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Arribem al final d’aquest 2008 amb la satisfacció d’haver tornat a gaudir 
dels Premis Butaca, que hem vist néixer i créixer; de poder oferir als 
ciutadans un nou autobús adaptat i amb una major freqüència de pas; 
amb el Pla General aprovat; amb la 3a. Fase del Nucli Antic pràcticament 
acabada; amb un nou projecte per a l’Amistat que rebaixa els costos 
originals; amb un Pressupost per a 2009 que augmenta la despesa 
social, amb la Guia d’Acollida enllestida... la llarga llista dels compro-
misos realitzats aquest any que acomiadem no s’acaba aquí. Però 
també acabem aquest 2008 conscients de la important crisi econòmica 
que patim i per aquest motiu des de l’Ajuntament s’han intensificat les 
mesures de contenció econòmica que ja fa temps que vàrem començar 
a aplicar. Vull aprofitar aquest espai per desitjar-vos a tots unes bones 

festes i un millor 2009, durant el qual em comprometo a seguir lluitant per fer que Premià 
de Mar sigui cada dia una mica millor. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

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

Dip.Legal:
B-14.098-2004
Redacció:
Servei de Premsa
Fotografia:
Servei de Premsa 
i compagina sl

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Disseny gràfic i maquetació:
compagina.com

Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 13 00

OAC

93 741 74 00Imprimeix:
Imprintsa
Tiratge:
13.000 ex.

paper 
reciclat

desembre 08

2

Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

1. Lorente
2. Gaza
3. E. Viayna
4. P. Viayna
5. Barniol
6. Rodríguez
7. Rodríguez
8. Gaza
9. Lorente
10. Barniol

11. Rosell
12. P. Viayna
13. Pueyo
14. Pueyo
15. Buenache
16. Gaza
17. E. Viayna
18. Barniol
19. Rodríguez
20. Lorente

21. Lorente
22. P. Viayna
23. Buenache
24. Gaza
25. Rosell
26. Rosell
27. E. Viayna
28. E. Viayna
29. Pueyo
30. Lorente
31. Buenache
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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

Nou Altea Freetrack

Elisenda de Montcada, 57, Tel. i fax 93 751 76 62 . 08330 Premià de Mar
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Germanes, La forma de les coses i Què va passar 
quan Nora... entre els principals guardonats
La nit del 24 de novembre el 
Pavelló Municipal d’Esports 
es va tornar a vestir de gala 
per acollir l’acte de lliurament 
dels Premis Butaca, que 
va aplegar bona part dels 
professionals del sector així 
com diversos alcaldes i re-
gidors del Maresme i altres 
comarques barcelonines, a 
més dels representants de la 
Diputació de Barcelona. Des 
de fa dos anys, aquesta gala, 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, i se  
celebra a diverses localitats 
de la província de Barcelona 
tot i que cada tres anys els 
premis tornen, de la mà del 
regidor de Cultura,  Ernest 

El Pavelló d’Esports 
acull la XIV edició 
dels Premis Butaca

Casadesús, a Premià de Mar, 
on els premis van néixer.  
 Els Premis Butaca van 
néixer el 1995 arran del pro-
grama de Ràdio Premià de 
Mar Des de la Butaca i es 
decideixen per votació popu-
lar. Enguany 7.500 persones 
van participar en el procés de 
votacions, xifra que suposa 
un 30% d’increment respecte 
l’edició de 2007. 

Butaques honorífiques
En total es van lliurar 16 
premis destinats a diferents 
categories d’arts escèni-
ques així com 3 dedicats al 
cinema, a més dels Premis 
Honorífics, que aquest any 

van ser per als escenògrafs 
Germans Salvador i per al 
director Ricard Salvat, per la 
seva trajectòria dedicada al 
teatre. 
 La gala, va ser presentada 
pels directors dels Premis 
Butaca, Toni Martín i Glòria 
Cid, i va ser amenitzada 
per un fragment del musical 
“Què”, un número del Circ 
Aquàtic, l’actuació final de 
The Chanclettes i la presenta-
ció en primícia del nou treball 
discogràfic de Laura Simó. 
L’alcalde de Premià de Mar, 
Miquel Buch, va ser l’encar-
regat d’entregar el premi al 
millor muntatge teatral, que 
va  ser per a Germanes.
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Àlex Muntañola (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Lluïsa Rabassa (PSC)

Ernest Casadesús (Esquerra) 

“Els Premis Butaca van néixer a Premià 
de Mar i ens en sentim orgullosos. 

Malauradament no els hem pogut mantenir 
aquí. Enguany els hem pogut gaudir a casa i 

n’estem molt satisfets”.

“Premià de Mar, bressol dels Premis 
Butaca promotors de cultura i de caràcter 

participatiu, té com a repte ubicar la 
propera edició en un dels espais destinats 

a la difusió de les arts escèniques com 
l’Amistat”.

“Des del Grup Popular de Premià valorem 
positivament que els Premis Butaca 

hagin tornat  al poble. Ens agradaria que 
tinguéssim la capacitat econòmica suficient 
perquè estiguessin sempre amb nosaltres”.

“Aquest Pla Urbanístic respon als criteris 
que des d’Esquerx

“Aquest POUx

Tots els premis Butaca de 2008

BUTACA AL MILLOR MUNTATGE
 TEATRAL
Germanes (La Villarroel)

BUTACA AL MILLOR MUNTATGE DE 
PETIT FORMAT
La forma de les coses (Teatre Lliure / 
La Troca) 

BUTACA AL MILLOR ESPECTACLE 
DE DANSA
El salt de Nijinski (Art Trànsit Dansa) 

BUTACA AL MILLOR MUSICAL
Boscos endins (Dagoll Dagom) 

BUTACA A LA MILLOR DIRECCIÓ 
TEATRAL
Julio Manrique (La forma de les coses) 

BUTACA AL MILLOR ACTOR TEATRAL
Pere Arquillué (El silenci del mar)

BUTACA A LA MILLOR ACTRIU TEATRAL
Lluïsa Castell (Què va passar quan la 
Nora...)

BUTACA AL MILLOR ACTOR TEATRAL 
DE REPARTIMENT
Manel Barceló (Què va passar quan la 
Nora...)

BUTACA A LA MILLOR ACTRIU TEATRAL 
DE REPARTIMENT
Maria Lanau (Germanes)

BUTACA AL MILLOR VESTUARI
Montse Amenós (El llibertí)

BUTACA AL MILLOR ACTOR DE 
MUSICAL
Víctor Masán (Cabaret)

BUTACA A LA MILLOR ACTRIU DE 
MUSICAL
Anna Moliner (Boscos endins)

BUTACA A LA MILLOR IL·LUMINACIÓ
Nani Valls (El silenci del mar)

BUTACA A LA MILLOR ESCENOGRAFIA
Jon Berrondo (Com pot ser que t’estimi 
tant)

BUTACA AL MILLOR TEXT TEATRAL
Carol López (Germanes)

BUTACA A LA MILLOR COMPOSICIÓ 
ORIGINAL PER UN ESPECTACLE
Albert Guinovart (A la Toscana)

BUTACA AL MILLOR ACTOR 
CATALÀ DE CINEMA
Josep Maria Pou (Barcelona, un mapa)

BUTACA AL MILLOR ACTRIU 
CATALANA DE CINEMA
Aina Clotet (53 dias de invierno)

BUTACA A LA MILLOR 
PEL·LÍCULA CATALANA 
El orfanato (Juan Antonio Bayona)

BUTACA “TEL-ENTRADA” 
A ALTRES DISCIPLINES
Ovni (Farrés Brothers i Cia.)

BUTACA HONORÍFICA A TOTA 
UNA VIDA DEDICADA AL TEATRE
Germans Salvador

BUTACA HONORÍFICA 
A LA TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA
Ricard Salvat

BUTACA AL MILLOR MITJÀ 
DE DIFUSIÓ DE TEATRE
Teatral.net

BUTACA AL MILLOR MITJÀ 
DE DIFUSIÓ DE CINEMA
Cinema 3 (Canal 33)
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La nova línia d’autobús C-14 
ja circula cada 40 minuts

Des del 3 de novembre, la 
línia d’autobús C-14, que 
uneix Premià de Mar  amb 
Premià de Dalt i l’estació 
de Renfe, disposa d’un nou 
vehicle, adaptat per a les 
persones amb mobilitat re-
duïda i amb una freqüència 
de pas de  40 minuts, de 
forma ininterrompuda. La 
inauguració oficial del nou 
autobús es va fer el diu-
menge dia 2 de novembre, 
per part de dues delega-
cions dels ajuntaments de  
Premià de Mar i Premià de 
Dalt. L’alcalde Miquel Buch, 
es va mostrar satisfet pel 
fet “d´haver pogut complir 
amb el compromís de fer 
possible que Premià de 
Mar tingui durant tot el dia 
un autobús adaptat per a 
les persones amb dificul-
tats de mobilitat i alhora se 
n’hagi pogut incrementar la 
freqüència.” 

Nou recorregut
Per tal de poder garantir 
que cada 40 minuts hi hagi 
un autobús, s´han hagut 
de fer alguns canvis a la 
línia, que consisteixen en la 
supressió de dues parades 
a Premià de Dalt i una a 
Premià de Mar, la de Can 
Pou-Camp de Mar,que s’ha 
traslladat al carrer Santiago 
Rusiñol, tot i que en tots els 
casos el transport públic 
queda garantit. En el cas de 
Premià de Mar, els veïns de 
Camp de Mar que vulguin 
anar a l’estació disposen, 
amb la mateixa tarifa,de 
la parada de la línia C10 
anomenada Mercat de la 
Flor, a banda i banda del 
subterrani de la Platja de 
Llevant(al costat de l’anti-

El nou bus és adaptat per a les persones amb 
mobilitat reduïda i ha canviat d’imatge 

ga parada de la C14),amb 
una freqüència de pas de 
30 minuts. També poden 
agafar la línia C30, que 
passa  cada hora i vint mi-
nuts (10.20h,11.20h...).Pel 
que fa als t ra jectes a 
l’ambulatori,els veïns tenen 
l’opció de desplaçar-se fins 
a la parada de Santiago Ru-
siñol o bé fer un transborda-
ment des de la C10 o la C30 
cap a la C14 (a la parada 

de l’estació), que amb la 
targeta T10 és gratuït.  
 Finalment, la línia C-
14 també presenta una 
nova imatge gràfica, obra 
de la dissenyadora Lali 
Rodríguez, la qual ha creat 
una icona amb forma de 
tampó que representa unes 
ones marines que simbo-
litzen Premià de Mar, i l’ 
ondulació de les muntanyes 
de Premià de Dalt.

A dalt, 
circulació de 
les línies de 

bus pel terme 
municipal de 

Premià de 
Mar. A baix, 
inauguració 
de la nova 
línia C-14. 

A la dreta, 
horaris de 

pas i 
recorreguts 
de les línies 
de bus que 
passen per 
Premià de 

Mar
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Catalunya fantàstica. Una història desconeguda
és obra del premianenc David Bernad

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

Es publica el tercer 
volum de la col·lecció 
Primília Lletres 

Un any més, l’editorial Cla-
vell i la Regidoria de Cultura 
han sumat esforços per im-
pulsar la proposta de difusió 
d’autors locals, autors relaci-
onats amb Premià de Mar i 
que treballen en disciplines 
i gèneres diversos. Es tracta 
del projecte Primília Lletres, 
una col·lecció que pretén 
ajudar a difondre la tasca 
dels autors nascuts a Premià 
de Mar o que hi tenen alguna 
vinculació. 
 El llibre d’enguany es titu-
la Catalunya fantàstica. Una 
història desconeguda. L’au-
tor n’és David Bernad, un 
premianenc que ha destacat 
en el món de la il·lustració i 
ara s’endinsa per primera 
vegada en el món de la 
novel·la amb una aventura 
fantàstica on destaca la 
creativitat, la imaginació i 
l’emoció. Les seves arrels 
fan que el llibre tingui excel-
lents il·lustracions que són 
part de la novel·la i les quals 
transporten al lector a un 

territori i un 
temps màgics 
on en trobarà 
personatges 
tan propers 
com un pes-
c a d o r  d e 
Premià. 
 Com ex-    
p l i c a  e l 
propi autor, 
existeix un buit en la litera-
tura fantàstica produïda a 
Catalunya, ja que hi ha mol-
tes novel·les provinents de 
fora però no gaires de prò-

Els pressupostos 
estatals aporten 
750.000€ per al 
baixador i 500.000 
per a l’Amistat

El Grup Parlamentari Català 
(CiU) del Congrés de Diputats 
ha aconseguit  incorporar al 
Projecte de llei de pressupos-
tos generals de l’Estat (PGE) 
per a 2009 dues esmenes 
referents a Premià de Mar: 
750.000€ per a l’execució del 
baixador de RENFE de Can 
Pou-Camp de Mar i 500.000€ 
per a la rehabilitació del teatre 
l’Amistat. Els pressupostos de 
l’Estat de 2008 ja comptaven 
amb una partida de 750.000€ 
per a la posada en marxa del 
baixador però en tot l’any no 
hi ha hagut cap moviment. 
Per aquest motiu, CiU de 
Premià de Mar va demanar 
als seus diputats de Madrid 
que incloguessin una esmena 
perquè els pressupostos per 
a 2009 tornessin a incloure 
una partida per al baixador, i 
finalment va ser acceptada. 

Teatre l’Amistat
Al llarg de 2008, l’alcalde, 
Miquel Buch, i el regidor de 
Cultura, Ernest Casadesús, 
han fet diverses gestions 
amb el Ministeri de Cultura 
per poder tirar endavant la 
rehabilitació de l’Amistat. Els 
resultats han estat positius, 
ja que prèviament als tràmits 
parlamentaris van aconseguir 
una partida de 100.000€ per 
a 2009, que esmenes poste-
riors presentades per CiU ha 
ascendit a 500.000€. 

pies. Aquest 
llibre, per con-
tra, ha estat 
creat a partir 
de símbols i 
mitologies, lle-
gendes i histò-
ries arrelades al 
nostre país. Així 
s’hi poden tro-
bar personatges 

tan carismàtics com el drac 
o espais tan propers com 
Besalú, Montserrat o el propi 
Premià.
 El llibre es publicarà 

aquest mes de desembre i 
consta de dues parts: a la 
primera s’hi  presenten els 
personatges i a la segona un 
fet contundent fa  que tots els 
personatges s’uneixin i lluitin 
per un objectiu comú. 
 Cal destacar que des 
de l’òptica cultural, Premià 
de Mar ha estat sempre un 
municipi dinàmic. D’origen 
o d’adopció, molts premia-
nencs hi han trobat un espai 
receptiu a la seva creativitat 
i el fet literari n’és un dels 
principals exponents.

Catalunya fantàstica
Una història desconeguda

3

David Bernad
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El 21 de novembre, el secre-
tari general de Governació i 
Administracions Públiques 
de la Generalitat, Jaume 
Oliveres, va visitar Premià 
de Mar per conèixer sobre 
el terreny la realitat del mu-

El secretari general de 
Governació visita l’Amistat 
i les obres de la biblioteca 

nicipi, així com els diversos 
projectes on la Generalitat 
participa mitjançant el Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PU-
OSC). Oliveres va ser rebut 
a l’Ajuntament per l’alcalde 
Miquel Buch i diversos regi-

dors, on va signar el Llibre 
d’Honor. Posteriorment, i 
acompanyat pel Tinent d’Al-
cade i Regidor de Cultura, 
Ernest Casadesús, va anar 
a visitar l’Amistat i les obres 
de la nova biblioteca.
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assassinades al món ho són 
en mans de les seves expa-
relles. El 2007 en van ser 101 
al nostre Estat.
Assetjament sexual i per 
raó de sexe a la feina
Segons l’informe sobre dones 
i mercat de treball 2008 de 
CCOO, el 9,9% de les treba-
lladores espanyoles van patir 
assetjament sexual laboral 
durant el 2006.
Violacions
Són una brutal arma de guer-
ra als països amb conflictes. 
A Rwanda 500.000 dones 
violades, moltes amb SIDA i 

El 25 de novembre es va ce-
lebrar el Dia Mundial  contra 
la violència envers les dones. 
Per aquest motiu, el diumen-
ge anterior, la Regidoria de 
Serveis Socials va organitzar 
a la plaça de l’Ajuntament un 
acte en el qual es va fer la 
lectura del manifest contra la 
violència a les dones, a més 
de diverses lectures per part 
d’ entitats i escoles. L’acte va 
finalitzar amb una actuació 
de la Coral l’Amistat.

Contra totes les Violències 
vers les dones
...”En tot acte de violència ba-
sat en la pertinença al sexe 
femení que tingui o pugui 
tenir com a resultat un dany 
o sofriment físic, sexual o 
psicològic per a la dona, així 
com les amenaces d’aquests 

L’Ajuntament se 
suma al Dia Mundial 
contra la violència 
envers les dones

actes, la coacció o la privació 
arbitrària de la llibertat, tant si 
es produeixen a la vida pú-
blica com a la vida privada.” 
(Definició basada en l’Article 
1 de la Declaració sobre l’Eli-
minació de la Violència contra 
la Dona. Nacions Unides, 
1994)

Parlem de violència 
contra les dones?
Maltractaments de 
l’excompany sentimental
De tipus psicològic, físic ,eco-
nòmic, ambiental, social o 
sexual. El 70% de les dones 

La Regidoria de Serveis Socials 
disposa d’un Circuit d’Atenció a les Dones 
en situació de violència domèstica

sense accés a medicaments. 
A Espanya es coneixen 6.798 
casos l’any 2006, tot i que la 
majoria no es denuncien.
Matrimonis forçats
Unicef calcula que 60 milions 
de dones d’entre 20 i 40 anys 
van ser obligades a casar-se 
abans ser majors d’edat.
Mutilació genital femenina
Hi ha 40 països on es practi-
quen diferents tipus d’extirpa-
ció dels genitals a nenes, pro-
vocant-los infeccions, hemor-
ràgies, coit dolorós, problemes 
psicològics, parts complicats 
i altres alteracions que els 

poden causar la mort.
Feminicidis  i infanticidis 
de nenes
Assassinades per ser o néixer 
dones. Es produeixen a tot el 
món, i prenen diferents formes 
segons el país. A Guatemala, 
amb només 13 milions d’habi-
tants, 500 dones moren cada 
any impunement. Es calcula 
que hi ha 60 milions de do-
nes menys al món a causa 
dels avortaments selectius i 
els infanticidis pel fet de ser 
nenes.
Esclavitud sexual i tràfic 
de blanques
Violacions sistemàtiques que 
ja superen en beneficis el trà-
fic de drogues. Espanya és un 
país receptor on molts homes 
demanen aquests serveis in-
frahumans. El 2007 la policia 
espanyola va detectar 1.035 
víctimes de tràfic sexual.

Circuit d’Atenció 
a les dones
La Regidoria de Serveis Soci-
als de l’Ajuntament de Premià 
de Mar disposa d’un Circuit 
d’Atenció a les Dones en 
situació de violència domès-
tica.  En cas de necessitat  
us podeu posar en contacte 
amb aquest servei a través 
del Centre de Benestar Soci-
al, c/Unió, 40, o bé trucant al 
telèfon 93.741.74.04.
 D’altra banda, la Generali-
tat de Catalunya disposa del 
Servei d’Atenció a les dones 
en situació de violència. És 
un servei gratuït i confidencial 
que funciona les 24 hores al 
dia. Cal trucar al 900 900 120 
o adreçar-se al xat:
www.gencat.cat/icdones/
linia900.htm

Imatges: Canal Català Maresme
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La policia 
local posa en 
marxa una 
bústia per 
recollir l’opinió 
dels ciutadans
Des de fa uns dies, la seu de 
la Policia Local (carrer Ra-
mon Llull, 41) disposa d’una 
bústia on els ciutadans po-
den dipositar-hi, de manera 
anònima, suggeriments o 
queixes sobre qualsevol 
matèria relacionada amb la 
Policia Local o la Regidoria 
de Governació, com ara 
senyalització, sentit dels 
carrers, semàfors, veloci-
tats permeses, vigilància, 
aldarulls,etc... 

Afavorir la participació
Amb aquesta nova iniciativa, 
la Policia Local vol conèixer 
les opinions o les propostes 
dels premianencs i alhora 
afavorir la participació ciuta-
dana. La bústia no servirà, 
en cap cas, per  admetre 
al·legacions a sancions, ja 
que en aquests casos cal 
entrar una instància per re-
gistre, a travès de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

Una vegada més, els me-
sos de desembre i gener es 
presenten farcits d’activitats 
nadalenques per a totes les 
edats. D’una banda, Comer-
ços Associats de Premià de 
Mar, amb el suport de l’Ajun-
tament i les diverses institu-
cions que integren el Pla de 
Dinamització Comercial, han 
programat per a aquesta 
campanya de Nadal el ja ha-
bitual trenet del comerç, que 
circularà per les diverses zo-
nes comercials del municipi 
i tindrà la sortida i l’arribada 
a la plaça de la Sardana, el 
trenet del comerç circularà 
pels centres comercials 
de la ciutat. D’altra banda, 
tots els comerços del CAP 
i del Mercat de Sant Joan 
regalaran loteria de Nadal 
en forma de xecs a tots els 
clients, i també aparcament 
als  clients a través de vals 
per aparcar gratuïtament a la 
zona blava o a l’aparcament 
subterrani de la plaça de la 
Sardana.

Nadàlia 
Del 2 al 4 de gener, el Pa-
velló Municipal d’Esports 
acollirà, el Festival Infantil 
Nadàlia. En aquesta edició 
hi haurà una gran ludoteca 
de jocs tradicionals, amb 
més de 30 jocs d’arreu del 
món: amb xanques, el bilbo-
quet, un dominó gegant, jocs 
de taula, les anelles, la bal-
dufa, la cursa de sacs, jocs 
musicals, teatre de titelles... 
i una ludoteca infantil per als 
més petits, fins a 4 anys. 
 Com cada any, també hi 
haurà inflables, a més d’un 
rocòdrom-tobogà, un tobogà 
d’esports, i inflables per als 
més petits.
 Com a principals novetats 
cal destacar que s’ha volgut 

Premià de Mar celebra 
les Festes de Nadal 

potenciar el festival amb ac-
tivitats destinades al públic 
jove, a partir dels 12 anys, 
per aquest motiu s’inclourà 
una zona de videojocs, que 
inclou 5 play stations, 2 wi, 
i una pista de ball; també hi 
haurà un scalèxtric i un circuit 
de balancebikes.

La fira de Nadal, el trenet del comerç, Nadàlia i 
la cavalcada de Reis, entre els actes més destacats

Pavelló Municipal d’Esports
Camí del Mig, 62. Premià de Mar

Informació
Centre Cívic. Esperança, 19-21. Tel. 93 752 99 90
Horari
Divendres 2, de 17.00 h a 20.00 h
Dissabte 3 i diumenge 4, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Preu entrada 
Entrada tot el dia: 4 euros. Entrada mig dia: 3 euros.
Els menors de tres anys no paguen entrada.
Els menors de sis anys hauran d’entrar acompanyats d’una persona adulta.
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El proppassat 21 d’octubre, 
l’Ajuntament va fer un acte de 
reconeixement als esportis-
tes premianencs que durant 
aquest 2008 han quedat 
campions en la seva moda-
litat esportiva, una iniciativa 
que la Regidoria d’Esports va 
encetar el 2007. En aquesta 
edició es van entregar un total 
de 18 plaques d’homenatge a 
campions d’esports tan diver-
sos com ara motrocross, judo, 
taekwondo, bàsquet, natació, 
tennis, billar o petanca. L’acte 
va estar presidit per l’alcal-
de, Miquel Buch, i el regidor 
d’esports, Jordi Penalva, i va 
comptar amb la presència 
de representants dels grups 
municipals. Els campions hi 
van assistir acompanyats 
pels seus presidents de club 
o familiars. 

Homenatge als 
esportistes premianencs

Campions homenatjats
Àngel Perales Boguña
Campió de Catalunya de MotoCross 2007

Guillem Salom Bassolas
Del Club Natació Premià
Campió de Catalunya Junior de 200 i 400 
Lliures

Ainara Caballer Nantes
Del Club Natació Premià
Campiona de Catalunya Junior 
de 100 Lliures

Didac Matsuyama Pastor
Del Club Natació Premià
Campió de Catalunya Infantil 
de 200 i 400 Estils

David Alvarez Hernandez
Del Club Natació Premià
Campió de Catalunya Absolut-Jove 
de 50 Papallona i 100 Lliures

Marc Ortiz Calleja del Gimnàs Sant Cristòfol
Campió de Catalunya Cadet i Junior de 
Taekwondo

Anna Casabella Sanchez 
del Gimnàs Sant Cristòfol
Campiona d’Espanya i Catalunya 
Sub-21 de Taekwondo

Xavier Cabanillas Ruiz 
del Gimnàs Sant Cristòfol
Campió de Catalunya Sub-21 de Taekwondo

Carlos Rodríguez Martos del Gimnàs 
Sant Cristòfol
Campió de Catalunya Sub-21 
de Taekwondo

Laia Rodado Juvé del Gimnàs 
Sant Cristòfol
Campiona de Catalunya 
Universitari de Taekwondo

Eloy Velasco Granell del Gimnàs 
Sant Cristòfol
Campió de Catalunya Infantil 
de Taekwondo

Juan Pedro Lopez Nuñez
Del Club Tennis Premià
Campió de Catalunya Senior +65

Santiago Sans
Del Club Billar Premià
Campió de Catalunya  de Tres Bandes 

Fàtima Ribot del Club de Judo 
del Gimnàs Lió
Campiona d’Espanya de Judo Junior

Anna Carbó
Campiona d’Europa Sub-20 
de Bàsquet

Juan Doya del Club Petanca Premià
Campió de Catalunya de Petanca

José Doya del Club Petanca Premià
Campió de Catalunya de Petanca

José Sanchez del Club 
Petanca Premià
Campió de Catalunya de Petanca
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L’Ajuntament implanta 
un decàleg de mesures 
de contenció econòmica
L’objectiu és reduir la despesa econòmica 
L’Ajuntament ha impulsat 
un seguit de mesures entre 
els seus treballadors amb 
l’objectiu de reduir al màxim 
la despesa econòmica. Al-
gunes d’aquestes mesures 
ja es van començar aplicar 
fa uns mesos, sobretot ar-
ran de la creació, ara fa un 
any, de la comissió de la 
despesa, que s’encarrega 
de supervisar totes les con-
tractacions. 
1. Congelació de les retribu-
cions dels regidors
2. Congelació de l’assigna-
ció dels grups municipals.

3. Reducció de la despesa 
telefònica, amb topalls (lí-
mits) de despesa. 
4. Reducció de la despesa 
en consumibles i material 
d’oficina. Ús més eficient 
dels recursos disponibles.
5. Reducció de la despesa 
en publicitat, actes protocol-
laris i pressupost destinat a 
festes.
6. A través de la comissió 
de la despesa, creada fa un 
any, revisió de tots els grans 
contractes, reduint els que 
vencen i negociant els que 
continuen vigents.

7. Concentrar la despesa en 
serveis socials i en accions 
per reactivar, dins les pos-
sibilitats, el teixit econòmic 
premianenc. Increment del 
62% de l’import destinat a 
l’àrea de Serveis Socials.  
Es destinaran 130.000€ 
al  suport a les famílies i 
350.000€ a l’assistència 
domiciliària.  També es des-
tinaran 30.000€ per a pro-
grames formatius d’inserció 
laboral.
8. El sou de tots els treballa-
dors públics s’incrementarà 
únicament el 2 %,el que 

marca els pressupostos de 
l’Estat. Es potenciarà un 
increment de la productivitat 
entre els treballadors. 
9. Implantació de mètodes 
de treball més eficients i amb 
menys cost per l’Ajuntament. 
En aquest sentit, des de fa 
mesos una empresa ex-
terna està revisant tots els 
processos administratius per 
mirar d’agilitzar-los el màxim 
possible. 
10. Inici de les activitats de 
l’empresa pública.  Assump-
ció de tasques per millorar-
ne l’eficàcia.

Nou servei 
d’autobús 
nocturn els 
caps de 
setmana 
per a joves

A principis d’any la Regi-
doria de Joventut de Pre-
mià de Mar oferirà un nou 
servei d’autobús nocturn 
a preu reduït. El trajecte 
s’efectuarà tots els dissa-
btes de l’any entre Premià 
de Mar (davant de l’estació) 
i Mataró (al Pla de l’Os). 
La sortida serà a la 01.00 
h i la tornada a les 05.30 
h. El cost del trajecte serà 
d’un euro.
 L’objectiu del servei és 
donar, als joves de Premià 
de Mar, una alternativa al 
cotxe en les seves sortides 
per la nit. D’aquesta forma 
la Regidoria de Joventut 
intenta pal·liar els riscos 
d’accidents de trànsit a la 
nit en els freqüents des-
plaçaments cap a les zones 
d’oci nocturn de Mataró. 
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L’alcalde assisteix 
al segon Congrés 
Internacional de 
Mediació i Convivència
Els dies 6 i 7 de novembre 
es va celebrar a la ciutat de 
Gandia la segona edició del 
Congrés Internacional de 
Mediació i Convivència, que 
porta per títol “Convivència 
i Diversitat”. L’objectiu fona-
mental era esdevenir un punt 
de trobada que permetés  es-
tablir intercanvis d’experièn-
cies i coneixements i alhora 
aportar diferents visions que 
permetin consensuar les no-
ves línies d’actuació de cara 
al futur. A les jornades hi van 
assistir diversos alcaldes i 
representants d’ajuntaments 
adherits a la Xarxa de Ciu-

tats Mediadores, entre ells, 
l’alcalde de Premià de Mar, 
Miquel Buch. 

Servei de Mediació 
a Premià de Mar
L’abril de 2007 va entrar en 
funcionament a Premià de 
Mar el Servei de Mediació 
Ciutadana, de la mà de la 
Regidora de Serveis Socials, 
Mercè Gisbert, i creat amb 
l’objectiu de resoldre  els con-
flictes comunitaris mitjançant 
la intervenció d’un expert en 
mediació. El servei, pensat 
per afavorir la convivència 
ciutadana i la cohesió social, 

La premianenca 
Jazmín Pérez, 
guardonada a 
la XXV Mostra 
Literària 
del Maresme 

va dirigit a tota la població del 
municipi i és gratuït i des de 
la seva posada en marxa ha 
atès prop d’una cinquantena 
de casos. La mediació faci-
lita la negociació i afavoreix 
la cultura del pacte. Mitjan-
çant la participació directa 
de les persones que estan 
implicades en el conflicte i 
amb el suport d’un mediador 
imparcial intenten trobar una 
solució que sigui satisfactòria 
als interessos de les parts.
Els conflictes que s’hi atenen 
són bàsicament de relació 
entre veïns, de convivència 
en comunitats de veïns, de 

la comunitat escolar, familiars 
(intergeneracionals),. En cap 
cas no s’atendran conflictes 
de separació i divorci, de vi-
olència familiar, ni conflictes 
on una de les parts implicada 
sigui l’Ajuntament .    
 El servei de mediació ciu-
tadana es troba al carrer de la 
Mercè n. 77-75. Per demanar 
informació o sol·licitar el servei 
cal adreçar-se a l’Àrea de 
Serveis Personals d’Atenció al 
Ciutadà, al c. Unió 40, tel. 93 
741 74 04, trucant al telèfon 
628 125 214 o per correu elec-
trònic a: mediaciociutadana@
premiademar.cat.

Nova senyalització 
prop de les escoles
La Regidoria de Governació ha 
instal·lat prop dels centres educatius 
del municipi uns nous cartells de sen-
yalització per alertar de la proximitat 
d’una zona escolar. 

Noves pilones 
al Barri del Gas
La Regidoria de Governació 
ha instal·lat al carrer de Sant 
Mateu unes noves pilones 
per evitar que els cotxes 
aparquin damunt les voreres. 
D’aquesta manera ha donat 
resposta a una reivindicació 
dels veïns del Barri del Gas. 

Nova senyalització als parcs  
Les regidories de Medi Ambient i Salut 
Pública estan instal·lant uns nous senyals 
informatius als parcs i places per informar 
sobre les accions cíviques i incíviques i de 
la importància del respecte per l’entorn. 

Noves papereres-cendrer
La Regidoria de Medi Ambient ha començat a instal·lar a 
diversos indrets del municipi un nou model de papereres 
que porten un cendrer incorporat. 

Nou camió de la neteja
Des de fa unes setmanes els carrers de Premià de Mar disposen d’un nou 
camió escombra. El nou vehicle, adquirit per la Regidoria de Medi Ambient, 
facilita una neteja més acurada dels carrers del municipi.  

Millores a la plaça de La Riera/Gaudí
Fa poques setmanes, la Brigada Municipal va construir un nou mur a la 
plaça que hi ha tocant  la Riera de Premià i el carrer Gaudí, s’hi ha elimi-
nat la rampa que provocava que el carrer s’omplís de terra i s’ha fet de 
manera que les aigües evacuïn per la Riera. D’altra banda, també s’ha  
reomplert el solar amb sauló i s’ha anivellat. 

El 23 de novembre va tenir 
lloc a Montgat l’acte de lliu-
rament de la fase comarcal 
de la XXV Mostra Literària 
del Maresme. Entre els gua-
nyadors hi havia la premia-
nenca Camil·la Jazmín Pé-
rez López, que va obtenir el 
primer premi de la categoria 
D en prosa. La regidora de 
Serveis Socials, Educació 
i Festes, Mercè Gisbertva 
assistir a l’acte. 
 En la Mostra Literària del 
Maresme participen els gua-
nyadors dels diferents con-
cursos literaris de caire local 
que es realitzen a diversos 
municipis de la comarca. La 
Mostra es regeix per unes 
bases consensuades entre 
els ajuntaments i el Consell 
Comarcal. Cada any es pu-
blica un llibre que recull les 
obres guanyadores de les 
diferents modalitats.

P r e m i à  m i l l o r a
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director de la missió, amb 
gran quantitat de plantes, 
seccions i detalls d’edificis, 
així com els apunts que 
mossèn Gudiol –conser-
vador del Museu Episco-
pal de Vic- va prendre per 
redactar una memòria dels 
objectes artístics, així com 
una selecció de les 250 
fotografies fetes per Adolf 
Mas i extractes d’altres 
textos publicats pels pro-
tagonistes. 

El Museu de l’Estampació 
acull aquesta mostra, prin-
cipalment fotogràfica, que 
commemora el centenari 
de l’expedició que l’Institut 
d’Estudis Catalans va or-
ganitzar als Pirineus l’any 
1907, i que significà l’inici 
de l’estudi científic de l’art 
romànic català. 
 La mostra, organitza-
da per l’Obra Social de 
“la Caixa”, amb la col-
laboració de la Fundació 

Exposició sobre la 
missió arqueològica de 
1907 als Pirineus al Museu

Institut Amatller d’Art His-
pànic i el Museu, recull tota 
la informació coneguda 
d’aquest important esde-
veniment, que constitueix 
una de les fites cabdals en 
la presa de consciència de 
la importància del patrimoni 
històric, artístic i cultural de 
Catalunya. 
 A l’exposició es presen-
ten els dos quaderns de 
notes i dibuixos que va re-
alitzar Puig i Cadafalch, el 

Es pot visitar fins al 21 de desembre

Èxit de l’exposició “Peces Vives”

L’exposició temporal “Peces Vives” ha tingut una rebuda excel·lent 
per part del públic premianenc. La mostra, que s’exposà al Museu 
de l’Estampació del 5 d’octubre al 5 de novembre, acollia els treballs 
dels alumnes del taller “El Pájaro de Hierro”, situat davant l’edifici del 
Museu. En total la van visitar prop de 1.200 persones, la majoria de 
Premià de Mar . 

El Pájaro de Hierro, és un taller d’artesania creat per compartir i 
experimentar amb la creativitat i l’expressió personal. Els alumnes 
treballen amb materials que formen part de la quotidianitat: fusta, 
metall, rajoles… I es fan treballs de bijuteria, mosaic, brodats i origami 
(papiroflèxia). 

Aquesta mostra ha estat la que ha reunit més visitants des què 
s’encetà una línia continuada d’exposicions temporals del Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar.   

Dades pràctiques
“La missió arqueològica de 1907 als Pirineus”
Lloc: Fàbrica del Gas
Joan XXIII, 2-8
08330 Premià de Mar
Tel. 93 752 91 97
aj172.museu@premiademar.cat
Fins al 21 de desembre 
Horaris: de dimarts a divendres, d’11.00h a 14.00h
Dijous tarda, de 16.00h a 19.00h
Caps de setmana, visites concertades per a grups 
7 de desembre, obert d’11.00h a 14.00h

Entrada lliure

Inauguració de l’exposició al Museu de l’Estampació
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Signat un conveni 
d’investigació de la vil·la 
romana de Can Farrerons
L’Ajuntament i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
treballaran conjuntament al jaciment 
L’Ajuntament i l’Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica 
(ICAC) han signat un con-
veni per a la investigació 
de la vil·la romana de la 
Gran Via–Horta Farrerons i 
per a la projecció científica 
i social dels nous resultats 
arqueològics del jaciment. El 
cost total de la investigació 
arqueològica és de 60.600 
€, dels quals 45.600 € seran 
assumits directament per 
l’ICAC i la resta (15.000) per 
l’Ajuntament, gràcies a un 

ajut de l’empresa ACESA 
pel mateix import destinat 
a finançar les excavacions 
d’aquest jaciment. 
 El conveni és per tres anys 
i va ser signat per l’alcalde, 
Miquel Buch, i la directora de 
l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, Isabel Rodà. A l’ac-
te de signatura també hi va 
assistir el regidor de Cultura, 
Ernest Casadesús, i la in-
vestigadora de l’ICAC Marta 
Prevosti, que s’encarregarà 
de dirigir l’estudi. 
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El 14 de desembre, Marató de TV3
Les entitats premianenques, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, tenen previst organitzar el 
pròxim 14 de desembre les següents activitats esportives, 
culturals i de lleure per tal de recaptar fons per la fundació 
La Marató de TV3:
 
Activitats de caràcter cultural
AVECA I CAP-Premià organitzaran de 10 a 15h a la Plaça 
de la Sardana, una matinal de country i botifarrada.
El Patronat Social Premianenc organitzarà obres de teatre 
i cinema. 
El Consell Sènior organitzarà el diumenge dia 7/12/08 des 
de les 10h un recorregut caminant per Premià, acabant 
a les 11h a la Plaça de l’Ajuntament per fer-hi un pa amb 
tomàquet i botifarra blanca. Preu de 3 euros.
 
Activitats esportives
II ruta amb bicicleta per Premià, organitza club Ciclopatas. 
D’11 a 12.30 hores aprox. Sortida La Salle i arribada a la 
plaça de la Sardana.
Volada d’Estels Platja de l’Ona, de 12 a 14 hores. 
Organitza Vortex.
Portes obertes tennis taula, durant el matí, organitza Club 
Tennis Taula Premià.
Portes obertes Club Tennis Premià, d’11 a 19h. 
Club Nàutic Premià. Batejos de mar. Durant tot el dia.
Club Natació Premià. Activitats fins les 15:00 hores.
C. Excursionista Premià: cursa d’orientació per Premià. 
De 9 a 13 hores aprox.
Exhibició de taekwondo, gimnàs Sant Cristòfol (pendent 
de confirmació)
Futbol Sala. De 10:30 a 14:00 hores i de 16 a 19:30 hores. 
Pavelló d’Esports
Caminada Premià-Castell de Burriac-Premià: Dissabte 
13 de desembre, sortida 6 de la tarda de la Plaça Nova. 
Recorregut de 16 km. Preu per participant 5 Euros.

El passat 8 de novembre 
la Platja de Llevant tornà a 
ser l’escenari del popular 
alliberament de tortugues 
babaues que organitza la 
Fundació per a la Conser-
vació i Recuperació d’Ani-
mals Marins (CRAM), que 
enguany celebrava la seva 
tretzena edició. L’acte va 
estar presidit pel quart tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, 
Vicenç Yarto, la directora 
general de Medi Natural del 
Departament de Medi Ambi-
ent de la Generalitat, Núria 
Bonaventura, i el director de 
l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Obra Social de“la Caixa”, 

El CRAM torna 
sis tortugues 
babaues al mar

Xavier Bertolín. 
 L’acte va comptar amb 
l’assistència de més d’un 
miler de persones i es va 
completar amb un seguit d’ac-

tivitats formatives i lúdiques 
per als més petits on es va 
fer  una crida per al respecte 
de l’ecosistema litoral del mar 
Mediterrani.



Servei de taxi 24h
Des de fa unes setmanes, el  
Gremi de Taxistes ha posat 
en marxa un nou servei de 
taxi que funciona 24 hores al 
dia i que s’anomena “Tak Si”. 
Per sol·licitar aquest servei 
cal telefonar 902 45 45 10. 
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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 

Premià de Mar, 
present al Saló Nàutic
El mes de novembre es va 
celebrar el Saló Nàutic Inter-
nacional de Barcelona. En 
aquesta edició,  Premià de 
Mar hi va ser present amb 
la mostra, dins de l’stand 
del Consorci El Far de 
Barcelona, del Llaüt Català 
que el Club Nàutic Premià va 
adquirir recentment. Per a la 
propera temporada, l’entitat 
ja disposa de 4 tripulacions 
preparades per a competir, 
dues de femenines i dues 
mes de masculines, en les 
Categories de Sèniors i Ve-
terans.

El regatista Carles Ga-
llart, en representació  del 
Club Nàutic Premià, va reco-

llir, com a primer classificat, 
el Trofeu Saló Nàutic en la 
Classe 420, alhora que va 
ser Guanyador Absolut de 

Vela Lleugera (millor tripula-
ció del Campionat). Cal des-
tacar que actualment, David 
Omedes (CV Palamós) i 

Festa del Bolet 
i de la Tardor
El 8 de novembre va tenir lloc 
la Festa del bolet i de la tardor, 
organitzada per l’Associació 
de Veïns i Establiments del 
Casc Antic, AVECA. Durant tot 
el dia, la plaça de l’Ajuntament 
i el carrer Sant Antoni es 
van omplir de parades amb 
diverses varietats de bolets, 
paradetes d’artesania i tallers 
per als més petits. 

Carles Gallart (CN Premià) 
són la parella més forta en la 
classe 420 i actuals campi-
ons de Catalunya.
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Un espai públic 
o un accés privat?

Si aneu a la plaça Doc-
tor Ferran observareu el 
complex comercial que s’hi 
està acabant de construir 
entre els carrers de la Gran 
Via, el Torrent Fontsana i 
Jacint Verdaguer. Al costat 
d’aquesta actuació urbanís-
tica hi ha aproximadament 
uns 1.500 m2 de sòl públic, 
que s’han convertit, en una 
bona part, en accessos a 
l’equipament comercial que 

s’hi ha construït. Mentre que 
l’espai que resta aprofitable, 
descomptada l’àrea que 
s’ha enjardinat per a guarnir 
un pendent inútil, és d’uns 
200 m2.
 Les primeres preguntes 
que se’ns acudeixen són qui 
va aprovar els projectes? I si 
era conscient del que feia? I 
si el disseny d’aquests es-
pais condicionarà futures ac-
tuacions urbanístiques que 
puguin tenir per objectiu un 
millor aprofitament d’aquests 
espais.
 Quelcom semblant succe-
eix amb la promoció de Can 
Boter. En aquesta actuació 
ja es deixa veure la futura 
plaça, construïda en el sòl 

públic que s’hi ha generat. 
Inexplicablement, la plaça 
s’ha construït amb pendent.
 No caldria recordar que 
Premià té una greu man-
cança d’espai públic i que 
som una de les poblacions 
més denses de Catalunya. 
En aquest context, caldria 
ésser especialment curosos 
en aprovar les actuacions ur-
banístiques que condicionen 
els espais públics.
 Cal que a la gestió admi-
nistrativa s’hi afegeixi l’inte-
rès natural de qui defineix 
l’ espai vital. Tothom hi té 
alguna cosa a dir –també 
els polítics i, evidentment, 
els tècnics, és clar-, però, 
sobretot, és important que 

ho protagonitzi la ciutadania, 
que és qui hi ha de viure.
 Des de la Coalició dema-
nem que es faci una aposta 
decidida per a la participació 
ciutadana en les qüestions 
que tenen incidència en la 
vida de les persones i, so-
bretot, que poden significar 
una hipoteca per al futur del 
poble.
 Cal un model de procés 
participatiu ben elaborat, a 
partir de les experiències 
d’altres municipis d’aquí o 
de fora, assumint fins a les 
últimes conseqüències les 
propostes que se’n derivin.
 En aquests trenta anys 
de democràcia que estem 
a punt de celebrar, hem 

assajat suficientment l’acte 
d’escollir i delegar. Ara es fa 
necessari anar més enllà i 
recuperar la il·lusió de partici-
par directament en la gestió 
del municipi.

Intervencions de grup de la 
Coalició al ple municipal de 
novembre:
Preguntes referents a: 1. El 
preu de venda dels aparca-
ments de Can Boter. 2. L’es-
tat deteriorat de la pèrgola 
de la plaça Francesc Macià 
(Can Fitó). 3. La supressió 
de la parada del bus Can 
Pou.
Aprovació, amb el nostre vot, 
de congelar sous càrrecs 
electes.

La crisi econòmica

Estem patint una greu si-
tuació de crisi econòmica 
internacional, creada fona-
mentalment per empreses 
financeres que han volgut 
guanyar més del que els 
corresponia i, a més, ho 
han fet amb els diners dels 
altres, essent aquests al-
tres majoritàriament les 
classes treballadores. Tot 
i que aquesta crisi no s’ha 

generat a Espanya, la nova 
manera d’actuar del sector 
bancari en la mesura de no 
donar préstecs amb l’ale-
gria d’abans, ha repercutit 
directament en el sector 
immobiliari i en aquests mo-
ments ja s’està estenent al 
sector industrial i productiu 
en general, amb el que això 
comporta  per l’economia 
nacional. Parlant de la situ-
ació a Premià de Mar, estem 
sorpresos de què l’equip 
de govern (CiU+ERC), no 
estigui parlant de la greu 
crisi, com la gent del carrer 
vol i necessita. Explicant 
amb claredat en què està 
afectant realment  la gent, 
al dia a dia, a quin o quins 

sectors està repercutint 
més i en funció d’aquestes 
dades, quines són les me-
sures que s’han  pres de 
manera immediata, quines 
es prendran al llarg de l’any 
i quines  es portaran a terme 
a mig termini. Mesures que 
han d’anar acompanyades 
de propostes concretes, 
comprensibles i, tangibles 
pels veïns. Observem sor-
presos la demagògia i la 
imprecisió de l’equip de go-
vern (CiU+ERC), que s’està 
atrevint a anunciar que en 
el pressupost de 2009 ja ha 
pres mesures de contenció 
de la despesa, anunciant, 
com una fita, que el pressu-
post s’incrementa al voltant 

d’un 13 % respecte a l’any 
anterior. Però si en temps de 
crisi habitualment la recap-
tació ha de ser inferior! Però 
aquí NO. Per a l’any 2009, 
la contribució s’incrementa 
un 12 %, quatre vegades 
l’IPC, a això ells en diuen 
(CiU+ERC), “polítiques so-
cials”. Però, a més s’atrevei-
xen a anunciar l’increment 
en genèric, sense concretar. 
A qui afavoreix aquest incre-
ment?. Diuen com sempre, 
“afavorirem a tots”, això no 
s’ho creu ningú, perquè si 
es doten més unes partides 
a algú li haurà de repercu-
tir a la baixa, perquè tots 
sabem fer números i si es 
posa per un costat, s’ha de 

treure per un altre. Amb les 
declaracions fetes fins ara 
només diuen que aplicaran 
mesures de contenció, i no-
saltres preguntem, quines?, 
en quina quantitat?, a qui 
afecta positivament l’incre-
ment pressupostari i a qui li 
repercuteix negativament. 
Transparència, claredat i 
confiança. Això és el que ne-
cessita la societat. Davant 
de la situació d’incertesa 
que està vivint la ciutadania, 
demanem accions i decla-
racions, clares, concretes 
i entenedores  per als ciu-
tadans i sense ambigüitats 
genèriques que l’únic que 
fan es crear desconfiança i 
malestar entre la societat.

Hem aconseguit que els 
pressupostos de l’Estat 
incorporin 750.000 € per 
al Baixador de Can Pou-
Camp de Mar i 500.000 € 
per a l’Amistat

El Grup Parlamentari Català 
(CiU) del Congrés de Dipu-
tats ha aconseguit,a petició 
de Convergència i Unió de 
Premià de Mar, incorporar 
al Projecte de llei de pres-
supostos generals de l’Es-
tat (PGE) per a 2009 dues 
esmenes referents a Premià 

de Mar: 750.000€ per a 
l’execució del baixador de 
RENFE de Can Pou-Camp 
de Mar i 500.000€ per a 
la rehabilitació del teatre 
l’Amistat.
 Els pressupostos de l’Es-
tat de 2008 ja comptaven 
amb una partida de 750.000 
per a la posada en marxa 
del baixador però un any 
més  tard no hi ha hagut 
cap moviment per part del 
govern del PSOE. Quan 
Convergència i Unió de 
Premià de Mar vam tenir 
constància que el projecte 
dels pressupostos per a 
2009 no contemplaven cap 
partida per al baixador, va 
demanar als seus diputats 

de Madrid que exigissin 
que els pressupostos per 
a 2009 tornessin a incloure 
una partida per al baixador. 
Finalment, aquesta partida 
ha estat inclosa i accepta-
da. 
 Paral·lelament, el passat 
mes d’octubre, l’alcalde, 
Miquel Buch, va enviar una 
carta a l’actual secretària 
d’estat i d’infraestructures, 
Josefina Cruz, on li retreia 
la manca de compromís i 
voluntat per part del Govern 
de Madrid per tirar endavant 
el baixador, al mateix temps 
que deixava ben clar que si 
en un mes Premià de Mar 
no rebia una resposta per 
part d’aquest Ministeri, es 

recolzarien les mobilitza-
cions de la  societat civil 
premianenca  per posar en 
marxa el baixador. Després 
de conèixer l’aprovació de 
750.000€ per als pressu-
postos de 2009, Miquel 
Buch afirmava que “des què 
vaig ser nomenat alcalde no 
he deixat de treballar per fer 
realitat el baixador, i seguiré 
així fins a aconseguir-ho. 
El PSOE ens ha enganyat 
però no ens arronsarem. 
Els veïns de Premià de Mar 
necessitem amb urgència 
aquest baixador”. 
 D’altra banda, durant 
el 2008, l’alcalde, Miquel 
Buch, i el regidor de Cultura, 
Ernest Casadesús, han fet 

diverses gestions amb el Mi-
nisteri de Cultura per poder 
tirar endavant la rehabilita-
ció de l’Amistat. Els resultats 
van ser molt positius, ja que 
prèviament als tràmits par-
lamentaris van aconseguir 
una partida de 100.000€ per 
a 2009, que amb les esme-
nes posterioment presenta-
des per CiU ha ascendit a 
500.000€. L’alcalde, Miquel 
Buch, també es mostrava 
molt satisfet per aquesta 
partida i afirmava que “la 
rehabilitació de l’Amistat és 
una de les grans assigna-
tures pendents que tenim, 
i esperem que el 2009 les 
màquines hi comencin a 
treballar”. 
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Esquerra davant la crisi

En temps de crisi, com la 
que estem vivint en aquests 
moments, és quan tothom 
posa la mirada en  els Serveis 
Socials. També és quan, des 
d’alguns sectors polítics, 
s’aprofita per fer política 
“populista” amb interessos 
propagandístics. Tant de bo 
que aquest interès fos tan 
intens, per part d’aquests 
sectors, en els moments de 
bonança. Però la realitat és 
que els serveis no es poden 

improvisar. S’ha de treballar, 
dia a dia, amb visió global i 
de futur per poder atendre 
els més febles de la nostra 
societat. I és el sistema de 
treball que estem aplicant 
Esquerra Republicana des 
de l’any 2003.
 Malgrat aquesta crisi, el 
desenvolupament de la llei 
de la dependència i el gran 
volum d’usuaris de Serveis 
Socials, podem dir que es-
tem a l’alçada dels moments. 
Comprem un vehicle adaptat 
per donar resposta als des-
plaçaments de persones, 
grans i joves, amb proble-
mes de mobilitat. Entrarà 
en funcionament el 2009. A 
partir del gener disposarem 

d’abonaments per al taxi 
adaptat per tal d’ajudar eco-
nòmicament a aquest col-
lectiu . Disposem d’un servei 
per a infants i adolescents, 
“La Font del Cargol “,que 
està a ple rendiment. S’està 
elaborant el Programa d’Es-
pai Familiar perquè pugui 
posar-se en marxa durant el 
primer trimestre del proper 
2009
 Dins dels Serveis de 
Diversitat i Ciutadania ja te-
nim feta la guia d’acollida  i 
disposem de dos agents de 
diversitat. Aquests professi-
onals tenen al seu càrrec la 
tasca de desenvolupar i fer 
el seguiment del Pla Muni-
cipal de Recepció i Acollida 

(PRAM). Des del Consell 
Comarcal s’està treballant 
en una Xarxa d’Infància, 
Adolescència i Família de la 
qual  formem part activa. Una 
de les nostres educadores so-
cials és un membre molt actiu 
de l’equip de treball d’aquest 
projecte i naturalment amb el 
suport polític de la regidoria.
 Així mateix hem posant en 
marxa el Servei de Mediació 
Comunitària per aconseguir 
ser una ciutat mediadora i 
acollidora. 
 Tenim en projecte poder 
constituir la Regidoria de la 
Dona, amb serveis especí-
fics que ja tenim i anem am-
pliant, en la mesura del que 
sigui possible, amb d’altres. 

Que no nos metan goles 
por la escuadra

En el últim ple el PSC ha 
presentat una  moció, que 
proposa mesures de con-
tenció de la despesa pública, 
com diu, per minimitza la crisi 
econòmica que ens afecta.
 Sembla una incoherèn-
cia no presentar-la conjun-
tament i votar-la a favor, 
com hem fet,. I es això, el 
que vull explicar per no fer 
, un mal servei a la virtut 
de  l’inteligència econòmica 
de les famílies Premianen-

ques.
 Primer, per l’oportunitat 
temporal, perquè ara i no el 
any passat, quant realment 
tocava 
 I segon, per l’oportunitat 
política. Perquè es presenta, 
perquè, ara, prenen l’ inicia-
tiva?
 Està capacitat, el PSC-
PSOE, per parlar de mesures 
per minimitza la crisi, quant 
fa uns mesos es negava de 
la seva mateixa existència, i 
es deia que era una desacel.
leració econòmica? 
 Perquè parlem de crisi 
i no de recessió, que es la 
realitat segons la OCDE.
 Ens venem aquí a do-

nar lliçons d’ austeritat, els 
mateixos que parlem de la 
crisi econòmica mundial i les 
administracions públiques 
catalanes, com diu la moció, 
sense parlar de la crisi d’ 
Espanya.
 Presenten això, els ma-
teixos, que sempre s’ han 
queixat de les lleis d’ aus-
teritat i de les Lleis estabili-
tat pressupostàries del PP. 
Els mateixos que no han 
fet reformes estructurals a 
temps, els mateixos que han 
fet , que la despesa creixi  
sistemàticament per sobre 
del creixement de la nostre 
economia, i els mateixos que 
han fet que la pressió fiscal 

espanyola, 3 punts del PIB, 
sigui 6 vegades més que 
la mitja dels països  de la 
OCDE.
 Espanya, pateix un de-
sastre econòmic no reco-
negut al principi ( el debat 
del Sr. Solbes-Pizarro), que 
s’ha intentat negar-lo des-
prés,  i que al final ...els fets 
i la realitat els ha obligat ha 
acceptar-lo.
 I es per això que tenim, 
aquest any   807.000 aturats 
més,  un aturat mes, cada 4 
minuts,), i un dèficit públic 
previst,  del 2’3 % del PIB. 
La falta de credibilitat dels 
Pressupostos del Estado 
para el 2009, es total. Exem-

ple, el govern del Sr Ro-
dríguez, fa una previsió de 
creixement per el 2009 del 
1%, i el FMI, calcula una 
recessió del 0’2%.
 Llavors, presentar xifres 
macroeconòmiques irreals 
basades en un diagnòstic 
incorrecte, en la empresa 
privada es acomiadament 
i en la empresa pública es 
agravar la situació, minar 
la confiança internacional i 
nacional ,aturar la demanda 
interna i el consum.
 Premianencs,  ja m’he fet 
gran i madur políticament, i 
a la meva edat, intento que 
no “me metan goles por la 
escuadra”.

Acta reunió 30/09/2008 
(2a part)

El Sr. Valilla proposa als 
presents que la Coordina-
dora es pronunciï en el sen-
tit de rebutjar les calçades 

laterals com a alternativa 
a l’actual traçat de l’NII i la 
gratuïtat de la C32 per als 
residents al Maresme. El 
Sr. Alcalde afirma que ningú 
sap per on passarà el traçat 
alternatiu i ens suggereix 
que si volem fer la votació la 
fem en un altre moment. Tot 
seguit s’inicia el repàs del 
compliment d’acords pre-
sos en la reunió anterior. 
 -Barri de Sta.Maria-Sta.
Anna Tió: El responsable 
de la senyalització informa 
de l’escrit adreçat a la Di-
putació de Barcelona en el 
dia d’avui en referència a 
la rotonda d’accés al barri. 
Hom recorda la necessitat 
de facilitar l’accessibilitat 

proposant mesures com 
desplaçar la parada del 
bus uns metres o bé fer un 
entrant a la vorera a fi de 
no interrompre el trànsit, 
la instal·lació d’un semàfor 
obert amb polsador per 
als vianants, senyalitzar a 
la calçada un pas de via-
nants a l’alçada del Torrent 
Fontsana, etc... Es justifica 
la urgència de l’arranjament 
del lloc en base a la densitat 
de població, a la connexió 
propera de la VB0023 amb 
la C32, etc.  
 -Barri del Gas: s’informa 
de la instal·lació, al c. Sant 
Mateu, de pilones de mida 
petita a la vorera del lloc 
conflictiu envaïda pels ve-

hicles mal aparcats. En una 
segona fase s’instal·laran a 
la resta del carrer.
 -Barri de Can Ferrarons: 
Hom reitera la petició  que 
es demani a la Diputació la 
instal·lació d’un semàfor a 
la carretera de Vilassar de 
Dalt a l’alçada del carrer 
de Batlles que condueix 
a la piscina i als centres 
escolars i que havia estat 
demanat abans que el de 
la carretera de Premià de 
Dalt. Suggereix, a més, 
la col·locació d’un senyal 
de precaució al lloc, atès 
que es troba enmig d’una 
baixada recta que mor a la 
Nacional II. El responsable 
de senyalització recull la 

proposta recordant que 
s’acaba d’instal·lar un se-
màfor nou a la carretera de 
Premià de Dalt a l’alçada 
del Camí del Mig i que 
existeix un semàfor a la de 
Vilassar de Dalt dos carrers 
per damunt d’aquest lloc.
 -Barri Banyeres: Expres-
sa la seva disconformitat pel 
que fa a la reducció en  un 
sol sentit de la prolongació 
de la carretera de Premià 
de Dalt que obliga els veïns 
del carrer Maresme a donar 
la volta per tal d’accedir als 
seus pàrquings. Aprofita 
l’avinentesa per  reclamar 
un pàrquing municipal a la 
zona del terraplè ubicat al 
costat de la petanca.

Com un primer pas de suport 
psicològic per a dones. 
 Tots aquests serveis i 
d’altres, que ja anirem publi-
citant, necessiten d’acom-
panyament econòmic. Tant 
de les administracions su-
pramunicipals (Generalitat, 
Diputació) com de recursos 
propis. Per aquest motiu 
procurem fer la nostra funció 
polìtica de la manera més 
eficient possible. Prioritzant 
l’atenció a les persones i 
incidint, especialment, en la 
prevenció. És evident que 
tot això no s’improvisa ni es 
resol amb un sol pressupost, 
és el resultat de creure en les 
polítiques que publicitem  a 
les campanyes electorals. 
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Dissabte 20
Celebració del Nadal amb les famílies. Cantada de Nadales
17.00 h, al Casal Benèfic Premianenc. Organitza: Casal Benèfic Premia-
nenc. Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Encesa de la il·luminació i inauguració del pessebre dels jardins de Can  
Roura. 19.00 h, a Can Roura . Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Teatre: Soterrrani, de J.M. Benet i Jornet 
22.30 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura. Amb Pere Arquillué 
i Pep Cruz. Direcció: Xavier Albertí. Producció: SalaBeckett

Diumenge 21
Sortida a peu amb els Caminants de Matinada i l’Esplai Parroquial
8.00 h, a la plaça Nova. Es portarà el pessebre a Sant Mateu. A les 11.00 
h del matí es farà la plantada del pessebre i la missa a l’ermita de Sant 
Mateu. Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

Nadales d’Andalusia
16.30 h, al Casal Benèfic Premianenc. Organitza: Casal Benèfic Premia-
nenc. Col·labora: Grup Rociero Romero Marismeño

Concert de Nadal
19.00 h, a la capella de l’Escola La Salle de Premià de Mar
Banda de Música de Premià de Mar
Organitza: Associació Banda de Música de Premià de Mar

Dijous 25
Inauguració de l’exposició de diorames construïts pels membres dels 
Amics de l’Art Pessebrístic. 11.00 h, al local del c. Aurora, 20
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

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

Concert de Nadal
A càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé) i de la Cobla Pre-
mià. 12.30 h, al Centre l’Amistat. Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé) i Cobla Premià

Dissabte 27 
8è Torneig de Nadal de futbol sala, de 9.00 h a 21.30 h, al Pavelló Muni-
cipal d’Esports. Organitza: CFS Premià

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

Diumenge 28
Country a la plaça. Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del 
Country
11.30 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana. Organitza: AVECA

G E N E R  D E  2 0 0 9
Del 2 al 4 de gener
NADÀLIA al  Pavelló Municipal d’Esports de Premià de Mar (Camí del 
Mig, 62). Ludoteca de jocs tradicionals, amb més de 30 jocs d’arreu del 
món: amb xanques, el bilboquet, un dominó gegant, jocs de taula, les 
anelles, la baldufa, la cursa de sacs, jocs musicals , teatre de titelles... i 
una ludoteca infantil per als més petits, fins a 4 anys. 
Inflables, rocòdrom-tobogà, un tobogà d’esports, i inflables per als més 
petits, i activitats destinades al públic jove, a partir dels 12 anys.

5 de gener
Rebuda a SS.MM. els Reis de l’Orient
16.30 h, als jardins del Palmar. Organitza: Regidoria de Festes 

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

Pessebre vivent
A partir de les 18.30 h, a la plaça dels Països Catalans
Organitza: Escola de Teatre Kampikipugui

Dijous 8  
Club de lectura. Es comentarà el llibre “De ratones y de hombres” de J. 
Steinbeck. Edhasa.. La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo.
19.00 h, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent
 
Diumenge 11
Balls tradicionals a la plaça de l’Ajuntament  
A partir de les 18.00 h, taller de danses i ball obert a tothom
Organitza: De Bòlit!

Dimarts 13, 20 i 27 
Club de lectura sobre la dona. El grup Mar de Dones dirigirà les lectures.
Es faran lectures en veu alta i es comentaran. 19.00 h, a la Biblioteca Can 
Manent. Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent i Mar de Dones

Cinema al Patronat  
Consulteu la programació de cinema a la cartellera del Patronat o a la 
pàgina: www.patronat.voluntariat.org

De l’1 al 24
Exposició de llibres infantils del Calendari d’Advent de la Masia de Can 
Manent. Cada dia un nen podrà obrir una finestra del calendari d’Advent i 
descobrir el llibre recomanat. Es repartirà una llista dels llibres que surten al 
Calendari. Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Dijous 4
Club de Lectura: Es comentarà el llibre “La clivella” de Doris Lessing. 
Edicions 62. La tertúlia anirà a càrrec de Raquel Piccolo
19.00 h, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent

Del 5 al 24 de desembre 
Fira de Nadal . A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers de 
la Plaça i Dr. Fleming. Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Premià de Mar

Dimarts 9 i 16 
Club de lectura sobre la dona. Es faran lectures en veu alta i es comenta-
ran. 19.00 h, a la Biblioteca Can Manent
Organitza: Biblioteca Municipal de Can Manent i Mar de Dones

Diumenge 7
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa
12.00 h, al Centre l’Amistat. Organitza: Amics de la Sardana

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!

Ball de gent gran, amb l`orquestra Setson
Lloc: Pavelló d’Esports, 18:00 hores. Preu entrada: 5 €, amb consumició

Dissabte 13
Concert a càrrec del Cor de Noies de l’Escola Municipal de Música i el Cor 
de Gospel de l’Institut de Música Fabra. 12.30 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Cantada de Nadales
19.30 h a la Parròquia de Santa Maria i a les 20.30 h, a la Parròquia de 
Sant Cristòfol, amb l’Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Diumenge 14
Marató de TV3. Diverses activitats culturals i esportives (calendari provisio-
nal a la pàgina 16)

Trobada de Nadal per un 2009 millor i en pau. 12.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Tercer Mil·leni, associació pel creixement personal

Concert de Nadal a càrrec de la Coral l’Amistat juntament amb un trio de 
jazz. Direcció: Daniel Antolí
19.00h, a la capella de l’Escola La Salle. A la sortida hi haurà coca i vi dolç, 
com ja és tradicional. Preu: 4 €. Organitza: Coral l’Amistat

Dilluns 15
Concerts a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
17.45 h, 18.45 h i 20.00 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 16
Concerts a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de prebà-
sic 1, prebàsic 2 i d’adults.
18.00 h i 19.30 h, al Centre Cívic / 20.30 h, a l’auditori de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 17
Concerts a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
17.45 h i 18.30 h, a l’auditori de l’Escola
21.00 h, concert de Corals a l’Església de Sant Cristòfol
Organitza: Escola Municipal de Música

Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Amics del Cant i Concert de guitar-
ra, a càrrec dels Amics de la Guitarra. 20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Amics de Cant i Amics de la Guitarra (AVECA)

Dijous 18
Concerts a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de primer 
i segon de bàsic. 18.00 h i 19.30 h, al Centre Cívic. 20.45 h, a l’auditori de 
l’Escola.Organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 19
Concerts. 17.45 h, concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música a l’auditori de l’Escola Municipal
18.45 h, concert a càrrec dels alumnes de piano de l’Escola Municipal a 
l’auditori de l’Escola Municipal
20.00 h, concert de grups instrumentals de l’Escola Municipal al Patronat 
Teatre. Organitza: Escola Municipal de Música

Del 20 de desembre al 5 de gener
Trenet de comerç. Excepte els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener
Sortida i final de trajecte des de la plaça de la Sardana
De 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.30 h llevat del dia 5 (només al matí) 
i dels dies 24 i 31 de desembre (només circularà fins a les 19.00 h)
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)

Cantada de Nadales
16.30 h, al Casal de la Tercera Edat de Can Manent
Organitza: Casal de de Can Manent. Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 

EXPOSICIONS

Últims treballs de l’artista 
Antoni Bachs
Fins al 8 de desembre, a la 
Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Exposició col·lectiva
A càrrec dels socis de l’Associ-
ació d’Artistes Plàstics
Del 12 de desembre al 6 de ge-
ner de 2009, a la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Un cop d’ull al passat: fòssils
La secció de Paleontologia de 
l’AECC i la Fundació CRIT pro-
posa amb aquesta mostra fer 
un viatge a través del temps, 
tot recorrent les principals 
empremptes fòssils del nostre 
passat geològic.            
Fins al 20 de desembre, a la 
sala d’exposicions Can Manent
Organitza: AECC i Fundació 
CRIT

Missió arqueològica als 
Pirineus. 1907 
L’exposició, una mostra princi-
palment de fotografies d’Adolf 
Mas, commemora el centenari 
de l’expedició que l’Institut 
d’Estudis Catalans va organit-
zar als Pirineus l’any 1907, i 
que significà l’ inici de l’estudi 
científic de l’art romànic català. 
Fins al 21 de desembre, al 
Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar

Visites guiades a l’Exposició 
Permanent del Museu de 
l’Estampació
Horari: 
Dimarts, dimecres i divendres, 
d’11.00 h  a 14.00 h
Dijous, d’11.00 h a 14.00 h i de 
16.00 h a 19.00 h
Caps de setmana, visites con-
certades (tel. 93 752 91 97)
Primer diumenge de mes, 
d’11.00 h a 14.00 h. Dilluns 
tancat 
Preu entrada: 1 euro 
Organitza: Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar

Exposició col·lectiva
A càrrec del col·lectiu de Sant 
Lluc de Mataró
Intercanvi d’entitats
Del 9 de gener al 8 de febrer, a 
la Sala Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar

Homenatge a  Raimon  Torres 
Del 17 de gener al 8 de febrer, 
a la sala Can Manent.
Organitza: Regidoria de Cultura 
i Associació d’Artistes Plàstics


