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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
Taxis Premià     93 752 57 57
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
Taxis 24 hores      605 498 508

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Quan escric aquestes ratlles falten pocs dies per les festes nada-
lenques i l’aire festiu ja es respira arreu. Són dies per estar amb 
la família i amics i, sobretot, per fer costat a aquells que més ho 
necessiten, ja sigui perquè passen per un mal moment o perquè 
es troben més sols. Deixem enrere un any complicat i difícil, i això 
ens ha de servir per fer el gest de mirar endavant amb optimisme i 
esperança. Des d’aquest espai vull traslladar a tots els premianencs 
i premianenques els millors desitjos per a aquests dies de Nadal 
i molt especialment per a l’any que ben aviat encetarem, que tots 
esperem que sigui una mica millor per a tothom. 

Bon Nadal!  
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El carrer Sant Antoni es guarnirà de Nadal 
amb garlandes, pessebres i un gran arbre 

Ajuntament, comerços i 
entitats presenten un extens
programa d’activitats de Nadal

Nadal ja és a tocar de dits i la 
vila es vesteix de festa per-
què els premianencs puguin 
gaudir d’aquests dies. Les 

botigues ja fa dies que ho 
tenen tot a punt per continuar 
incentivant el comerç local, 
amb diverses accions i pro-

Passa a la pàgina següent

mocions. Des d’un concurs 
d’aparadors fins a vals d’una 
hora perquè els nens puguin 
fer ball o anglès mentre els 

seus pares compren amb 
tota tranquil·litat . Els tradici-
onals concerts de Nadal i els 
pessebres ompliran l’agenda 

i els racons de la vila. Els més 
menuts podran gaudir dels 
tallers i dels contes infantils 
al museu i a la biblioteca o 
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ve de la pàgina anterior

Anna M. Medina (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Almudena Ncungu (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Les activitats de nadal estan pensades per 
als nens i nenes. Han de ser el principal 

referent per aquestes festes. Els que ja no 
som petits, ens toca acompanyar-los i fer-los 

feliços. Bones Festes”.

“Gaudim aquestes festes amb i de la 
família, els amics i els veïns i respectem 
aquells que lluny de la família i del país 
comparteixen amb nosaltres tradicions i 

il·lusions. Bones Festes”.

“El Partit Popular, desitja a tots els 
premianencs unes bones festes de nadal, 

un bon cap d’any en companyia de les 
famílies i els amics i, una bona benvinguda 

a la calvalcada dels Reis Mags”.

“Aquestes  festes de Nadal tenim tot un 
seguit d’activitats que els més petits i els no 
tan petits podran gaudir-ne i que acabaran 

amb la Cavalcada de Reis. Sortim al carrer i 
disfrutem-les”.

“S’acosten dies per gaudir de la companyia 
de la família i els amics, de la il·lusió dels 

més petits, però també per mirar endavant 
amb optimisme. Molt bon Nadal a tothom i 

un millor 2011”.

del cinema al Centre Cívic. 
Les activitats esportives, la 
recollida de joguines, el carrer 
Sant Antoni, que fins al 6 de 
gener estarà guarnit, formen 
part també d’aquest extens 
programa que culminarà amb 
l’esperada Cavalcada de 
SSMM els Reis Mags, que el 
mateix dia 5 oferiran un regal 
a tots els infants premianencs 
que tinguin entre 2 i 7 anys. 

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: 105,23

€ mensuals, IVA inclòs.

Més informació al telèfon 667.115.116

ELa Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 
2010 va aprovar inicialment el projecte d’activitat per 
una pista poliesportiva coberta al carrer de la Riera de 
Premià, 68 cantonada carrer de Montserrat (Voramar), 
va ser exposat  al públic mitjançant anuncis publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de data 03.08.10, 
al tauler d’anuncis i a la web municipal  als efectes 
d’informació pública i va quedar aprovat definitivament 
en data 16.11.10 en no haver-se presentat al·legacions 
ni reclamacions amb la inclusió de la condició i les mesu-
res correctores indicades en els informes de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
i la Ponència Ambiental Comarcal.

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 22 de novembre de 2010.

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci oficial

a Premià de Mar

ACTIVITATS DELS 
COMERÇOS ASSOCIATS DE PREMIÀ

Durant el mes de desembre
Loteria de Nadal
Tots els establiments associats al CAP regalaran loteria 
de Nadal en forma de xecs als clients. Amb cada xec es 
poden guanyar 400 euros.
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)
Col·labora: Servei de Promoció Econòmica

Del 10 de desembre al 5 de gener
Concurs d’aparadors
Tots els premianencs podrem gaudir d’uns fantàstics i origi-
nals aparadors que els establiments ens prepararan i que 
entraran en concurs. Els establiments participants estaran 
degudament identificats. El dia 11 de desembre es faran 
públics els guanyadors. 
Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)
Col·labora: Servei de Promoció Econòmica

Del 23 de desembre al 5 de gener
Tallers infantils
Amb el lema “1 hora per provar = 1 hora per comprar”, 
volem que els premianencs gaudeixin d’una hora per fer 
les seves compres. Per això, des de tots els comerços del 
CAP es regalaran vals d’1 hora perquè els infants puguin 
provar alguna de les activitats que s’ofereixen: balls i an-
glès. Organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)
Col·labora: Servei de Promoció Econòmica

FIRES

Del 3 al 24 de desembre 
Fira de Nadal
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers de la 
Plaça i Dr. Fleming
Organitza: Servei de Promoció Econòmica

Del 6 de desembre al 6 de gener
Fireta d’atraccions, a la Gran Via/Joan Prim
- Jumping (salts amb arnès elàstic) 
- Scalèxtric (circuit clàssic) 
Organitza: Servei de Promoció Econòmica
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a Premià de Mar

CONCERTS DE NADAL

13 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Amics 
del Cant. Concert de guitarra, a càrrec dels Amics 
de la Guitarra. 19 h, al Centre Cívic. Organitza: 
AVECA, Amics del Cant i Amics de la Guitarra

Del 15 a 22 de desembre  
Audicions de Nadal a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música. Dimecres 15, a les 16 h, 
a Can Maristany: audició per als alumnes de l’escola 
Mar Nova. Dijous 16, a les 18 h, al Centre Cívic; a les 
20.30 h, a Can Maristany. Divendres 17, a les 17.45 
h, a Can Maristany; a les 19.30 h hi participarà la 
Big Band. Dilluns 20, a les 18 h, al Centre Cívic; a les 
19.30, audició dels conjunts de corda i flauta.  Dimarts 
21: a les 17.45 h, a Can Maristany. Dimecres 22: a les 
17.45 h, a Can Maristany; a les 20 h, concert de grups 
instrumentals a l’església de Sta. Maria.Organitza: Esco-
la Municipal de Música. Més informació: 93 752 27 73 

18 de desembre 
Cantada de Nadales
17.30 h al Casal Benèfic Premianenc
Organitza: Casal Benèfic Premianenc. Col·labora: 
Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Cantada de Nadales
19.30 h, a la Parròquia de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria. Col·labora: 
Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Cantada de Nadales
20.30 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Organitza: Parròquia de Sant Cristòfol. Col·labora: 
Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

Concert de Nadal
A càrrec de la Coral l’Amistat, amb la pianista 
Montserrat Cabero. Direcció de Daniel Antolí. 21 
h, a la capella de l’escola La Salle. A la sortida hi 
haurà coca i vi dolç, com ja és tradicional. Preu: 5 
euros. Organitza: Coral l’Amistat

19 de desembre 
Cantada de Nadales d’Andalusia
16.30 h al Casal Benèfic Premianenc
Organitza: Casal Benèfic Premianenc
Col·labora: Grup Rociero Romero Marismeño

Concert de Nadal
Amb la Banda de Música de Premià de Mar
19 h, a la Biblioteca Martí Rosselló
Organitza: Associació Banda de Música de Premià 
de Mar

20 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de l’orquestra de 
corda, les corals i els alumnes de flauta travessera i 
de flauta de bec de l’Escola Municipal de Música
21 h, a l’església de Sant Cristòfol
Organitza: Escola Municipal de Música

22 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups instrumen-
tals de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’església de Santa Maria
Organitza: Escola Municipal de Música

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

26 de desembre
Cantada de nadales 
i cançons populars catalanes
12.30 h, al Centre Cívic
Organitza: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de 
Clavé)
Col·laboració: Centre l’Amistat

PESSEBRES

18 de desembre
Encesa de la il·luminació 
i inauguració del pessebre del Centre Cívic
19 h, al Centre Cívic 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de 
Clavé)

19 de desembre
40a pujada a peu del pessebre 
a Sant Mateu
8 h, a la plaça Nova, sortida cap a Sant Mateu; a 
les 11 h, plantada del pessebre i missa a l’ermita de 
Sant Mateu; tot seguit, cantada de nadales 
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic, Caminants 
de Matinada i Esplai Parroquial 

25 de desembre
Inauguració de la 43a exposició 
de diorames, construïts pels membres dels Amics 
de l’Art Pessebrístic. 11 h, al local del c/Aurora, 20
Horaris de visita: feiners, de 18 h a 21 h; festius, 
d’11 h a 14 h, i de 18 a 21 h
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

ACTIVITATS ESPORTIVES

19 de desembre
Concurs de Nadal de pesca al llançat
9 h, a la platja de l’Ona
Organitza: Societat de Pescadors Esportius i Recrea-
tius de Premià de Mar 

27 i 29 de desembre
Torneig de Nadal VIII Memorial 
Josep Maria Meléndez
De 18.30 h a 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Agrupació Bàsquet Premià

28 de desembre
9è Torneig de Nadal de futbol sala 
De 9 h a 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: CFS Premià

CONTES I TALLERS INFANTILS

Durant tot el mes de desembre
Tallers d’Internet
18 h, a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i 
Lloveras
Organitza: Servei de Biblioteca 

Diumenge 12
Conte “Posem fil a l´agulla”, a càrrec de M. 
Àngels Gil, escriptora i pallassa. 
12 h, al Museu de l’estampació
Organitza: Museu de l´Estampació

Dimecres 22 de desembre, dimecres 29 de 
desembre i dimarts 4 de gener 
Per Nadal... contes!
18 h, a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i 
Lloveras. Organitza: Servei de Biblioteca 

Dimarts 28 de desembre
Taller de Nadal
Treballarem amb materials tèxtils per confeccionar 
objectes nadalencs. 
17 h, al Museu de l’Estampació
Preu: 5 euros per participant (material inclòs)
Organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar



6

CINEMA INFANTIL

Perquè passeu un Nadal més divertit, els nens i 
nenes d’entre 7 i 12 anys podreu gaudir d’una 
programació de cinema al Centre Cívic. 

Les pel·lícules que programarem són:
Dijous 23 de desembre, a les 18 h: 
PORTA’M LA LLUNA 
Dilluns 27 de desembre, a les 12 h: 
SHREK QUATRE
Dijous 30 de desembre, a les 12 h: SPACE JAM
Dilluns 3 de gener, a les 18 h: 
ASTÈRIX ALS JOCS OLÍMPICS
Preu de l’entrada: 1 euro.
Organitza: Servei de Cultura

CAVALCADA DE REIS

2 de gener
Patge Reial
D’11 h a 14 h, a la 
plaça de la Sardana
Organitza: Servei de 
Cultura

5 de gener
Regal dels Reis Mags als infants de Premià 
de Mar. De 16 h a 20 h, a l’escola Sant Cristòfol 
(Gran Via, 173). Tindran obsequi tots els nens i ne-
nes de 2 a 7 anys empadronats a Premià de Mar. 
Cal dur el val enviat per correu.
Organitza: Servei de Promoció Econòmica

5 de gener
Rebuda a Ses Majestats els Reis d’Orient
17 h, als jardins del Palmar 
Organitza: Servei de Cultura 

Rebuda a Ses Majestats els Reis d’Orient
17.30 h, a l’Ajuntament de Premià de Mar 
Organitza: Servei de Cultura 

Gran 
Cavalcada 
de Reis
18.30 h, sortida de la plaça Joan Coromines 
Organitza: Servei de Cultura

Pessebre vivent 
19 h, a la plaça de la 
Sardana
Organitza: Escola de 
Teatre Kampikipugui

ALTRES

Del 2 de novembre al 5 de gener
Recollida de joguines
D’11 h a 14 h, de dilluns a divendres; de 16 a 18h, 
de dilluns a dijous. Als locals de Creu Roja (Camí 
Ral, 240). Organitza: Creu Roja Premià de Mar 

Del 12 de desembre al 6 de gener
Veniu a gaudir dels pessebres, dels guarni-
ments i del gran arbre. Organitza: Veïns i comerci-
ants del carrer Sant Antoni 

Del 17 de desembre al 2 de gener
Exposició col·lectiva de Nadal
De dimarts a dissabtes, de 18 h a 20 h; dissabtes i 
diumenges, de 12 h a 14 h. A la sala Premiart (c. 
Sant Antoni, 3). Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics de Premià de Mar 

Foto: Màrius Torner

Foto: Regidoria de Festes

a Premià de Mar

Foto: Màrius Torner
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El proper 19 de desem-
bre se celebrarà la dino-
vena edició de la Marató 
de TV3, que enguany es-
tarà dedicada a les lesions 
medul·lars i cerebrals ad-
quirides. Una vegada més, 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar hi col·laborarà coordi-
nant i oferint suport tècnic 
a les diverses activitats que 
es realitzen al municipi. Al-
gunes activitats ja s’han fet , 
com ara una conferència or-
ganitzada per Conex, el 24 
de novembre, i la caminada 
nocturna Premià-Burriac, 
organitzada pel Centre Ex-
cursionista de Premià de 
Mar, que es va fer l’11 de 
desembre. El programa 
previst és el següent: 

Fins el 19 
de desembre
Recollida de fons 
Marató TV3. Organitza: Can 
Manent, Casal d’avis.

Dijous 16
Exhibició de patinatge 
artístic
Organitza: C. Patinatge 
Artístic Premià. Lloc: Pavelló 
d’ Esports. Hora: 19.00h,
Donatiu: Col. Marató tv3

Divendres 17
Partit funcionaris 
de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria 
d’Esports. Lloc: Pavelló 

d’Esports Voramar. Hora: 
15.00h a 17.00h. Donatiu: 
Col. Marató tv3

DISSABTE 18
Taekwondo per a nens de 5 
a 12 anys (aprox.) 
Organitza: Taekwondo Ave-
llaneda. Lloc: Gran Via Lluís 
Companys 182, local
Horari: 16.00h a  20.00h,
Donatiu: Col. Marató tv3

Playback Il·lusions 
Organitza: A. Persones 
Edat. Lloc: C. Lourdes n. 10. 
Hora: 17.00h,

Projecció de cinema
Organitza: Patronat – teatre
Lloc: Patronat Social Pre-
mianenc. Hora: 22.30h,
Pel·lícula: Per confirmar

Diumenge 19 
Concurs  
de Pesca Llançat
Organitza: S. Pescadors 
Esportius i Recreatius de 
Premià de Mar
Lloc: Platja de l’Ona
Hora: 9.00h a 13.00h,

Torneig de tennis dobles 
Tie-break
Organitza: Club de Tennis 
Premià de Mar. Lloc: Torrent 
Castells s/n (club) 
Hora: 9.00h a 13.30h,
Donatiu: Col. Marató tv3

Exhibició d’activitats  
aquàtiques
Organitza: Club Natació Pre-
mià. Lloc: Piscina Municipal

Hora: 9.30h a 10.30h,
Donatiu: Col. Marató tv3

Open Obert 
de Billar 5
Organitza: C. Billar Premià
Lloc: Plaça de l’Ajuntament 
n. 10. Hora: 11.00h,
Donatiu: 5€

Exhibició 
ball de country
Organitza: Federació 
Catalana de Ball de Country 
i AVECA

Lloc: Pavelló d’Esports
Hora: 10.00h a 14.00h,
Donatiu: 4€

Partit de bàsquet 
joves Premià
Organitza: Regidoria 
d’Esports. 
Lloc: Pavelló d’Esports. 
Hora: 9.30h a 10.30h. 
Donatiu: 
Col. Marató tv3

Partits de futbol-sala 
pares-fills

Premià se suma 
a la Marató de TV3

Organitza: Club Futbol 
Sala Premià. Lloc: Pavelló 
d’Esports. Hora: 10.30 a 
13 hores. 
Donatiu: Col. Marató tv3

Partit futbol sala 
joves Premià
Organitza: Regidoria 
d’Esports. Lloc: Pavelló 
d’Esports Voramar
Hora: 10.00h a 11.00h,

Partit futbol sala 
Mossos d’Esquadra- 
Policia Local
Organitza: Regidoria 
d’Esports. Lloc: Pavelló 
d’Esports Voramar
Hora: 11.00h a 12.00h, 
Donatiu: Col. Marató tv3

Partit futbol sala 
regidors ajuntament 
de Premià de Mar
Organitza: Regidoria 
d’Esports. Lloc: Pavelló 
d’Esports Voramar. Hora: 
12.00h a 13.00h. 
Donatiu: Col. Marató tv3

Partit futbol sala 
Penya Espanyolista- 
Penya Barcelonista
Organitza: Regidoria 
d’Esports. 
Lloc: Pavelló d’Esports 
Voramar
Hora: 13.00h a 14.00h,
Donatiu: Col. Marató tv3 

Triangular entitats 
de futbol sala 
Organitza: Regidoria 
d’Espots
Lloc: Pavelló D’Esports
Hora: 17.00h a 19.00h, 
Donatiu: Col. Marató tv3

Projecció de cinema
Organitza: Patronat – teatre
Lloc: Patronat Social 
Premianenc. 
Hora: 19.00h,
Pel·lícula: Per confirmar
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Un alumne de l’IES Serra Marina, 
premiat pel Col·legi d’Enginyers
El treball de recerca  “El quart pont a Tortosa” , elaborat 
per l’alumne de l’ IES Serra Marina Albert Izquierdo, va 
obtenir el segon guardó de la primera edició del Premi 
Treball de Recerca de Batxillerat, promogut pel Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports durant el curs 
2009-2010. A la foto, Albert Izquierdo en l’acte de lliu-
rament del premi, acompanyat dels representants del 
Departament d’Educació, Col·legi d’Enginyers i Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers. 
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L’Ajuntament minimitza
l’impacte ambiental 
dels serveis de 
neteja i jardineria 

La Regidor ia  de Medi 
Ambient ha començat a 
aplicar la normativa en 
matèria de medi ambient 
que recull el Reglament 
Europeu EMAS 1221/2009 
a les tasques que porta a 
terme referents a la neteja 
i la jardineria. D’aquesta 
manera, el responsables 

de neteja i manteniment 
dels carrers i les platges, 
així com la brigada de 
jardineria, podran oferir 
un servei de qual i tat  i 
alhora sostenible i respec-
tuós amb el medi ambient. 
Vetllar per l’aprofitament 
sostenible dels recursos 
naturals; garantir la nete-

ja i el manteniment de la 
zona litoral; l’eliminació 
de residus de la superfície 
de la sorra; i minimitzar l’ 
impacte ambiental en la 
gestió dels residus urbans 
i de la neteja viària, són 
alguns dels compromisos 
adquirits en matèria de 
medi ambient. 

Noves mesures per disminuir 
l’impacte ambiental 
als carrers i les platges

Un premianenc, guardonat 
a la Mostra Literària 
Daniel Cantos, alumne de l’Escola 
El Pilar, va obtenir el segon premi de  
poesia (grup C), en la XXVII  edició 
de la Mostra Literària, amb el treball 
titulat “Mes de juny a la Cerdanya”. A 
la foto, Daniel Cantos amb el regidor 
de Cultura, Josep M. Molins, a l’acte 
de lliurament de premis, que es va 
celebrar a Vilassar de Mar. 
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L’Oficina del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de 
Premià de Mar ja funciona 
El 22 de novembre va en-
trar en funcionament l’Ofi-
cina del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, SOC, ubi-
cada al carrer Elisenda de 
Montcada, 65 (cantonada 
carrer del Pilar). Aquesta 
oficina apropa el servei 
als veïns de Premià de 
Mar i als de les poblacions 
veïnes i permetrà fer tots 
aquells tràmits o gestions 
que no es poden fer per via 

telemàtica i per tant s’han 
de fer de manera presen-
cial. D’altra banda, el Punt 
d’Autoservei del SOC (que 
hi ha a l’antiga Fàbrica del 
Gas) continuarà funcionant 
per complementar els ser-
veis que s’ofereixen des de 
l’oficina. Pocs dies després 
d’obrir al públic, les noves 
instal·lacions van rebre la 
visita de la consellera de 
Treball, Mar Serna. 

El SOC s’ubica al carrer Elisenda de Montcada, 65

El Ple Municipal en sessió del 20 d’octubre de 2010, va fixar les 
condicions de concessió a 50 anys, de cinc places d’aparcament a 
la planta -2 de la zona Can Boter, d’un import de 18.250,00 € i cinc 
places més a la planta -1, a un preu de 19.710,00 €.

El termini de presentació de sol·licituds d’adquisició d’una concessió 
per als residents a l’entorn on es troba l’aparcament, assenyalat en 
el plànol, zona delimitada pels carrers d’Antoni Gaudí, de Montserrat, 
de la Plaça, plaça de l’Ajuntament, de Gibraltar, d’Indústria, de Joan 
XXIII, d’Abat Oliva, passatge de l’ Empordà, de Narcís Monturiol i 
ctra. de Premià de Dalt, que reuneixin les condicions que determina 
l’article 8 de l’ordenança general serà d’un mes.

Finalitzat aquest termini, començarà a comptar el termini també 
d’un altre mes per a la resta de residents a Premià de Mar. Un cop 
finalitzats aquest dos mesos seran considerades totes les sol·licituds 
independentment de la residència del sol·licitant.

Més informació www.premiademar.cat o, els dies laborables, de 
9.00h a 14.00 h,  al telèfon 667.115.116.

Premià de Mar, 8 de novembre de 2010

Jordi Lluch Targarona
Gerent

Anunci oficial



publicitat
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Eleccions al Parlament 
de Catalunya: 
Resultats a Premià de Mar

Dades de participació: 
62,48% dels electors 

convocats a les urnes

Millores a les línies elèctriques  
Ja han finalitzat les millores de les  línies elèctriques a 
l’illa formada pels carrers de Sant Pere, de Joan Prim, 
de Sant Joan i del Nord, i al  tram del carrer San Fran-
cesc entre Joan Prim i l’Alfons. S’ha millorat la seguretat 
elèctrica de la zona i alhora, també s’ha reforçat  la 
capacitat elèctrica, la qual cosa  ha suposat la millora 
del subministrament . Els treballs han anat a càrrec de 
l’empresa FECSA.   
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Un projecte triat i creat pels participants 
es portarà a terme en benefici del municipi
La Regidoria de Joventut i 
Participació Ciutadana ha 
impulsat, per tercer curs 
consecutiu, la iniciativa de 
l’Ajuntament Jove, pensada 
perquè  els alumnes del 
penúltim curs de l’ ESO  pu-
guin conèixer de prop la 
política local i els valors de 
la democràcia i alhora puguin 
participar en la creació i el 
desenvolupament d’un pro-
jecte per al municipi adreçat 
a la gent jove que haurà estat 
triat per ells mateixos.

Un projecte de 6.000€
Així, els alumnes de 3r. 
d’ESO de  l’ IES Cristòfol 
Ferrer, l’ IES Serra de Mari-
na i de les escoles Assís, la 

Salle i el Pilar, elaboraran, 
durant tres mesos, un pro-
jecte que serveixi per millorar 
o incidir en el desenvolupa-
ment d’usos i/o activitats del 
municipi. El projecte tindrà 
un pressupost de 6.000 € 
i serà debatut, defensat i 

Més de 400 persones 
a la Festa de la Gent Gran 
El 31 d’octubre va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports, 
la Festa de la Gent Gran. L’acte, al qual  van assistir més 
de 400 persones, va consistir en un berenar típic de la 
castanyada i música  i ball amb l’orquestra premianenca 
Sons de Nit. L’acte va estar organitzat per la Regidoria 
de Gent Gran amb la col·laboració de les associacions 
de gent gran del municipi, Can Manent, Casal d’Avis; 
Conex; Consell Sènior i Associació de Persones d’Edat  
de la Creu Roja i una trentena de voluntaris.  

Alumnes de 3r d’ESO 
participen en un nou 
“Ajuntament Jove”  

Dia Internacional Contra la Violència a les Dones
Dissabte, 6 de novembre, va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament l’acte institucional amb 
motiu del Dia Internacional Contra la Violència a les Dones. Hi van assistir l’alcalde, Miquel 
Buch, la regidora de Serveis Socials, Mercè Gisbert, que va llegir un manifest, i regidors 

dels grups municipals de 
CiU, PSC, ICV-EUiA-EPM 
i Esquerra. L’acte va fina-
litzar amb una actuació 
d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música.

votat pels mateixos alum-
nes dels centres implicats 
en un plenari que tindrà 
lloc el 25 de març de 2011. 
De tot el procés en sortirà 
un projecte guanyador,que 
serà presentat a la Junta de 
Govern Local i posteriorment 

al Ple Municipal per tal de 
ser aprovat i executat. Els 
representants del projecte 
guanyador seran els que 
formaran l’Ajuntament Jove. 
Durant tot el procés compta-
ran amb la col·laboració de 
tècnics de l’Ajuntament. 

El Museu 
consolida la 
seva oferta 
formativa 
i lúdica  
Aquest mes de desem-
bre, el Museu Municipal de 
l’Estampació ofereix dues 
activitats que consoliden 
l’oferta formativa i lúdica 
d’enguany. Per una ban-
da, el diumenge dia 12, 
M. Àngels Gil -escriptora, 
contacontes i pallassa- va 
explicar  el conte “Posem 
fil a l’agulla”.
 
Estampació en batik
D’altra banda, els propers 
divendres i dissabte 17 i 18 
de novembre, s’impartirà 
el curs “Iniciació a l’estam-
pació en batik”. Aquest 
curs monogràfic, a càrrec 
de l’artesana tèxtil Anna 
Homs, permetrà conèixer 
i practicar amb la tècnica 
d’estampació amb reserva 
o batik, una tècnica origi-
nària d’Indonèsia amb què 
es pot fer estampats d’alta 
qualitat. El preu del curs és 
de 50 euros. Inscripcions i 
reserves: Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar, 
tel. 937529197 

Nou diari 
electrònic 
d’esports 
de Ràdio 
Premià de Mar
El Planetari, el programa 
d’esports de Ràdio Premià de 
Mar, compta des de finals de 
novembre amb un nou canal 
d’informació, un diari electrò-
nic. Així, l’espai que condu-
eix Enric Sánchez obre una 
porta a la comunicació online 
des de l’adreça http://pre-
miaesports.wordpress.com/ 
 Aquest diari electrònic 
se suma al twitter de Rà-
dio Premià de Mar, des del 
qual es poden seguir les 
retransmissions dels partits 
del CE Premià, i s’afegeix a 
l’oferta de diaris electrònics 
de l’emissora, que ja compta 
amb un d’informació general 
(http://premianoticies.word-
press.com/).



13
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 

un mar de botigues

Ho organitza: Hi col·laboren:

Per Nadal
passeja’t per Premià…

Aparca gratuïtament

I a més…

Guanya quatre sopars per a dues persones fent les teves compres a les botigues del CAP. 
Consulta les bases a www.premiacomerc.cat

Guanya amb la loteria de Nadal

Et regalem 1 hora d’activitats infantils

i gaudeix de l’ambient nadalenc dels nostres aparadors!

DESCOBREIX LA NOVA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!
Demana-la gratuïtament!

Sound System celebra els 300 programes
Sound System, l’espai de Ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del 
sistema sonor, arriba al 300! Per això, el col·lectiu que l’ha fet possible durant tots aquest 
temps, Stereo-2, organitza una exposició “intempestiva” dels 8 anys del programa. Serà 
a la Cafeteria Capricci, c. Eixample, 70, del 17 de desembre al 10 de gener de 2011, de 
9h a 14h i de 17h a 22h. Les línies d’atenció de Sound System travessen el jazz i les 
músiques d’arrel llatina o africana, passant pel pop, el rock, el blues, el soul o el funk, i 
es pot escoltar a Ràdio Premià de Mar (95.2FM) cada dimarts a les 21h o en qualsevol 
moment a travès d’Internet (www.radiopremiademar.org).
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La nostra Coalició va 
votar en contra de portar 
els camions de la brossa 
al camp de futbol 

En el ple de novembre, 
l’equip de govern va portar 
novament a aprovació el 
projecte de construcció i 
explotació d’un aparcament 
al camp de futbol,  en el ple 
de juny de 2009 l’equip de 
govern ja ho va fer, vincu-
lant-ho amb l’aparcament 
de la plaça dels Països 

Catalans.
 Ja en aquell ple el nostre 
Grup va ser l’únic que no 
va recolzar aquest projecte, 
per considerar-lo una obra 
molt costosa la qual cosa 
acabaria repercutint en els 
preus de venda de les pla-
ces , dos mesos després 
van desistir perquè vincular 
els dos aparcaments feien 
el projecte econòmicament 
inviable, de fet cap empresa 
constructora va voler assu-
mir aquest risc.
La novetat d’aquesta nova 
proposta és que volen com-
partir l’espai del camp de 
futbol, amb l’empresa  de 
la neteja per tal d’ubicar-hi 
els camions de recollida de 

la brossa i la maquinària de 
neteja viària.(hem de tenir 
en compte que estaríem 
cedint un espai públic a una 
empresa privada, per als 
propers 40 o 50 anys) 
 Referent als aparcaments 
volen deixar molt clar que la 
nostra Coalició, ha estat 
impulsora que es facin apar-
caments, som conscients 
que si volem alliberar els 
carrers de vehicles hem de 
donar una resposta adequa-
da als ciutadans, però hem 
de tenir en compte que la 
situació econòmica actual 
està afectant d’una forma 
molt directa a les famílies i 
les de Premià de Mar no són 
una excepció, i que, un cop 

acabat el de la plaça dels 
Països Catalans disposarem 
de més 550 noves places de 
concessió  administrativa, 
als aparcaments de Can 
Boter, Biblioteca, i plaça 
dels Països Catalans, i per 
tant possiblement no sigui el 
moment adequat d’assumir 
més riscos i s’ha de veure 
com evolucionen la crisi i el 
mercat.
 Però per la nostra Coa-
lició el pitjor d’aquest nou 
projecte és la intenció de 
l’equip de Govern (CIU-
ERC) d’ubicar els camions 
de la recollida de la brossa 
al camp de futbol, estem en 
contra  que una instal·lació 
d’aquestes característiques 

es faci dintre del nucli urbà, 
perquè som conscients que  
ocasionarà molèsties als ve-
ïns de la zona, hem de tenir 
en compte que els camions 
entren i surten de matinada i 
tothom sap el soroll que fan, 
sense oblidar els problemes 
que poden ocasionar i la 
pudor que desprenen sobre 
tot a
 l’estiu.
 És per això  que defen-
sem de fer aquesta instal-
lació, fora del nucli urbà 
i  proposem que es faci a 
la nova zona industrial de 
Premià de Mar, que és el 
lloc natural d’aquesta mena 
d’instal·lacions, i possible-
ment més econòmica.
      

La gestió política

El mes passat parlàvem 
de Fets que són realitats, 
aquest mes quan vosaltres 
llegiu aquest article ja hau-
ran passat les eleccions 
i per tant tindrem un nou 
escenari polític a Catalu-
nya.
 Això no farà que el dia 
a dia dels veïns i veïnes 
canviï gaire, però tindrem 
a l’horitzó una nova troba-
da electoral, les eleccions 
municipals, aquestes  sí 

que ens toquen de ben a 
prop.
 La prioritat del PSC fins 
que arribi aquest moment 
serà traslladar a la ciuta-
dania la importància que 
la política té com a gestió 
de l’espai públic on vivim 
i convivim tots i és des de 
la política que surten les 
diferents maneres de ges-
tionar elements que poden 
ajudar a millorar la qualitat 
de vida de les persones en 
tots els aspectes, socials, 
urbanístic, de seguretat, 
neteja, accessibilitat, etc...  
Des del PSC de Premià 
de Mar, ens hem proposat 
aconseguir traslladar les 
nostres propostes serioses 

i reals a aquesta ciutada-
nia desconfiada cap a la 
gestió política en general 
i a la municipal en particu-
lar.
 Els últims temps de go-
verns de dretes a Premià 
de Mar no s’han acom-
plert les expectatives que 
alguns esperàvem: s’han 
preocupat més de temes 
identitaris i de fer propa-
ganda sobre projectes de 
ciutat heretats que no pas 
de temes socials o de tenir 
una idea pròpia del nostre 
poble. 
 Fixeu-vos: es va inau-
gurar a bombo i plateret la 
nova piscina, doncs bé, no 
es va poder inaugurar fins 

passats prop de 2 mesos. 
Política d’aparador sen-
se projecte propi. Es va 
inaugurar, de la mateixa 
manera, el cobriment de 
la pista poliesportiva del 
Voramar, no pas un pa-
velló, doncs igual, passen 
setmanes sense poder 
fer-ne ús. Més polít ica 
d’aparador sense projecte 
propi. Aquí no hi ha proble-
ma de recursos perquè la 
festa sigui grossa i l’alcal-
de tingui una bona tarima 
per pujar i fer el discurs i 
la foto. Després no hi ha 
diners per arreglar l’aire 
condicionat de dependèn-
cies municipals que tenen 
tracte amb el públic o per 

celebrar dignament el dia 
per rebutjar la violència 
contra les dones.
 Molts ciutadans i ciu-
tadanes ens han fet arri-
bar la decepció d’aquesta 
manera de fer pol í t ica 
(per cert, segurament tin-
dreu complida resposta a 
l’article de CiU, que hom 
pot creure que és el que 
fan quan han llegit el de 
l ’oposició). Què es pot 
esperar d’aquells partits 
que recolzen i aplaudeixen 
les retallades socials da-
vant de la crisi que el seu 
ideari polític ha provocat. 
Malgrat tot, bones festes i 
un 2011 més venturós per 
a tothom.

El canvi ja ha arribat

Fa El 28 de novembre, una 
majoria àmplia dels cata-
lans vam deixar ben clar 
que Catalunya necessitava 
un canvi de govern. Primer 
de tot, volem agrair a tots 

els premianencs que van 
votar  Convergència i Unió 
el seu gran suport. CiU va 
ser la força més votada a la 
majoria de pobles i ciutats 
de Catalunya i també, i amb 
diferència, a Premià de Mar. 
Un 39,62% dels vots premi-
aenencs van ser per a CiU. 
I això ens omple d’orgull i 
satisfacció, alhora que ens 
empeny a seguir treballant 
de valent.
 Convergència i Unió ha 
obtingut una gran victòria 
arreu de Catalunya, acon-
seguint uns grans resultats 
en  pobles, ciutats i comar-
ques que per tradició sem-
pre s’havien tintat d’altres 
colors. I això vol dir alguna 

cosa. Vol dir que els ca-
talans han demostrat que 
volen  un canvi de debò 
per a Catalunya. Artur Mas 
serà el proper President 
de la Generalitat, i estem 
convençuts que farà  pos-
sible un futur millor per a 
Catalunya. Però per sobre 
de tot volem valorar, tal i 
com ho feia l’alcalde Miquel 
Buch al seu blog, www.
miquelbuch.cat, la  manera 
com el futur President ha 
encaixat aquesta victòria. 
D’entrada, de la mateixa 
manera que al 2003 i al 
2006, malgrat haver gua-
nyat les eleccions, va saber 
“perdre”, aquest cop ha 
sabut guanyar, ho ha fet 

de la millor de les maneres, 
com li agrada dir a l’alcalde 
Buch, amb humilitat, hones-
tedat i voluntat de servei.  
El seu primer gest ha estat 
el de la  mà estesa, amb la 
intenció de sumar més que 
restar, amb la voluntat de 
construir i no destruir, amb 
responsabilitat i esperança, 
posant-se al servei dels 
catalans sense exclusions, 
liderant la mobilització de 
les energies d’un país per, 
entre tots, intentar superar 
aquests moments compli-
cats. Artur Mas ha demos-
trat que estava preparat per 
guanyar, però sobretot que 
ho està per afrontar la gran 
responsabilitat que té al da-

vant. La responsabilitat de 
fer possible que Catalunya 
recuperi l’autoestima com 
a país, la projecció exterior 
que havíem tingut i ara no 
tenim. De reconduir les 
elevades xifres d’atur i de 
fracàs escolar. De tornar a 
ser la Catalunya emprene-
dora d’anys anteriors, per 
superar aquests moments 
de dificultat i tornar a liderar 
el creixement i la recupe-
ració econòmica. Estem 
convençuts que les coses 
no seran fàcils, però que 
el nostre país, a partir del 
2011,  anirà a millor i Catalu-
nya tornarà a ser un referent  
arreu del món. Bones festes 
i un millor 2011! 
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Ara què? 
Calen polítiques 
compromeses

En el transcurs de la campa-
nya electoral del passat mes 
de novembre, va quedar 
clar que Mas no accepta 
la proposta de Puigcercós 
de full de ruta compartit 
per al concert econòmic i el 
referèndum per la indepen-
dència
 El candidat d’Esquerra a 
la presidència de la Gene-
ralitat, Joan Puigcercós, va 
fer una proposta formal de 

pacte de país,  no pas de 
Govern, a Artur Mas. Durant 
el debat electoral a TV3 dels 
candidats a la presidència 
de la Generalitat amb re-
presentació parlamentària, 
Puigcercós es va compro-
metre a defensar amb CiU el 
concert econòmic a Madrid 
si Mas es comprometia a 
convocar un referèndum 
per la independència en 
cas que fracassi la petició 
del concert. Mas, fent gala 
de la seva ambigüitat, va 
evitar contestar la proposta 
de Puigcercós, cosa que 
indica que prefereix enten-
dre’s amb el PP. Puigcercós 
va manifestar que ‘o es fa 
un pas més, o es repetirà 

el pacte del Majestic’. Pel 
candidat d’Esquerra, ‘la 
sentència del TC deixa clar 
que comença una nova eta-
pa per Catalunya’ amb un 
canvi substancial: ‘el motor 
ja no és l’autonomisme, sinó 
l’ independentisme’. 
 Joan Puigcercós va 
deixar clar durant el de-
bat electoral que ‘el full de 
ruta del concert econòmic i 
un referèndum sobiranista 
sintetitza la voluntat d’una 
part important dels catalans 
i catalanes’ i va demanar 
que ‘el poble pugui decidir, 
perquè això és la democrà-
cia’. Puigcercós també va 
recordar que ‘l’Estatut havia 
de donar resposta a moltes 

de les reivindicacions de la 
ciutadania catalana, però 
l’experiència no ha sortit bé 
i estem com sempre, amb 
una Catalunya que no té un 
lloc en l’espai autonòmic’. 
En aquest sentit, Puigcer-
cós també va dir a Montilla 
que ‘vostès s’han espantat 
quan han vist la sentència. 
Una sentència que deixa el 
Govern de Catalunya més 
indefens que mai’.
 Aquesta ambigüitat de 
CiU o sobiranisme d’apara-
dor, o de cap de setmana, 
també s’ha vist a la políti-
ca municipal. Esquerra va 
presentar una moció per 
declarar Premià de Mar mu-
nicipi exclòs moralment de 

Carta a los
Reyes Magos 2011

“Queridos Reyes Magos, 
espero que este año me 
traigáis muchas cosas, 
porque me he portado muy 
bien, y aunque sé que no 
se lleva, he obedecido a 
mis padres, respetado a 
mis profesores y me he es-
forzado en el colegio y en 

las tareas de la casa, por lo 
tanto, éste año sí que me 
toca la Bicicleta, pero ojo, 
la quiero con superruedas 
capaces de aguantar la 
multitud de baches y agu-
jeros que tiene mi pueblo, 
ya que es una travesía, 
como el Paris-Dakkar, ir a 
mi colegio. Queridos Reyes 
Magos, además traermela 
con un macrocandado, 
para preservar la seguridad 
de que no me la roben, en 
alguna de las calles, plazas 
o parques no vigilados y 
con tan escasa iluminación, 
como les pasa a muchos 
comercios y bares . Queri-
dos Reyes Magos, traérme-

la con una sola marcha, que 
no sea muy cara, porque 
mi padre está en paro, y él 
también cree en Papa Noel, 
en el ratoncito Pérez y en 
que Zapatero y Montilla les 
dé trabajo. Queridos Reyes 
magos, espero también que 
la bicicleta incorpore una 
bocina, pero ir con cuidado, 
que no suene muy alto, que 
no supere la contaminación 
acústica de Premiá, que 
seguro que los polis de mi 
pueblo si que me multan, ya 
que no llevo coche o moto. 
Queridos Reyes Magos, 
incorporar además un kit 
de limpieza, que seguro 
que la brigada de grafiteros 

impunes y decoradores de 
paredes ajenas, cuando me 
la vean, de verdad que me 
la pintan. Queridos Reyes 
Magos,  si venís en tren a 
Premià, a dejarme la bici-
cleta, tener cuidado de no 
pasaros de pueblo, porque 
aunque veáis un segundo 
Apeadero, éste aún no fun-
ciona y si tengo que esperar 
a que el ministro socialista 
o el tripartito o el equipo 
de gobierno nacionalista 
de Premià, lo ponga en 
funcionamiento estamos 
apañados. Queridos Reyes 
Magos, quiero que me de-
jéis la bicicleta en mi casa, 
no como el año pasado que 

os la pedí, y mi madre me 
dijo que me la dejabais en 
el Centro de Día, y como 
tenga que esperar a que 
lo construyan, me hago 
mayor o incluso me jubilo. 
Queridos Reyes Magos, 
por último, traernos más 
felicidad, más confianza, 
más ilusión, más trabajo, 
más empleo, haz que todos 
seamos más buenos y que 
nos esforcemos más, para 
poder salir de esta crisis”.
En nombre del Partido Po-
pular de Premià de Mar, 
Feliz Navidad, Bon Nadal, 
a todas las personas que 
viven y sueñan con un mun-
do mejor.

Ronda del 
Baix Maresme 

Al escribir estas líneas, por 
motivos de edición, todavía 
no se habían celebrado 2 
acontecimientos que sin 
duda alguna incidirán en 
el futuro de esa barbaridad 
urbanística llamada Ronda 
del Baix Maresme.
 El primero, cronológica-

mente, habrá sido la gran 
manifestación del día 21 
de Noviembre, y que bajo 
el lema “aturem els laterals 
de l’autopista” esperamos 
que haya sido una gran 
fiesta para los habitantes 
del Maresme, con una gran 
participación ciudadana y se 
haya demostrado al Govern 
de la Generalitat que no es 
un Maresme lleno de carre-
teras, con las consecuenci-
as negativas para la salud 
y el medio ambiente, el que 
queremos dejar a nuestros 
hijos, sino que lo que dese-
amos es mejorar nuestra 
calidad de vida y eso no se 
consigue con mas cemento 
y asfalto en obras faraóni-

cas, sino gestionando efici-
entemente los recursos que 
ya tenemos (autopista C-32 
gratuita para los residentes 
del Maresme que llevamos 
mas de 40 años pagando) y 
respetando el medio ambi-
ente.
 Con el dinero previsto 
para la Ronda del Baix Ma-
resme, Ronda de Mataró y 
las diferentes obras auxilia-
res (400 millones de euros) 
pueden sobradamente res-
catar el peaje de la Autopis-
ta C-32  para los residentes 
del Maresme y no esperar 
al final de la concesión en 
2021. En cuyo momento 
ya veremos que harían los 
políticos que nos gobiernen 

si siguiera existiendo el pe-
aje.
 El segundo acontecimi-
ento habrán sido las elecci-
ones al Parlament de Cata-
lunya del 28 de Noviembre, 
y que consecuentemente 
se habrá formado un nuevo 
Govern de la Generalitat 
que esperemos que, con 
los mismos o diferentes 
partidos políticos, tenga una 
mayor sensibilidad hacia los 
problemas de la comarca 
del Maresme y en el que im-
pere “el seny” que haga que 
se retire o paralice el actual 
Proyecto de la Ronda del 
Baix Maresme, se dialogue 
con los representantes de la 
sociedad civil y se busque 

el consenso para mejorar la 
movilidad global dentro del 
Maresme teniendo en cuen-
ta la mejora del transporte 
público (tren y autobús), 
el respeto al territorio y  la 
salud de sus habitantes, en 
definitiva mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y 
que el progreso se mida por 
el bienestar de la población 
y no por los metros cúbicos 
de cemento y asfalto que se 
utilizan.
 Desde la COAV desea-
mos que se cumplan esos 
deseos y no tener que ha-
blar nunca mas de la Ronda 
del Baix Maresme, ello sería 
una señal de que las cosas 
van bien.

la constitució. La formació 
de Miquel Buch va haver 
d’atorgar-se llibertat de vot 
–no són capaços com a partit 
de rebutjar la constitució que 
ens retalla l’Estatut. El resul-
tat, però, van ser abstenci-
ons i vots en contra per part 
dels regidors de CiU. Aquest 
és el compromís nacional de 
Convergència: paraules, do-
nar llargues i votar en contra 
de qualsevol avenç. 
 Igual que un president, 
un alcalde nacionalista no 
és suficient, calen polítiques 
i decisions compromeses. 
La moció era tan sols sim-
bòlica: què passarà amb les 
veritables polítiques per fer 
país?
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EXPOSICIONS

Exposició temporal 
“Marques de fàbrica. 
Un record a Josep 
Ratera”
L’exposició mostra una 
col·lecció de motlles 
d’estampació i mot-
llades, en una retros-
pectiva d’homenatge a 
Josep Ratera, creador 
de la Fundació Centre 
de Recursos per a la 
Indústria Tèxtil. 
Fins el 15 de gener al 
Museu de l’Estampa-
ció de Premià de Mar
Organitza: Museu de 
l’Estampació

Exposició temporal 
“El còmic de Premià. 
Homenatge a Robert 
Segura”
L’exposició vol retre 
homenatge al dibui-
xant de còmics premi-
anenc Robert Segura. 
Del 22 de gener al 27 
de febrer al Museu de 
l’Estampació de Pre-
mià de Mar.
Organitza: Museu de 
l’Estampació

“Obre’t en català”
Exposició sobre els 
hàbits lingüístics amb 
la nova ciutadania.
Del 4 al 18 de desem-
bre, al Centre Cívic.

Olis
Exposició de l’artista 
Cintia Malonda
Del 20 de desembre al 
17 de gener, al Centre 
Cívic

Acrílics
Exposició de l’artista 
Marisol Juanes. Del 
17 de gener al 3 de 
febrer, al Centre Cívic.

300 Sounds! 
Sound System, l’espai 
de Ràdio Premià de Mar 
dedicat a les músiques 
disperses del sistema 
sonor, arriba al 300! Per 
això, el col·lectiu que 
l’ha fet possible durant 
tots aquest temps, 
Stereo-2, organitza una 
exposició “intempestiva” 
dels 8 anys del progra-
ma. Cafeteria Capricci, 
c. Eixample, 70, del 17 
de desembre al 10 de 
gener de 2011, de 9h a 
14h i de 17h a 22h. 

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

DESEMBRE
Dimarts 14
Lectures en veu alta
Els dimarts 14 i 21 de desembre es llegirà La invenci-
ón de los derechos humanos de Lynn Hunt, dirigit per 
Mar de Dones.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Mar de Dones

Divendres 17 
Curs d’introducció a l’estampació amb batik 
A càrrec de l’artesana tèxtil Anna Homs. 
Informació: tel. 937529197 
Organitza: Museu de l’Estampació 

Inauguració de l’exposició “300 Sounds” 
Cafeteria Capricci
c. Eixample, 70. 20h.  
Organitza: Stereo-2. 
Col·labora: Ràdio Premià de Mar

Dissabte 18
Curs d’introducció a l’estampació amb batik 
A càrrec de l’artesana tèxtil Anna Homs. 
Informació: tel. 937529197 
Organitza: Museu de l’Estampació

Coi de canalla!
Veniu a passar una estona divertida amb monòlegs 
i números musicals que us faran riure, per una bona 
causa.
22.00 h, al Centre Cívic
Preu entrada: 5 € 
(entrada íntegra per a la Marató de TV3)
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Kampikipugui

Diumenge 19
Coi de canalla!
Veniu a passar una estona divertida amb monòlegs 
i números musicals que us faran riure, per una bona 
causa.
19.00 h, al Centre Cívic
Preu entrada: 5 € 
(entrada íntegra per a la Marató de TV3)
Organitza: Centre l’Amistat
Col·labora: Kampikipugui

GENER
Dimarts 11
Lectures en veu alta
Els dimarts 11, 18 i 25 de gener es llegirà La invenci-
ón de los derechos humanos de Lynn Hunt, dirigit per 
Mar de Dones.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Mar de Dones

Diumenge 16
La Xarxa presenta “La cigala i la formiga” 
Titelles a càrrec de la companyia Xip Xap
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre

Sinopsi: 
La cigala i la formiga és un conte d’insectes, que ens 
parla de l’amistat, de les diferents maneres de veure 
la vida i com encarar-la, ens parla de la bondat i de la 
maldat, de l’egoisme i la generositat. 

IV CONCURS 
DE CURTMETRATGES 
DE PREMIÀ DE DALT
Més informació a: 
Secció d´Arts i Lletres, 
de la SC Sant Jaume. 
Tel. 937516910
E mail: 
secretaria@scsantjaume
Pàgina web:
www.scsantjaume.com

Sound System, l’espai de Ràdio Premià de Mar dedicat
a les músiques disperses del sistema sonor, arriba al 300!

EXPOSICIÓ INTEMPESTIVA DELS 8 ANYS DEL PROGRAMA

CAFETERIA CAPRICCI. Eixample, 70 · Premià de Mar
Del 17 de desembre de 2010 al 10 de gener de 2011. De 9 h a 14 h i de 17 h a 22 h
Inauguració: divendres 17 de desembre, a les 20 h
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