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Fa pocs dies, vàrem aprovar el pressupost municipal per al 2010. Tal i 
com vaig dir durant la meva intervenció al ple, sóc dels que penso que 
la situació econòmica actual, a banda de ser una crisi global, també 
és una crisi de confiança. Ho dic referint-me al fet que la societat ha 
entrat en una situació de pessimisme generalitzat, i entre tots hem de 
ser capaços de capgirar-la. A l’Ajuntament hem volgut fer un primer pas, 
petit però ferm, en aquest sentit. A banda de mantenir els llocs de treball 
del consistori, no s’ha incrementat la càrrega fiscal als ciutadans; s’han 
mantingut tots els serveis existents; i s`han incrementat els recursos 
destinats a ensenyament, formació i serveis socials. 
 El pressupost aprovat és un pressupost marcat per la crisi, però  

l’Ajuntament, amb les seves limitacions i mancances també ha de posar el seu granet de 
sorra perquè tots plegats ens en puguem sortir i aconseguir tirar endavant. 
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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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L’equip de govern (CIU i Esquerra) van votar 
a favor del pressupost, el PSC es va abstenir 
i ICV-EUiA-EPM i PP van votar en contra

El 2010 es destinaran 
4,5 milions d’euros 
en obres i millores

El Ple Municipal del mes de 
febrer va aprovar el pressu-
post municipal per a aquest 
2010, que en total ascen-
deix a 22.901.193,22€. 
Durant les seves interven-
cions, els representants 
de l’equip de govern van 
explicar que es tracta d’un 
pressupost marcat per la 
crisi, ja que les aportaci-
ons de l’Estat envers els 
ajuntaments s’han reduït 
en un 27,2% respecte l’any 
anterior. Això ha comportat 
que diverses àrees hagin 

hagut de patir una reduc-
ció en el seu pressupost 
respecte l’any anterior: 
Cultura (16 %), Festes (13 
%), Promoció Econòmica 
(31%) i Esports (8%) en són 
alguns exemples. D’altra 
banda, s`ha augmentat la 
despesa en Serveis Socials 
(4%) i Serveis Educatius i 
Formatius (45 %). 
 L’ import destinat a in-
versions també s’ha vist 
reduït (un 40,67%). Tot i 
així, es destinaran  2 mi-
lions d´€ que permetran, 

entre d’altres, la 3a. fase de 
pavimentació de  carrers, 
la urbanització del Torrent 
Malet, la finalització de 
l’Amistat, el cobriment de 
la pista del Voramar, la po-
sada en marxa de l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà Virtual, 
millores en la xarxa d’aigua 
potable, la finalització de 
la Biblioteca, millores en 
enllumenat públic o millo-
res a les escoles. A més, 
cal destacar  les inversions 
que es finançaran amb els 
ajuts estatals FEOSL, que 
sumen 16 projectes amb 
actuacions per a un import 
de 2,5 milions d´€ per a 
tots els barris en matèria 
d’enllumenat, aigua pota-
ble, i clavegueram, així com 
millores a diversos centres 

Passa a la pàgina següent

Malgrat les limitacions 
econòmiques, s’ha aprovat 
un pressupost equilibrat

i equipaments municipals. 
I, finalment, hi haurà una 
aportació de 540.000€ dels  
FEOSL per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, que es 
destinarà a despesa social 
i educativa.
 En definitiva, malgrat 
les limitacions econòmi-
ques,  s ’ha aconsegui t 
aprovar un pressupost 
equil ibrat, amb un pes 
important en despesa so-
cial i educativa i amb unes 
inversions totals de 4,5 
milions d’euros.

Les aportacions de l’Estat 
envers els ajuntaments 
s’han reduït en un 27,2%
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Miquel A. Méndez (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Mercè Gisbert (Esquerra) 

“El PSC s’abstingué, però denuncia la 
desastrosa gestió econòmica dels darrers 

dos mandats de CiU, en els quals, s’han 
hagut d’executar dos Plans de Sanejament 

Finançer, un per tancar amb pèrdues i l’altre 
per pagar-les.”

“Aquest pressupost està condicionat per 
la situació de crisi que estem patint, però 

també és conseqüència de la mala gestió 
de l’Equip de Govern(CIU-ERC) durant els 

últims anys”.

““Hem votat en contra dels pressupostos, 
perquè les seves mesures porten un any 

de retard i no són  creïbles, són improvisats 
i no estan consensuats ni preparats per 

afrontar la crisi”.

“Els serveis socials bàsics són els que 
noten més directament l’impacte de la crisi, 

però la tasca social no acaba aquí. Les 
administracions haurien de poder garantir el 

benestar de les persones sempre”.

“S’ha aprovat un pressupost molt difícil, 
amb els ingressos molt reduïts.  Però 
hem donat un pes específic important 

a la despesa social i educativa i es 
realitzaran noves inversions per 4,5 

milions d’ € durant aquest any”. 

ve de la pàgina anterior

RESUM DE LES PRINCIPALS INVERSIONS PER AL 2010

Construcció de l’edifici de l’Amistat Obrera de Premià de Mar: 400.000€

Voramar. Cobertura i acondicionament de la pista poliesportiva: 173.714€

Manteniment i conservació de la teulada del pavelló: 18.000€

Urbanització del Torrent Malet: 426.270€

Reparació de paviments a diversos carrers (3a fase pavimentació):  458.000€

Actuacions en el  clavegueram a diversos indrets:  41.000€

Millora de la xarxa municipal d’abastiment d’aigua potable a diversos indrets: 80.000€

Supressió de la  xarxa aèria d’enllumenat: 30.000€

Reposició  d’enllumenat públic:  70.000€

Obres i equipament de la Biblioteca de Can Farrerons:  75.000€

Implantació de l’OAC Virtual: 81.042€

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic: 384.485€ *
 - Sector delimitat pels carrers Gran Via, Abat Oliba, Narcís Monturiol, 
 i carretera de Premià de Dalt
 - Ctra. de Vilassar de Dalt (entre el Camí Ral i Enric Granados)
 - Camí Ral (entre Joan Prim i ctra. de Vilassar de Dalt)

Millora de les xarxes d’aigua potable a domicili, de sanejament 
i de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic: 467.844€*
 - Eixample (entre Sant Antoni i Aurora)
 - Francesc Moragas (entre Sant Antoni i Aurora)

Adequació i millora de les xarxes d’abastament d’aigua potable 
a domicili i de sanejament: 779.599€*
 - Jaume Balmes i Torres i Bages (entre Riera i Marina)
 - Pilar (entre De la Plaça i Joan Prim)
 - Ramon i Cajal (entre Montserrat i Pilar)
 - Av. Roma (costat oest entre Joan XXIII i Gran Via)
 - Unió (entre Joan Prim i Ramon Llull)
 - Camí Ral (entre Raimon de Penyafort i Santiago Rusiñol)

Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a domicili. Passatge 
Prim (entre Cisa i Mercè): 54.244€*

Rehabilitació i millora de la Piscina Municipal: 271.755€*

Rehabilitació, adequació i millora del Casal d’Avis de Can Manent: 207.945€*

Millora dels tancaments del CEIP Sant Cristòfol: 111.350€*

Adequació al codi d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques de l’Escola Municipal de Música: 67.263€*

Adaptació de l’accés principal de l’edifici del Jutjat de Pau 
i rehabilitació de la coberta:  92.510€*

* inversions previstes amb els ajuts FEOSL
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Descripció de les instal·lacions

El 14 de març tindrà lloc l’acte d’inauguració, 
amb activitats i tallers per als més petits

La nova piscina entra 
en funcionament 

La segona piscina, ubi-
cada davant de l’actual 
(al carrer Francesc Mas 
i Abril, 16), començarà 
a funcionar aquest mes 
de març. En concret, el 
diumenge dia 14 es farà 
l’acte oficial d’inaugura-
ció. Durant tot el matí, des 
de les 10.00h fins a les 
14.00h, es podran visitar 
les instal·lacions del nou 
equipament, i els més 
petits podran gaudir de di-
verses activitats lúdiques 
com ara inflables, piscines 
de boles, jumping i tallers 
de maquillatge. 
 L’edifici de la nova pis-
cina té dues plantes en 
forma de “L” i s’estén en-
tre el carrer dels Batlles i 
el de Francesc Mas i Abril. 
A la part exterior hi ha un 
solàrium i la terrassa del 
bar. L’edifici actual i el de 
nova construcció van units 
per un túnel que travessa 
el carrer Francesc Mas i 
Abril. 

Planta baixa: 

Piscina de 25 x 12,50 metres
Piscina de 25 x 12,50 metres, amb una profunditat de 1,20 metres 
en una punta i 1,40 al costat contrari. El disseny de la piscina 
respon a les necessitats d’organitzar activitats dirigides tocant de 
peus a terra (aiguagim, gent gran...), activitats de natació i estalvi 
energètic.

Piscina de 14,2 x 4,8 metres
Piscina de 14,2 x 4,8 metres, amb una profunditat d’1,20 metres. El 
vas està dividit en dues parts:
- Zona de massatge assegut: massatge de la part inferior del tronc 
mitjançant jets d’aigua i d’aire a pressió .
- Zona de massatge dempeus: massatge en zona superior del cos 
mitjançant canons d’aigua. 
El recinte de piscines va equipat amb una coberta retràctil, de 
manera que a l’hivern les piscines queden cobertes i, a l’estiu, 
descobertes. Aquesta coberta permet l’aprofitament màxim de la 
llum natural.

Solàrium
Zona exterior per a l’ús de solàrium. Aquesta zona es pot utilitzar tot 
l’any. Hi ha dues portes per a sortir a l’exterior.

Zona d’aigües
- Bany de vapor amb efecte de cromoteràpia.
- Sauna seca.
- Dutxes específiques: galleda d’aigua freda i dutxa seqüencial 
(hidroteràpia per tot el cos amb aigua a diferents temperatures).

Centre de salut i benestar
- Servei mèdic: El servei mèdic ofereix bàsicament el servei de 
reconeixements mèdics  esportius, amb l’objectiu d’ intentar evitar 
riscos potencials en la pràctica d’exercici físic i/o esportiu. 
- Servei de fisioteràpia: orientat a tractar, recuperar i prevenir lesions 
derivades tant de l’activitat esportiva com de la vida laboral i familiar.
- Servei de dietètica: assessoraments per mantenir un pes i una 
alimentació saludables.
- Servei de massatges: gaudir  del relax i experimentar diferents 
sensacions de benestar.

Bar amb zona interior i terrassa exterior

Zones de serveis de la instal·lació
Vestidors dutxes i serveis, àrea administrativa i vestidors adaptats.

Planta pis

Sala de musculació i cardio
60 llocs de treball amb màquina de gama alta consistents en:
- Màquines per al treball cardiovascular: bicicletes (horitzontals i 
verticals), cintes, rems, steps i elíptiques.
- Màquines de musculació dirigida (plaques).
- Màquines de musculació de disc.
- Pes lliure (bans, barres, discs, manuelles,...)
- Equipament d’estiraments: bancs, espatlleres.

Sales d’activitats dirigides
2 sales per a l’organització d’activitats dirigides.
1 sala d’espinnig.
1 sala per activitats dirigides tranquil·les.

La quota d’abonat dóna dret als següents serveis: bany lliure a la  piscina de 25 x 
12,5 metres; piscina de massatge per injectors d’aigua i aire (tipus hidromassatge); 
zona d’aigües: sauna, bany de vapor (amb tractament de cromoteràpia), dutxa 
seqüencial, dutxa galleda d’aigua freda; activitats aquàtiques dirigides; activitats de 
sala dirigides; espinning; i fitness; solàrium. Altres serveis:Centre de salut i benestar, 
bar-cafeteria.

Diumenge 14 de març, acte d’inauguració

10.00h a 14.00 h: 
Visita guiada a la instal·lació
Jumping
Piscina de boles
Tallers de maquillatge i de pintura
Inflables

11.30 a 12.00 h: Animador

12.00h a 1.20 h: Parlaments
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La nova biblioteca portarà el nom de Martí Rosselló

Can Manent tanca per 
fer el trasllat de fons 
a la nova biblioteca 

El gener de 1985 s’inau-
gurava la biblioteca de la 
masia de Can Manent, amb 
una superfície de 325m2. 
25 anys després, aquest 
equipament tanca les se-
ves portes per poder fer el 
trasllat de tot el fons a la 
nova biblioteca, ubicada 
al barri de Can Farrerons i 
que obrirà al públic aquesta 
primavera.  Al llarg de tots 
aquests anys, la biblioteca 
ha estat un referent per a 

La nova biblioteca es troba 
a la Carretera de Vilassar 
de Dalt, 100

La Comissió de Nomenclàtor d´Espais i Equipaments de Premià 
de Mar ha decidit que la nova biblioteca, que es preveu que 
s’inaugurarà aquesta primavera, portarà el nom de Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló i Lloveras. Arran de la seva sobtada 
mort, el proppassat, 31 de gener, la comissió va reconsiderar 
els noms que fins aleshores hi havia sobre la taula per al nou 
equipament. La comissió va estar d’acord en què Martí Rosselló, 
com a escriptor premianenc, com a persona implicada en la 
vida cultural del municipi i molt respectada, i com a treballador 
de la biblioteca des de feia molts anys, reunia les condicions 

molts premianencs, fins al 
punt que ha acabat quedant 
petita. A tall d’exemple cal 
destacar que, el darrer any, 

dia) i 1.273 nous carnets. 
El 2007 la biblioteca de Can 
Manent es va incorporar a 
la Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona, 
concertadament amb els 
ajuntaments de la seva de-
marcació. El fons actual de la 
biblioteca consta de 13.391 
llibres d’adults; 3.636 llibres 
infantils; 1.894 CDs; 1.766 
DVDs; 37 CD-ROM; 68 par-
titures; i 259 documents 
multimèdia. 

La Biblioteca Municipal Martí Rosselló 
i Lloveras s’inaugurarà properament

s’han rebut prop de 32.000 
visites (una mitjana de 107 
per dia), s’han fet més de 
21.600 préstecs (75 per 

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

 Temporalment, mentre 
durin unes obres de millora 
que es faran al casal d’avis 
de Can Manent  (que és just 
al costat), l’espai de l’actual 
biblioteca es destinarà a 
substituir el casal. L’ús defi-
nitiu que es donarà a l’equi-
pament de Can Manent un 
cop els avis puguin tornar al 
casal està per decidir. 

La nova biblioteca 
La Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló i Lloveras tindrà 
prop de 2.000 m2 repartits en 
tres plantes, disposarà d’una 
àrea infantil independent 
amb un espai per a petits 
lectors, un espai audiovisual, 
un de multimèdia, una sala 
per a  necessitats concretes 
com ara treballs de grup o 
tertúlies literàries, una sala 
d’actes i una terrassa on 
es programaran activitats 
culturals, així com un espai 
destinat a les entitats sòcio-
culturals. L’horari d’obertura 
al públic s’ampliarà i s’incre-
mentaran els punts d’accés 
a internet. 

que la comissió havia establert inicialment a  l’hora de triar 
el nom de la nova biblioteca. Aquesta comissió es va crear 
a finals de desembre amb l’objectiu de triar un  nom per als 
nous equipaments com ara la nova biblioteca, així com també 
d’algunes places i/o carrers que encara no tenen un nom oficial o 
que si en tenen convé revisar. La presideix l’alcalde, Miquel Buch, 
i està formada per representants de tots els grups municipals, a 
més de 4 representants de la societat civil premianenca, escollits 
per consens per la seva vinculació amb el món cultural, entre 
els quals hi havia en Martí Rosselló.
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Els Serveis Educatius de 
l’Ajuntament han engegat 
una iniciativa pionera al  
municipi, a través de la 
qual els alumnes del curs 
de manteniment d’edificis 
del Pla de Formació Activa, 
amb col·laboració dels nens 
i nenes de 5è de primària de 
l’Escola El Pilar, han portat 
a terme el taller construïm i 
soldem ninots.
 Aquesta iniciativa es con-
creta en un taller de durada 
de 4 hores, on els alumnes 
del curs de manteniment 
d’edificis han de posar a la 
pràctica els coneixements 
apresos al llarg del curs de 
soldadura, i ensenyar-los 
als alumnes més petits. 
 El resultat de l’experiència 
ha estat molt enriquidor ja 
que els alumnes van de-
mostrar que eren capaços 
de col·laborar i de treballar 
en equip, alhora que s`han 
treballat les habilitats so-
cials.

Experiència 
educativa 
innovadora a 
Premià de Mar

La policia local incorpora 
quatre nous agents 

Des de fa unes setmanes, 
el cos de la Policia Local 
compta amb 4 nous agents. 
Aquestes incorporacions 
permetran incrementar les 
tasques de seguretat ciuta-
dana, així com les campa-
nyes de civisme, de seguretat 
vària i de compliment de les 
ordenances de convivència. 
També des de primers d’any, 
s’ha posat en funcionament 
un nou servei de la policia 
local consistent en mantenir 
reunions periòdiques amb 
les entitats veïnals i els co-
merços, amb l’objectiu de 
reforçar la tasca preventiva 
i millora la comunicació amb 
veïns i comerciants.

10.700 intervencions 
Durant el 2009, la Policia 
Local va fer 10.700 actuaci-
ons al municipi i va atendre 
35.000 trucades telefòni-
ques. Va aixecar 500 actes 
(ocupacions via pública, 
venda ambulant, convivèn-
cia ciutadana, inspeccions a 
comerços, obres, trànsit...), 
va fer prop 1.700 interven-
cions per raons de trànsit i 
1.360 per temes de segure-
tat ciutadana. Altres tasques 

sempre tant la seguretat ciu-
tadana com la facilitat de la 
circulació per part dels veïns. 
Finalment, des de la regi-
doria de Governació s’està 
tramitant la possibilitat que 
Premià de Mar pugui gaudir, 
per mitjà de subvencions, 
dels anomenats agents cí-
vics, la tasca dels quals se 
centraria en campanyes de 
civisme, presència al carrer, 
sensibilització de la població, 
i suport presencial a als car-
rers, places, passeig marítim 
i platges. 

Policia Local 
Ramon Lull, 41 

Tel. 93 741 74 22 

habituals de la policia local 
són l’educació viària esco-
lar, les proteccions escolars 
(2.490 al 2009)i les gestions 
de DNI (més de 600). També 
cal destacar les intervenci-
ons per alarmes (vehicles 
o establiments),que el 2009 
sumar 120; les actuacions 
per incendis (48) i la gestió de 
vehicles abandonats (prop de 
200 el darrer any). Finalment, 
destaquen les actuacions 
assistencials, molt freqüents 
sobretot en horari nocturn i 
per a persones grans, que el 
2009 van ascendir a 5.150. 
 Moltes d’aquestes inter-
vencions han estat possible 

gràcies a la col·laboració 
ciutadana, que en molts 
casos es fa imprescindible. 
Per aquest motiu, des de la 
regidoria de governació es 
recorda la importància del 
civisme i de la col·laboració 
entre veïns, en dos sentits: 
en actuar amb responsabili-
tat, i en no dubtar a denunciar 
(mitjançant, per exemple, 
una simple trucada telefònica 
a la policia local) a aquells 
que no ho fan. 
 Un altre tema en el que la 
policia local ha incidit especi-
alment el darrer any és el de 
l’actualització i millora de la 
senyalització viària, buscant 

El 2009 la policia va fer 10.700 intervencions 
al municipi i 5.150 actuacions  assistencials 

La regidora de Governació, Anna M.Medina, entrega les credencials als nou policies
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Màrius Torner 

Festa Major d’Hivern
i Carnaval

Toni Alcúdia

Màrius Torner 

Toni Alcúdia

Màrius Torner 

Toni Alcúdia



Festa Major d’Hivern
i Carnaval
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un mar de botigues

Ho organitza: Hi col·laboren:

Comprar a Premià
De febrer a març de 2010

té premi!

Demana la teva

butlleta!

Fe d’errades:
Al Vila Primilia de febrer, per una errada involuntària, no constava que Comerços Associats de Premià col·laborava 
en els següents actes de Carnaval-Festa Major: Rebuda del Rei Carnestoltes, carnaval infantil i rua de comparses. 

Toni Alcúdia

Màrius Torner 

Màrius Torner 

Màrius Torner 
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El 13 de març, Nit 
Esportiva al Pavelló 
Municipal d´Esports
El proppassat 20 de febrer 
va tenir lloc la 1a Nit Es-
portiva d’aquest 2010, que 
va comptar amb 90 parti-
cipants entre 16 i 30 anys. 
En total es van formar nou  
equips de futbol sala i dos 
de bàsquet . 
 La propera edició tin-
drà lloc el dissabte 13 de 
març. Les anomenades 
“Nits Esportives”, són una 
iniciativa de la Regidoria 
d’Esports que consisteix 
en obrir el Pavelló Muni-
cipal d’Esports a la nit (de 
les 22.00h fins a la 01.00h 
de la matinada) perquè 
tots els joves premianencs 
puguin gaudir de la pràc-

tica esportiva del futbol 
sala, bàsquet i voleibol en 
horari nocturn. D’aques-
ta manera, es dóna una 
oportunitat a tots aquells 
que no tenen ocasió de 
practicar l’esport habitual-

ment, al mateix temps que 
es dóna una alternativa a 
les nits dels joves. 
 Per poder participar a 
les Nits Esportives cal tenir  
16 anys . Per a més infor-
mació o per a inscripcions, 

podeu dirigir-vos al Pavelló 
Municipal d’Esports (Camí 
del Mig, 62),  escriure a 
l’adreça de correu electrò-
nic: aj172.pm@premiade-
mar.cat o telefonar al 93 
752 35 79.

Aquest mes de març es 
farà un Taller de Gestió 
de la Convivència a les 
Comunitats de Veïns. Es 
tracta d’una iniciativa de la 
Regidoria de Serveis So-
cials pensada per donar a 
conèixer el marc legal sota 
el qual es desenvolupen les 
comunitats de veïns i per 
proporcionar als diferents 
actors d’una comunitat les 
eines i  els recursos per 
afrontar i gestionar les di-
verses situacions que s’hi 
poden donar.
 El taller té una durada 
de 3 hores i s’impartirà l’11 
i el 15 de març, de 18.00 a 
21.00 hores, al local muni-
cipal del carrer de la Mercè, 
75. Per a més informació 
o inscripcions us podeu 
adreçar a la Regidoria de 
Servies Socials: C/Unió, 40, 
telèfon 93 741 74 04. 

Taller per millorar 
les relacions dins 
les comunitats 
de veïns
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Dia Internacional de les Dones 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de 
les Dones, el 8 de març, des de la Regidoria de Ser-
veis Socials s’ha organitzat un programa d’activitats 
diverses durant els mesos de març i abril: 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DONES 2010

Diumenge, 7 de març 
12.00 h, Inauguració de l’exposició: Una vida en batik (teles es-
tampades a l’illa de Java). Dates exposició: del 7 de març al 9 de 
maig. Hora:  dimarts a divendres de 11.00h a 14.00h
Lloc: Museu de l’Estampació de Premià de Mar
c/Joan XXIII, 2-8 Tel. 93 752 91 97

Dilluns,8 de març  
Dia Internacional de les Dones
18.00 h, Trobada multicultural de dones. Taller “donem la paraula 
a les DONES”. Lloc: Centre Cívic c/ De l’Esperança, 19-21 Tel. 93 
752 99 90. Associació Creixent i Grup Mar de Dones

Dimecres, 14 i 21 d’abril
Taller: Navegació a internet per a principiants amb Cyberxarxa 
mòbil, de 15.00h a 17.00 h. Lloc: Antiga Fàbrica del Gas, c/Joan 
XXIII, 2-8 Tel. 93 752 91 90. Inscripcions: Àrea de Serveis Perso-
nals. Carrer Unió, 40 Tel. 93 741 74 04

Dimecres, 28 d’abril
Taller: Fes el teu bloc, el teu espai personal a Internet amb Cyber-
xarxa mòbil, de 15.00h a 17.00h. Lloc: Antiga Fàbrica del Gas, c/
Joan XXIII, 2-8 Tel. 93 752 91 90. Inscripcions: Àrea de Serveis 
Personals. carrer Unió, 40 Tel. 93 741 74 04

Data i hora per determinar 
(Més informació a Associació Creixent Tel. 93 751 13 15)
Taller: Sóc dona i estic bé amb el meu cos
Lloc: Centre Cívic c/ de l’Esperança, 19-21 Tel. 93 752 99 90
Associació Creixent i Grup Mar de Dones

Des del 18 de gener i fins al 
17 de desembre, el Servei 
d’Educació de l´Ajuntament, 
amb la col·laboració del Club 
Nàutic, imparteix el curs de 
marineria i manteniment de 
vaixells. Està adreçat a joves 
aturats d’entre 16 i 20 anys re-
sidents al municipi que no tenen 
accés al món laboral perquè no 
han obtingut l’acreditació de 
l’ESO o perquè no tenen una 
formació específica que els en 
faciliti la incorporació. L’objectiu 
és que els joves puguin dur 
a terme tasques senzilles de 
manteniment de vaixells. Les 
sortides laborals a què poden 
optar els alumnes són diverses 
ja que reben una formació molt 
variada.

Curs de 
marineria El Museu acull l’exposició temporal 

“Una vida en batik”- Del palau 
dels sultans als pobles de Java 
A partir 7 de març es podrà visitar al Museu Municipal 
de l’Estampació de Premià de Mar l’exposició “Una vida 
en batik”- Del palau dels sultans als pobles de Java. Es 
tracta d’una mostra sobre la tècnica d’estampat ano-
menada batik, molt extesa a països com ara l’Índia, Sri 
Lanka, Iran i Tailàndia, tot i que on és més popular és 
a Indonèsia (especialment a la illa de Java) i a Malàsia. 
Els batiks que es podran veure a Premià de Mar són 
inèdits, estampats expressament per al Museu. Els 
teixits recuperen els dibuixos tradicionals de la regió 
indonèsia de Jogjakarta, i estan estampats amb els 
tints vegetals ancestrals que han estat introduïts de 
nou, quan feia més d’un segle que havien desaparegut 
a favor dels colorants químics. 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Joan XXIII, 2-8, de dimarts a divendres, d’11 a 14h. 
Dijous tarda, de 16 a 19h. Diumenges, d’11 a 14h.
Visites concertades per a grups. Entrada lliure.
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A principis de febrer es van 
rebre resultats del baròme-
tre d’audiències de la Fun-
dació de la Comunicació i 
la Cultura, en el qual Ràdio 
Premià de Mar apareixia 
per primera vegada amb 
una audiència acumulada 
durant el mes de desem-
bre de 2009 (6a onada de 
l’any) de 4.000 oients, a 
l’alçada d’emissores com 
Ràdio Mollet, Ràdio Calella 
o Ràdio Solsona. 
 L’aparició en aquest 
baròmetre és un signe de 
creixement i consolidació 
de l’emissora, precisament 
l’any que es commemoren 
els 25 anys del seu naixe-
ment. I la notícia ha coinci-
dit amb un altre fet rellevant 
que també ha de redundar 

en el funcionament òptim 
d’aquest mitjà de comuni-
cació: el dia 15 de febrer 
es va fer oficial la clausura 
per part de la Generalitat de 
l’emissora il·legal “Antena 
2000”, que emetia des del 
barri del Carmel de Barcelo-
na i que havia estat interfe-
rint la freqüència de Ràdio 
Premià de Mar des de l’any 
2007 dins el seu domini 
radioelèctric legal. La clau-
sura d’aquest centre emis-
sor va suposar de manera 
automàtica la desaparició 
de les interferències i ara 
el senyal arriba de manera 
neta a tot el territori que li 
pertoca per llei a l’emissora 
premianenca.
 Finalment tot plegat co-
incideix en el temps amb un 

nou impuls de les iniciatives 
de Ràdio Premià de Mar en 
matèria d’internet: des de 
fa uns dies s’ha posat en 
funcionament el nou diari 
electrònic premianotícies.
wordpress.com, que recull 
tota la informació del “Pre-
mià Notícies”, el programa 
informatiu de l’emissora. 
Així mateix, s’ha posat a 
disposició de l’usuari del 
web de l’emissora un ser-
vei per escoltar l’emissió 
en directe online (sense 
haver d’acudir a un re-
productor) i s’ha creat un 
perfil al Facebook a través 
del qual l’emissora ofereix 
informació constant i que 
també permet interactuar 
amb els admiradors que s’hi 
afegeixin.

Bones notícies per
a Ràdio Premià

Itineraris culturals 
‘Fem diumenge, 
fem cultura’ 
Els pobles del Baix Maresme 
comptem amb un ric i variat 
patrimoni, sovint desconegut 
o no tan familiar com seria 
desitjable. Per aquest motiu, 
des de la Regidoria de Cultura 
s’organitzen, el tercer diumen-
ge de cada mes, els itineraris 
culturals Fem Diumenge, Fem 
Cultura, pensats per difondre, 
d’una manera amena i alhora 
rigorosa, el patrimoni cultural, 
natural i històric del municipi i 
zones veïnes. 
 Els Itineraris Culturals s’han 
fet pensant essencialment en 
tres aspectes: la difusió d’un 
patrimoni proper; el coneixe-
ment d’un patrimoni amb el 
qual els premianencs s’hi po-
den sentir identificats; afavorir, 
a través del  coneixement del 
patrimoni un major arrelament, 

i de retruc una major cohesió 
social. Els patrimonis triats per 
a les sortides de l’any 2010 
han estat essencialment de 
tipus natural i històric. Es tracta 
d’una tria d’activitats variades 
per a tota la família: 21 de 
març: Els orígens del Barri 
de Mar. 18 d’abril: Visita al 
CRAM (places limitades. Cal 
inscripció prèvia). 16 de maig: 
Els romans a Premià: la vil·la 
de Can Ferrerons. 20 de juny: 
El Corredor: ecologia i història. 
19 de setembre: L’església 
vella de Tiana i el seu entorn. 
3 d’octubre (coincidint amb la 
Fira del Mar): El Premià mari-
ner. 21 de novembre: anem 
a buscar bolets. El punt de 
trobada, cada tercer diumenge 
de mes, a les 10h, és el Centre 
Cívic (c. Esperança, 19). 
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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 

Preminada a la plaça dels Països Catalans
El 30 de gener les entitats del lleure de Premià de Mar i Premià de 
Dalt (A.E Amon-Ra, Esplai Parroquial i Cau l’Espolsada) es van 
trobar trobar a la plaça dels Països Catalans per celebrar la primera 
Premianada, una jornada conjunta dels nens i monitors de totes tres 
entitats. La iniciativa es va fer amb l’objectiu de cohesionar i difon-
dre el lleure premianenc. La jornada va durar tot el dia i va consistir, 
d’entrada,  en diversos jocs de coneixença i una gincana. A la tarda, 
la Premianada es va obrir al públic amb jocs de moviment que van 
omplir tota la plaça, es va repartir berenar per a tothom i hi va haver 
una actuació del grup d’animació “Sac de gemecs”. L’hora dels adéus 
en forma de rotllana gegant va servir per cloure la jornada. 

Tall a l’N-II
El proppassat 7 de febrer, la Plataforma Cívica Camí Ral va tallar 
la N-II per reivindicar el passeig marítim i denunciar que aquest 
tram de carretera segueix essent un punt negre segons l’informe 
EURORAP. L’acte es va fer coincidint amb el tercer aniversari de 
la mort en accident a la mateixa N-II de l’alcalde Jaume Batlle. 
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Per què la nostra 
coalició no va donar 
suport al pressupost

El Ple de l’Ajuntament del 
18 de febrer va procedir a 
la discussió i l’aprovació del 
pressupost municipal per al 
2010. El d’aquest any, donada 
la situació general de l’econo-
mia, és un  pressupost de con-
tenció, amb una rebaixa d’uns 
1,5 milions d’euros quant  
ingressos i despeses corrents 
(rebaixa molt superior encara 
si hi afegim les inversions).
 Els fons que  reben els mu-
nicipis de l’Estat han estat re-

tallats en 1,8 milions d’euros, 
cosa que agreuja encara més 
la situació, ja prou dolenta, del 
finançament de les corpora-
cions locals. Aquesta baixa 
en el capítol d’ingressos, ha 
condicionat molt l’elaboració 
del pressupost d’enguany.
 Malgrat això, hem d’es-
mentar algunes partides que 
han determinat el vot negatiu 
del nostre Grup Municipal:
 La partida de Cooperació, 
ja prou minsa en relació al 
pressupost de Premià de Mar, 
es retalla en un 28%, cosa que 
fa perillar projectes solidaris 
que es desenvolupen des 
d’entitats i associacions del 
nostre poble.
 Cal destacar que les àrees 

de serveis socials i ensenya-
ment augmenten un 4% però, 
donat que s’han aconseguit 
subvencions d’altres admi-
nistracions que,  juntamente 
amb la partida provinent del 
FEOSL de 540.000 €, cobrei-
xen pràcticament la totalitat 
pressupostària d’aquestes 
àrees, i l’augment de les situ-
acions de necessitat i exclusió 
social, trobem a faltar dotació 
de recursos municipals propis  
per tal que aquest augment 
encara fos superior.
 També és important la 
partida d’inversions que, amb 
els fons estatals, permetrà fer 
actuacions de millora de les 
xarxes d’aigua, clavegueram 
i enllumenat públic.

 La  partida que més nega-
tivament ens han sobtat és 
la de Formació Ocupacional, 
dotada amb 77.000 € dels 
quals se’n destinen 50.000 
a un “Curs de Marineria”, 
activitat que, donada la si-
tuació actual  de mancança 
total d’activitat econòmica del 
port de Premià de Mar, no és 
prioritària. Aquests recursos 
es podrien destinar a d’altres 
sectors d’activitat amb més 
sortides laborals. 
 Les partides que més 
s’haurien de rebaixar, donat 
l’ajustament pressupostari, 
són aquelles relacionades 
amb publicitat, promoció, 
publicacions i televisió (uns  
98.000 €).

 Quant al capítol de recur-
sos humans, per un costat 
es demanen esforços als 
treballadors de l’ajuntament, 
eliminant beneficis socials, 
com ara l’aportació al Pla de 
pensions  i, per un altre costat, 
a’apuja el sou dels càrrecs 
de confiança de l’Equip de 
Govern.
 En definitiva, aquest pres-
supost és la consequèn-
cia d’una mala política de 
control de la despesa per 
part de l’Equip de Govern 
de CiU i ERC que, entre 
d’altres coses, va haver de 
contractar un préstec de 2,5 
milions d’euros per  fer front 
a factures pendents d’anys 
anteriors. 

L’endeutament de
polítiques conservadores

El pressupost del  2010 
que han presentat, és una 
continuïtat d’anys anteriors, 
condicionat per la manca de 
planificació per afrontar la 
crisi econòmica, i que ara 
hem de pagar els excessos i 
l’opulència dels darrers anys 
la qual cosa repercuteix en 
els serveis, la participació 
ciutadana i de manera rei-
terada en les inversions i el 

manteniment de la ciutat, en 
resum, un desgavell i una 
hipoteca massa pesada per 
al  futur de Premià de Mar, 
mancada de serveis bàsics 
de qualitat i d’espais de par-
ticipació, per la mala gestió 
de governs conservadors. 
Premià de Mar està oblida-
da, deixada,  bruta, s’està 
envellint, no es pinta ni es 
renova el mobiliari urbà, 
hi ha esglaons d’escales 
trencats, voreres plenes de 
forats, i es fan nyaps per 
aguantar mentre es pugui. 
Hi ha edificis municipals que 
fa més de 8 anys que no 
es pinten, places deixades, 
...i un llarg etcètera, que al 
govern de  CiU+ERC, no li 

preocupa, i que a nosaltres 
sí, perquè és la imatge de 
la ciutat, aquesta que diuen 
que és seva, però que no la 
cuiden, l’obliden i a vegades 
pensem que la utilitzen de 
manera paternalista. Porten 
set anys dient pràcticament 
a cada intervenció el mateix 
missatge  que “no tenen 
diners”, com si fos que, 
des  què  ells governen hi 
ha manca de finançament 
local, doncs NO, aquesta 
situació ha estat sempre 
així, però els governs pro-
gressistes i d’esquerres, a 
més de reivindicar aquesta 
situació, són valents,  tiren 
endavant idees i propostes 
per garantir a la població 

accions i  projectes de futur. 
L’actual situació econòmica 
obliga a realitzar canvis 
estructurals, canvis pel que 
fa  a l’eficàcia i l’eficiència 
amb els diners públics, can-
vis que la societat demana 
dels responsables polítics. 
Ara, després de 30 anys 
d’ajuntaments democrà-
tics, és el moment de posar 
les bases per fer canvis 
profunds en el concepte d’ 
allò  que és públic i trans-
metre a la ciutadania una 
nova manera d’administrar 
aquests recursos. Malaura-
dament aquest pressupost 
NO aborda aquests canvis 
tan necessaris. Des del GM-
PSC, volem transmetre a la 

ciutadania que deixem les 
mans lliures als responsa-
bles polítics de l’actual equip 
de govern de CiU+ERC, per 
gestionar-lo, però rebutgem 
la seva manera de governar, 
ja que estem segurs que la 
ciutadania valorarà la seva 
gestió quan toqui. Apostem 
per la unitat política, que 
aporti solucions. L’actitud 
i la disposició és bona. La 
realitat, que tantes vegades 
ha demostrat que desfeia 
aquestes qualitats amb les 
quals tant s’han omplert la 
boca, serà la que demos-
trarà si es produeix aquest 
canvi anhelat. Esperarem, 
controlarem i si cal denun-
ciarem.

Necessitat d’unitat

Al ple del mes de febrer vam 
aprovar el pressupost per a 
aquest 2010. L’aprovació 
s’ha fet amb retard, no ho 
neguem, ja ens havíem 
compromès a portar-lo al 
ple abans de començar 

l’any (tal i com es va fer 
l’any anterior). Però, tal i 
com va explicar el regidor 
d’Hisenda, Miquel Àngel 
Méndez, aquesta vegada 
no ha estat possible. Perquè 
l’actual situació econòmica 
ha provocat que, des què 
es va començar a gestar 
aquest pressupost, el juliol 
del 2009, hem hagut de 
fer mans i mànigues per 
intentar quadrar totes les 
partides. 
 No som els primers ni se-
rem els últims en denunciar 
el mal estat de les finances 
dels ajuntaments. Tot el món 
local reclama, amb indepen-
dència de colors polítics, 
una revisió del finançament 

de les administracions lo-
cals. El pressupost del 2010 
s’ha hagut de fer amb una 
reducció de les aportacions 
de l’Estat d’un 27,2% res-
pecte l’any anterior. D’altra 
banda, no podem oblidar 
que els ajuntaments fan 
front als serveis que els 
pertoquen, però també a 
molts d’altres que no els 
pertoquen. En aquest sentit, 
durant la seva intervenció al 
ple, l’alcalde, Miquel Buch, 
xifrava aquestes serveis 
en un 20% o 25%: “serveis 
que no pertoca donar als 
ajuntaments, serveis per 
als quals no tenim ni els 
recursos econòmics ni hu-
mans, però que d’altres (ad-

ministracions) decideixen i 
ens obliguen a oferir. I això 
sense oblidar dels serveis 
que ens demana la societat 
i que, per responsabilitat 
i coresponsabilitat, també 
oferim”. 
 La situació que estem 
vivint ens sobrepassa a tots. 
Avui dia és difícil no tenir a 
prop algú que no troba feina; 
algú que no pot fer front a un 
negoci que va endegar amb  
empenta i sacrificis; o famíli-
es que no arriben a final de 
mes. Ara per ara, el que cal 
és un exercici de maduresa, 
una manera de fer diferent. 
Demostrar que tenim una 
clara i única voluntat de ser-
vei a les persones, perquè 

governar vol dir això: servir. 
I això passa per entendre i 
respectar que el bé comú 
està per sobre de tot, que 
els interessos i estratègies 
dels partits han d’existir,  
però que hi ha vegades que 
han de quedar al marge. 
 Per tot això, i tal i com 
va dir l’alcalde Buch, des 
de Convergència i Unió de 
Premià de Mar reiterem 
l’oferiment de voler comptar 
amb tothom, sense eludir en 
cap cas la responsabilitat 
que va voler agafar l’actual 
equip de govern. Perquè 
estem convençuts que el 
millor missatge que podrem 
traslladar als ciutadans és el 
de la unitat.
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Esquerra fa que el 
pressupost aposti per 
les polítiques socials

El pressupost és la màxima 
eina de què disposa l’Ajun-
tament per aplicar unes o 
unes altres polítiques. Tota 
acció és política i, per tant, 
la gestió de qualsevol afer o 
transacció econòmica també 
ho és. Gestionar un pressu-
post és fer política i és aplicar 
unes directrius ideològiques. 
Comprovin-ho vostès ma-

teixos la següent situació 
hipotètica, fictícia: Falten 
diners. No es poden aconse-
guir més diners. Què faríeu? 
¿Una gran festa mensual per 
animar els ciutadans d’edat, 
o una inversió per ajudar als 
membres d’aquest col·lectiu 
que tenen dificultats econò-
miques i de dependència? 
¿Retallar el pressupost de 
les festes de la ciutat o re-
tallar despeses d’ensenya-
ment? Són exemples a l’at-
zar, però qualsevol decisió 
afecta el pressupost.
 La consolidació d’un pres-
supost que aposti per les 
polítiques socials és la prio-
ritat d’Esquerra. En època de  
crisi, cal ajudar a aquells que 

més ho necessiten. En totes 
les crisis, malauradament, 
sempre són els mateixos, 
els treballadors, qui acaben 
pagant les mesures per sor-
tir-se’n. Per això un pressu-
post municipal amb caràcter 
social és més necessari que 
mai.
 Un pressupost, però, no 
és social tan sols perquè 
incorpori més diners per 
ajudar la població. Dit d’una 
altra manera, més ajudes no 
necessàriament vol dir més 
social. Fixeu-vos sinó en els 
400 euros de Zapatero, xifra 
que representa un increment 
important del pressupost 
de l’Estat, però que, pel 
seu caràcter universal perd 

tota qualificació de social. 
Gent que realment neces-
sita aquests 400 euros no 
els podrà cobrar per la lletra 
petita que exigeix certes con-
dicions i, en canvi, aquell que 
cobra 5000 euros mensuals 
sí que els podrà exigir.
 Un pressupost social és 
aquell que fa una previsió de 
les necessitat de la població, 
a curt, mig i llarg termini. Avui 
dia existeixen molts serveis, 
com les ajudes i suports 
marcats per la Llei de la 
dependència, com l’atenció 
necessària a la infància i jo-
ventut amb riscos d’exclusió 
social, que demanen una in-
fraestructura. Un pressupost 
municipal, per ser social, ha 

Pressupostos 2010

El mes de febrer hem votat el 
tercer i penúltim  pressupost 
d`aquesta legislatura, i  una 
altra vegada torna a estar, 
fora de termini, fora de temps, 
seguin la viperina tradició de 
tots els antics alcaldes de 
Premià.
 Els premianencs han de 
saber, que per part de l ‘Es-
tat, arriben un 30 % menys 

d`ingressos, degut a la políti-
ca del sr. Zapatero.
 També es retallen els 
ingressos de la Generalitat, 
també responsabilitat del 
Tripartit i també es retallen 
els ingressos locals, ( com 
per exemple la no venda dels 
aparcaments ja pressupos-
tats) responsabilitat del sr. 
Buch.
 Hem fet des del Partit 
Popular, totes les accions 
que ens corresponen des de 
l’oposició. Hem assistit a les 
reunions de les comissions i 
juntes de portaveus, ens hem 
reunit amb els interlocutors 
vàlids, l ‘interventor, el regi-

dor d`Hisenda i en especial 
amb la Regidoria de Serveis 
Socials.
 L’any passat nosaltres van 
votar a favor dels pressupos-
tos, perquè  l’alcalde va fer 
una crida d`unitat, per lluitar 
contra la crisis, va fer un dis-
curs que parlava d’acció, de 
previsió, i segons les seves 
paraules textuals  ens va dir: 
“el pacte és política i la política 
és pacte”. 
 Bé, al  sr. alcalde, en tot 
aquest any no hem vist cap 
pacte, cap política de pacte, 
cap mesura consensuada 
per lluitar contra la crisi. El sr. 
tinent alcalde, l’ any passat,  

ens va donar les gràcies i ens 
va felicitar pel document del 
pressupost que va presentar 
el PP, i textualment va dir: “ 
que era un document treballat 
i clar”.  
     Però, aquest document de 
moltes esmenes que l ‘equip 
de govern  va recollir, també 
hi havia altres esmenes de 
retalls i tisorades, que van 
rebutjar, i que casualitats que 
ara ,en aquets pressupost ara 
si que les retallen. La meva 
pregunta és, per què no es va 
fer abans, l’ any passat, quan 
nosaltres ho van dir?.
 Jo vaig creure que votant 
a favor, entrarien en una 

inèrcia de reunions per lluitar 
contra aquets moments tan 
difícils per  a les famílies de 
Premià.
 Ja per acabar, com a mis-
satge central, és que estem 
aquí en positiu i de forma hu-
mana i municipal, però han d’ 
entendre vostès, que aquest 
no és el nostre pressupost, 
que hem tingut un desencís 
amb el pressupost anterior, 
perquè no veiem quines són 
les prioritats de veritat de 
l’alcalde, no les teòriques sinó 
les reals, no saben a on va, ni 
el que vol, molta paraula, mol-
ta mà estesa, però no fets, per 
això hem votat en contra.

Acta 11.2009 3a part (I) i 
acta 01.2010 1a part (II)   

(I)
L’Alcalde informa al presi-
dent de Santa Maria- Sta. 
Anna Tió del final de les 
obres  del Pla E; només falta 
que s’hi plantin els arbres. 
Es planteja el desacord dels 
bars del carrer Mallorca amb 
l’ampliació de les voreres 
i l’eliminació de les places 
d’aparcament tot i que hi 
ha opinions contradictòries 

entre els veïns de la zona 
i l’Associació de Veïns. La 
regidora explica que les mo-
dificacions s’han fet d’acord 
amb l’informe de Diputació i 
per petició reiterada de l’A.V. 
L’Alcalde anuncia que es 
farà el trasllat de mobiliari i 
llibres a la nova Biblioteca al 
febrer i la inauguració serà 
aquesta primavera. Pel que 
fa a l’accés al pàrquing de 
la planta soterrada, existeix 
un projecte per millorar-lo. 
De moment s’han venut 
poques places. En relació 
a la possibilitat de soterrar 
els contenidors de la brossa 
que hi ha a l’entrada del bar-
ri, la regidora d’Urbanisme 
recorda que hi falta espai.

   La  regidora d’Urbanisme 
informa  a la  presidenta de 
Can Farrerons  de la recep-
ció parcial de les obres de la 
plaça del Dr. Ferran. Queda 
pendent la zona ajardinada. 
Es demanarà que l’arbrat 
mort sigui substituït.  Es 
confirma que hi ha alguns 
locals que ja tenen la llicèn-
cia d’activitat. 
 Aveca demana acomplir 
el Pla de Millora del Casc 
Antic renovant el clavegue-
ram més antic de tota la po-
blació, fent actuacions anu-
als. L’Alcalde respon que 
aquesta és la voluntat del 
consistori. Així, s’està arran-
jant el petit tram pendent del 
carrer Miquel Moragues. Pel 

que fa al passos soterrats, 
la  regidora d’Urbanisme 
informa que se n’ha fet una 
inspecció  i que procediran 
a arranjar-los. Pel que fa a 
les males olors, es plany de 
l’incivisme de les persones 
i animals de companyia. 
De fet, fan servir el mateix 
desinfectant que al Masnou. 
Es parla del cas d’un ciutadà 
premianenc identificat que 
recull pa per als coloms i 
gats la qual cosa provoca 
l’aparició de rates fins i tot 
a la platja. 

(II)
La regidora d’Urbanisme 
inicia la reunió amb els 
punts de l’ordre del dia de 

l’Associació de Veïns de 
Can Farrerons. Informa 
que no s’han produït canvis 
en les sol·licituds de llicèn-
cia d’activitat en els locals 
comercials de la plaça del 
Dr. Ferran. Recorda les 
limitacions de metratge i 
de concentració, pel que 
fa al nombre, en relació als 
bars i restaurants recollides 
a la normativa municipal. 
Afirma que no es recep-
cionarà l’obra fins que els 
arbres morts no hagin estat 
substituïts per l’empresa 
urbanitzadora. Finalment, 
es produeix una disparitat 
de criteris entre els presents 
pel que fa a l’arbrat de la 
plaça de la República.

de tenir la sensibilitat de mi-
rar de crear un espai d’aten-
ció per al  demà, de mirar de 
mantenir uns serveis avui, 
però també en el futur. Molts 
diners no aniran a les ajudes 
immediates sinó a uns pro-
grames que treballen per a 
què la societat premianenca 
millori en qualitat de vida en 
tot el  seu conjunt.
 Un 4% més de pressupost 
social? L’increment, queda 
clar, no el fa més social, sinó 
la gestió. L’aposta d’Esquer-
ra per polítiques socials a 
llarg termini i, sobretot, que 
és Esquerra qui gestiona els 
Serveis Socials són la clau 
que aquests pressupostos 
es consolidin socialment.
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Dissabte 6 
2a jornada de tècniques de neteja i classificació de fòssils
De 9.30 h a 14.00 h, al carrer Sant Pau 13 1r pis
Organitza: Associació d’Estudis Científics i Culturals i Fundació 
Crit. Col·labora: Regidoria de Cultura

Diumenge 7 
Ballada de Sardanes, a càrrec de la cobla Premià
12.00 h, plaça de l’Ajuntament. Organitza: Amics de la Sardana

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

Teatre: L’habitació de Verònica 
19.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar
La Susan i el Larry, una parella que s’acaba de conèixer, estan 
passant un dia fora quan un home i una dona se’ls acosten 
bocabadats per la gran semblança de la Susan amb una noia 
anomenada Verònica, morta 
molts anys enrere. L’home i 
la dona es presenten com el 
Senyor i la Senyora Mackey, 
antics servents de la família 
de la Verònica, els Brabissant. 
Li demanen a la Susan que 
els acompanyi fins a l’antiga 
mansió dels Brabissant i un cop 
allà encarni durant una estona  
la Verònica per alleugerir el patiment de l’últim membre viu de la 
família Brabissant: una germana de la Verònica, ara ja vella i senil, 
que creu que està vivint en el passat quan la Verònica encara era 
viva...
Direcció: Héctor Claramunt. Intèrprets: Lluís Soler, Mercè 
Montalà, Miquel Sitjar, Silvia Marty. Podeu comprar les entrades 
1 hora abans al Patronat Teatre. Preu entrada: 10 €. Preu amb 
descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a entitats conveniades i 
a joves fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 
18è aniversari durant l’any 2010.

Dilluns 8 
Dia Internacional de les Dones
18h, Trobada multicultural de dones. Taller “donem la paraula 
a les DONES”. Lloc: Centre Cívic c/ De l’Esperança, 19-21 Tel. 
93 752 99 90. Associació Creixent i Grup Mar de Dones

Diumenge 14
Intringulis. Pallassos de la 
companyia Cop de Clown
12.00 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Premià de 
Mar. Partint d’un llenguatge universal com és el dels pallassos, 
Intringulis navega per les emocions i la poesia, la realitat i la ficció, 
creant una atmosfera de màgia i misteri que encurioseix a l’es-
pectacle. Direcció: Toti Toronell. Intèrprets: Toti Toronell, Anscari 
Isorna. Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià 
de Mar

Setmana Temàtica: Música Llatinoamericana 
Concert de Música llatinoamericana a càrrec dels alumnes de 
cant coral de primer i segon de bàsic i el cor d’adults de l’Escola 
Municipal de Música de Premià de Mar 
12.30h, a la Capella de la Salle 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 23
Setmana Temàtica: Música Llatinoamericana 
Concert de música llatinoamericana a càrrec d’alumnes de guitar-
ra de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar i de l’Escola 
Municipal de Música de Sant Andreu (Barcelona) 
20.00h,  a l’Auditori de l’Escola. Organitza: Escola Municipal de 
Música

Dimecres 24
Setmana Temàtica: Música Llatinoamericana 
Concert de música llatinoamericana a càrrec de l’orquestra de 
corda i corals de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar. 
20.30h, a l’Església de Santa Maria. Organitza: Escola Municipal 
de Música

EXPOSICIONS

Exposició temporal “Una 
vida en batik. Del palau 
dels sultans als pobles de 
Java” 
Del 7 de març fins a principis 
de maig. L’exposició recorre 
les etapes de l’existència d’un 
o d’una javanesa a les quals 
està associat el batik, del 
principi de la vida fins al més 
enllà.  Al centre de Java (In-
dionèsia), el batik o teixit es-
tampat amb reserva de cera, 
és des de fa molts segles un 
art de cort. Al principi, el fa-
bricaven les dones del palau 
i després aquesta tradició es 
va estendre a les serventes 
del palau i als artesans que 
viuen als pobles dels turons 
calcaris i les grans planes 
d’arrossars al sud de Jogja-
karta. Amb aquesta mostra el 
Museu exposa una sèrie de 
batiks inèdits que recuperen 
l’antiga tradició d’elaboració 
de batiks. 
Al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació

Exposició d’Eduard 
López de Haro
Fins al 7 de març, a la sala 
Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Emocions. Quadres d’Ana 
Maria Rivali Ventura 
De l’11 de març al 6 d’abril, al 
Centre Cívic
Col·labora: Regidoria de 
Cultura

Exposició de pintures de 
l’artista badaloní Francesc 
Estall Botey
Del 12 al 21 de març, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Exposició col·lectiva
Un any més l’estudi El Blau 
sota la direcció de Rafe Serra 
i Rosa Moya ens presenten 
una mostra col·lectiva dels 
seus alumnes.
Del 25 de març al 5 d’abril, a 
la sala Premiart
Organitza: Associació d’Artis-
tes Plàstics

Gravats i clixetisme
El taller de Miquel Masip
Fins a l’1 abril, a la sala d’ex-
posicions de Can Manent
Inauguració: diumenge 28 de 
febrer a les 12.00 h
Organitza: AECC

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

Concert del grup 
Alina+Santamaria+Navarro
22.30 h a la plaça dels Països Catalans
Organitza: regidoria de Joventut
 
Jam session
Espai acondicionat per actuar en directe, 
només hauràs de portar el teu instrument. 
Un cop finalitzat el concert i fins les 2.00 h, 
a la plaça dels Països Catalans
Organitza: regidoria de Joventut

Diumenge 21
Itineraris Culturals: Els orígens del Barri de Mar.  Premià de 
Dalt i la seva història al carrer.  
Sortida: a les 10.00 h del Centre Cívic 
amb vehicle particular Organitza: 
Regidoria de Cultura. Farem una pas-
sejada pels orígens del Barri de Mar, 
que és el bressol del nostre municipi 
de Premià de Mar. Hi descobrirem fets 
força curiosos, i potser un parell de 
coses que no sabíem... Us hi animeu? 

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.
Organtiza: AVECA

Cuac! Titelles de la cia Txo Titelles
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
En CUAC és un ànec que viu tot sol, tranquil i feliç, i res moles-
ta la seva rutina diària.  Avui, a l’hora d’esmorzar , se n’adona 
que no li queda res per a menjar: ni pa sec, ni blat de moro, ni 
algues!! 

Premis Literaris Sant Jordi 2010
El dimarts 23 de març a les 20 h finalitza el termini de presenta-
ció dels treballs dels Premis Literaris de Sant Jordi 2010. 
Podeu consultar les bases del concurs al web www.premiade-
mar.cat, trucar al 93 752 99 90, o enviar un correu electrònic a 
qualsevol d’aquestes dues adreces:  concursliterari@premiade-
mar.cat o aecc_cultura@yahoo.es

Lliga fotogràfica. Tema de març: Cos Humà en B/N
El Grup Fotogràfic Argent celebra 10 anys i entre les activitats 
que es duen a terme per celebrar-ho hi ha una lliga fotogràfica 
mensual oberta a tots aquells aficionats a la fotografia que hi 
desitgin participar. Les bases les podeu trobar al nostre blog 
http://grupargent.blogspot.com. Inscriviu-vos prèviament enviant 
un correu a  grupargent@yahoo.es.  La votació de les fotografies 
es farà el dia 11 de març a les 20 h al Centre Cívic. La fotografia 
guanyadora romandrà exposada al Centre Cívic fins al mes 
següent i cada quadrimestre es farà una exposició amb les foto-
grafies guanyadores i finalistes al cafè “Caprici” Organitza: Grup 
Fotogràfic Argent

Venda anticipada d’entrades 
En un intent per millorar la gestió de venda de les entrades 
pels espectacles de música i teatre, la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Premià de Mar obre noves vies per poder adquirir 
les entrades: Venda anticipada: les entrades es podran comprar 
una setmana abans de l’espectacle al Centre Cívic de Premià 
de Mar (des del dissabte anterior a la funció). El Centre Cívic 
roman obert de 9.30h a 13.00h i de 18.00h a 22.00h de dilluns a 
divendres i dissabtes de 17.00h a 21.00h.  Reserva d’entrades: 
es pot enviar un correu electrònic a  cultura@premiademar.cat, 
indicant l’espectacle que es vol reservar i el número d’entrades 
a adquirir. La reserva quedarà confirmada amb l’enviament d’un 
correu amb un número de codi. Les entrades es podran passar 
a buscar a partir d’una setmana abans de l’espectacle i fins al dia 
anterior en l’horari d’obertura del Centre Cívic. Aquestes mesures 
volen facilitar als ciutadans la compra de les entrades, evitar cues 
innecessàries i millorar el servei.

Cinema al Patronat  
Consulteu la 

programació de 
cinema a la 

cartellera del 
Patronat o a la 

pàgina: 
www.patro-
nat.volunta-

riat.org

SESSION
CONCERT AMB:

ALIANA+
SANTAMARIA+
NAVARRO
DESPRÉS...
PORTA EL TEU
INSTRUMENT
I TOCA!!
DIVENDRES 26 DE MARÇ,
A PARTIR DE LES 22.30H
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

JAM


