisíac. Tot 
gira entorn al concepte 
de “tant tens, tant vals”. 
Per què? Que no podem 
viure al marge d’allò es-
tablert? Total, per arribar 
a vell i, en deixar de ser 
“útils per a treballar”, co-
mençar a viure realment 
i fer el que un vol? Als 65 
anys?
Passin, vegin i deixin 
d’una vegada de caçar 
gamusinos...

Fitxa artística:
Direcció: Carme Malé
Guió: Dani Pérez / 
Carme Malé
Producció: 
Cia. Dani Pérez

Entrades anticipades una setmana abans al Centre Cívic. Tel: 93 
752 99 90 o per correu electrònic a cultura@premiademar.cat. 
El mateix dia 1 hora abans al Centre Cívic. Preu entrada: 5 €. 
Preu amb descompte: 3 €. 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 24 d’octubre
Teatre infantil: Peter Pan
A càrrec de la companyia Catacrac/Teatre infantil
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
El Capità Garfi ha tornat a l’illa de Mai Més. Vol vèncer d’una 
vegada per totes en Peter Pan i fer-se l’amo de l’illa, per això s’ha 
empescat un malèfic pla: segrestar la fada Campaneta! Wendy 
i Peter Pan intentaran salvar l’illa i a Campaneta amb l’ajut dels 
Nens Perduts. Fitxa artística: Susanna Rubio/Cristina Esteve/ Os-
car Jarque/Jaume Gómez/ Jordi Font/Albert García/Fredi Badell. 
Adaptació teatral: Catacrac Teatre. Direcció: Josep Parramón

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

2 i 3 d’octubre 
Sisena edició de la Fira 
Mercat del Mar
Informació i programa 
complet a la pàgina 5

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

mació de cinema 
a la cartellera del Pa-
tronat o a la pàgina: 

www.patronat.
voluntariat.org

Canvis a la programació 
cultural estable

Al Vila Primilia de setem-
bre s’anunciava l’ inici de 
la  programació de música 
i teatre per a petits i grans 
que s’organitza des de la 
Regidoria de Cultura. A l’ho-
ra de tancar la programació 
hi ha hagut canvis que en 
aquell moment no es van 
poder reflectir. La progra-
mació definitiva, que ja ha 
començat, és la següent: 

12 de setembre: espectacle 
infantil amb Trinco Trinco. 

2 d’octubre: concert de jazz 
a càrrec de Natjazz, una 
formació, els integrants de 
la qual tenen una llarga 
experiència i formen part de 
grups com La Locomotora 
Negra o la Big Band del 
Maresme. Al Centre Cívic a 
les 22:30 h. 

23 d’octubre: per a aquells 
que vulguin passar una 
estona divertida hi haurà 
Cazando Gamusinos, un 
monòleg de Dani Pérez que, 
a més farà plantejar a més 
d’un sinó valdria la pena 
deixar de caçar gamusi-
nos...Al Centre Cívic a les 
22:30 hores. 
   


