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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

Fa pocs dies inauguràvem el Pavelló Voramar. Un nou equipament que 
permetrà descongestionar el Pavelló Municipal d’Esports. Des de feia 
anys, nombroses entitats esportives es trobaven amb que, per motius 
de saturació, no tenien cabuda al Pavelló Municipal d’Esports, o si la 
tenien no ho era en les condicions necessàries. Amb el nou equipa-
ment, el problema quedarà resolt i d’aquesta manera entitats i usuaris 
podran gaudir amb comoditat d’unes noves instal·lacions polivalents 
i modernes. Aquest equipament arriba poc temps després de la nova 
biblioteca municipal i de la segona piscina. I properament s’hi afegirà, 
un cop acabin les obres, el teatre l’Amistat. La construcció d’aquests 
quatre nous equipaments permetrà que des de l’Ajuntament puguem 

equiparar l’oferta d’activitats i espais amb la demanda, i d’aquesta manera podrem donar 
resposta a les diverses necessitats esportives i culturals dels premianencs. 
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Es preveu que el nou equipament donarà servei a 600 usuaris 

Centenars de persones 
assisteixen a la inauguració 
del nou pavelló
El 24 d’octubre es va inaugu-
rar oficialment el nou pavelló 
ubicat on hi havia la pista 
esportiva de l’antiga Escola 
Voramar, a l’illa entre els car-
rers de la Plaça, de la Mercè, 

de Montserrat i la Riera de 
Premià. Va ser un acte festiu, 
amb inflables i jocs per als 
més petits i activitats esporti-
ves dins del nou pavelló, que 
durant tot el matí va aplegar a 

Passa a la pàgina següent

centenars de persones. 
 El nou pavelló permetrà 
una descongestió important 
del Pavelló Municipal d’Es-
ports, que fins ara tenia una 
demanda per a la pràctica 

de l’esport superior a la que 
podia assumir. El nou equi-
pament està preparat bàsi-
cament per a la pràctica de 
futbol sala, handbol i voleibol 
i bàsquet, tot i que també s’hi 

podran portar a terme altres 
esports com ara el bàdminton 
i corfbol. Durant els matins s’hi 
faran activitats físiques dirigi-
des bàsicament a gent gran, 
Pilates, manteniment físic per 
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Jordi Penalva (CiU)

Patrick Cruz (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Qualsevol actuació en benefici de la 
comunitat, per petita que sigui, és d’agrair. 

Benvingut el cobriment d’aquesta pista 
habilitada en anteriors legislatures. Confiem 

que hi hagi un acurat manteniment i control”.

“El cobriment de la pista del Voramar ha 
de permetre una millor distribució dels 

espais esportius, aquest nou equipament 
ha de donar resposta a les necessitats de 
les entitats esportives de Premià de Mar”.

“Desde el PP, felicitamos al regidor 
de deportes por la faena bien hecha. 

Necesitábamos otro pabellón para 
descongestionar el actual. El deporte 

debe ser una prioridad, porque es salud y 
calidad de vida”.

“Amb la inauguració d’aquest pavelló 
fem un pas més per dotar el municipi 

d’equipaments, tan culturals com esportius. 
Aquest equipament ens servirà per 

continuar treballant en el foment de l’esport 
de base i de formació”.

“Aquest segon pavelló permetrà donar 
resposta a la demanda de les entitats 

esportives del municipi. El nou equipament, 
juntament amb la nova piscina, 

ajudarà a fomentar la pràctica de l’esport 
entre la població”.

ve de la pàgina anterior

a adults i escoles. Entre les 
entitats que gaudiran de les 
noves instal·lacions hi haurà 
el Futbol Sala Premià; el Club 
Futbol Sala Atlètic Premià; 
l’Agrupació Bàsquet Premià; 
l’AE l’empenta; i els Amics del 
dijous. D’altra banda, també 
en faran ús els alumnes de 
l’Escola Bressol Municipal; 
el Centre Obert i l’Escola El  
Pilar, i hi ha prevista l’obertura 
d’una lliga de futbol sala per a 
empreses en horaris de tarda 
i vespre. 

Control remot
El Pavelló Voramar comptarà 
amb un sistema de control 
i vigilància amb connexió al 
Pavelló Municipal d’esports, 
des d’on es disposarà d’una 
centraleta de control que per-
metrà accions com ara obrir i 
tancar portes, apagar i obrir 
llums i vetllar per la seguretat 
en el recinte del nou pavelló. 
Aquest tipus de gestió farà 
que el Voramar sigui un dels 
equipaments de l’Estat pio-
ners en aquest sistema de 
control i gestió, que farà pos-
sible minimitzar els recursos 
del personal de vigilància i 
consergeria. El nou edifici 
compta amb 4 vestidors, 1 
vestidor per als àrbitres, sala 
de màquines, magatzems per 
a material i grades.

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

En el Butlletí de la província de data 18.10.10, apareix 

inserit l’anunci de l’aprovació definitiva de l’Ordenança 

municipal reguladora de les llicències urbanístiques i 

comunicacions prèvies, aprovada definitivament per 

l’Ajuntament en data 8 de juliol de 2010. Es fa públic 

en compliment del que disposa l’article 66.1 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, 19 d’octubre de 2010

Miquel Buch i Moya

Alcalde

Podeu consultar el text sencer de l’ordenança a 

www.premiademar.cat 

o al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

Anunci oficial
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Presentació del projecte de 
la plaça dels Països Catalans

El proppassat 27 d’octubre 
va tenir lloc al Centre Cí-
vic la presentació pública 
del projecte de la plaça 
dels Països Catalans. L’ac-
te va aplegar un públic 
nombrós que va poder 
conèixer, gràcies a les ex-
plicacions de l’arquitecte i 
l’enginyer,autors del pro-
jecte, les característiques 
i les funcions que tindrà la 
plaça, que es preveu que 
estarà acabada a principis 
de l’estiu de 2011. 

Una plaça integrada
A finals de juliol van comen-
çar les obres d’enderroca-
ment de la plaça dels Països 
Catalans per construir-hi 
un aparcament subterrani, 
amb l’objectiu de millorar 

els problemes d’aparcament 
que pateix aquesta zona del 
municipi. D’altra banda, la 
nova plaça estarà totalment 
integrada amb els carrers 
del seu entorn, molt especi-
alment amb els carrers del 
Nord, Joan Prim i el tram del 
carrer Unió que correspon 
a la plaça, que esdevindran 
de prioritat invertida (els via-
nants tindran prioritat envers 
els vehicles). Hi haurà una 
zona de grades, amb el ma-
teix aforament que hi havia 
fins ara i un espai destinat a 
espectacles i activitats, una 
zona de jocs infantils i una 
altra amb taules de ping-
pong i zona de petanca. El 
disseny de la plaça es com-
pletarà amb diverses zones 
de vegetació.  

Des del mes de juny, di-
verses persones que es 
troben en situació de con-
demna per una pena per 
falta o delicte lleu o menys 
greu, estan complint la seva 
pena per mitjà de treballs 
o tasques de servei a la 
comunitat a través de l’Ajun-
tament. Aquests treballs 
són possibles gràcies a la 
col·laboració per part de 
l’Ajuntament en el Programa 
de treballs en benefici de la 
comunitat del Departament 

Treballs en benefici 
de la comunitat

Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, que fa possible 
que aquestes persones, 
mitjançant la realització de 
treballs d’utilitat pública no 
remunerats, puguin complir 
la seva pena. 

Àrees diverses
Fins ara, s’han portat a 
terme tasques de suport 
a àrees tan diverses com 
la brigada d’obres i jar-
dineria, la biblioteca o el 
pavelló, entre d’altres.

Persones que han comès algun 
delicte lleu o menys greu 
compleixen la seva pena amb 
treballs al servei del municipi

L’arquitecte i l’enginyer autors del projecte van explicar 
al nombrós públic assistent com serà la nova plaça
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El Baix Maresme estableix 
els objectius d’ensenyament 
pel període 2010-2014

La Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló i Lloveras de Premià 
de Mar va ser l’escenari de la  
signatura del Pla de la zona 
educativa del Baix Maresme, 
que estableix els objectius i 
les prioritats en matèria edu-
cativa a la comarca per als 
propers 4 anys, així com les 
pautes per portar-los a terme. 
Aquest document ha estat 
elaborat a partir de la feina 
que durant un any s’ha dut 
a terme per part de la Zona 
Educativa del Baix Maresme, 
després que el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, posés en mar-
xa les anomenades zones 
educatives, pensades per 
coordinar les accions i els 
recursos entre la Generalitat 
i l’Administració Local. 
 El document signat, des-
prés d’una anàlisi acurada de 
la situació actual al territori en 
matèria educativa, estableix 
les pautes que s’han de dur a 

terme per millorar els resultats 
educatius; l’abandonament 
prematur: la cohesió social; 
i la xarxa de comunicació i la 
relació entre l’administració 
i els centres educatius de la 
Zona del Baix Maresme.
 L’acte va comptar amb re-
presentants del Departament 
d’Educació, la regidora d’En-

senyament de l’Ajuntament, 
Mercè Gisbert, l’alcalde, Mi-
quel Buch, i els alcaldes de 
Vilassar de Dalt i El Masnou, a 
més de diversos regidors dels 
municipis que formen part de 
la Zona Educativa i represen-
tants dels diferents sectors de 
la Comunitat Educativa del 
Baix Maresme.

Després d’un any d’anàlisi de la situació als diversos 
municipis, se signa un document que 
estableix les bases per millorar la situació actual
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L’Ajuntament serà pilot 
en la creació d’un Consell
Municipal de Serveis Socials

L’Ajuntament de Premià 
de Mar ha estat un dels 
escollits per formar part 
d’un pla pilot de partici-
pació per a la posada en 
marxa del Consell Munici-
pal de Serveis Socials, un 
òrgan de participació de 
les entitats i les associaci-
ons de serveis socials del 
municipi. La iniciativa, que 
es portarà a terme amb el 
suport econòmic del De-

partament d’Acció Social i 
Ciutadania, s’emmarca en 
el context normatiu de la 
llei 12/2007, d’11 d’octubre 
de Serveis Socials. 
 En aquests moments 
el nou consell es troba 
en fase de diagnòstic, 
durant la qual els tècnics 
de la Regidoria de Serveis 
Socials es posaran en 
contacte amb les entitats 
i  les associacions  de 

caire social del municipi 
per informar-les i recollir 
les seves aportacions. 
Aquesta participació per-
metrà definir el model del 
consell, la  composició, els  
objectius, les competèn-
cies i l’organització. Una 
vegada s’hagin elaborat 
els estatuts i el reglament, 
seran presentats al ple 
municipal per a la seva 
aprovació. 

Òrgan de participació de les 
entitats i associacions de serveis 
socials de la vila

Des de mitjans d’octubre, l’Ajuntament de Premià de Mar 
és present a la xarxa social Twitter, des d’on se’n pot seguir 
tota l’actualitat.  Aquesta nova incorporació se suma a la 
ja existent del Facebook, que es va crear el desembre de 
2009. En aquests moments, Facebook ja compta amb més 
de 2.000 persones adherides, que periòdicament reben in-
formació de les notícies i els esdeveniments més destacats 
del municipi.

Ja es pot seguir 
l’actualitat de 
l’Ajuntament a 
través de Twitter
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Fira Mercat del Mar 2010
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Diumenge 21 de novembre, 
es farà la presentació de les 
“Coincidències insòlites”, 
dos objectes del Museu de 
l’Estampació de Premià de 
Mar i el Museu de la Pell 
d’Igualada que estan rela-
cionats entre sí: un paper 
pintat del segle XIX i un gua-
damassil de cuir estampat. 
 El guadamassil és una 
pell ricament treballada i 
decorada, emprada princi-

“Coincidències
insòlites” al Museu 
de l’Estampació

parets de les habitacions, ja 
que el paper pintat  s’inspira 
en la decoració pròpia dels 
guadamassils.

Presentació conjunta amb el 
Museu de la Pell d’Igualada

 La presentació de la mos-
tra es farà el dia 21 de novem-
bre a les 12h i es podrà visitar 
fins el 31 de desembre. 

palment per als revestiments 
de parets, frontals d’altar, ta-
pisseries i paravents. El seu 

procés d’elaboració vindria a 
ser el  precedent del paper 
pintat emprat per recobrir les 

A partir del 28 de novembre 
es podrà visitar al Museu 
Municipal de l’Estampació 
la mostra “Marques de fà-
brica. Un record a Josep 
Ratera”. Es tracta d’una 
exposició impulsada per 
la Fundació Privada Cen-
tre de Recursos per a la 
Indústria Tèxtil (CRIT) i 
l’Associació d’Estudis Ci-
entífics i Culturals (AECC) 
de Premià de Mar, ofereix 
una retrospectiva que re-
memora l’obra de Josep 
Ratera, nascut a Sallent 
l’any 1943, tot i que des 
dels anys 70 vivia a Premià 

El Museu de 
l’Estampació acull 
una exposició del 
premianenc 
Josep Ratera

de Mar. Ratera, que morí 
el 2008,  fou fundador del 
CRIT, soci molt actiu de 
l’AECC i, durant anys, col-
laborador del Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar i va destacar per la 
seva dedicació voluntària i 
implicació en la vida cultu-
ral de la vila. 
 L’exposició “Marques 
de fàbrica. Un record a 
Josep Ratera”  s’inaugu-
rarà el diumenge, 27 de 
novembre, a les 12 del 
migdia i es podrà visitar 
fins al pròxim 15 de gener 
de 2011. 



publicitat



12

Amb motiu de la celebració de la Setmana 
de la Ciència, s’oferiran visites guiades 
i gratuïtes a les exposicions del museu
Aquesta tardor el Museu se 
suma al ventall dels actes 
programats per a la 15a Se-
tmana de la Ciència, que se 
celebra arreu de Catalunya 
del 12 al 22 de novembre, 
dins l’Any Internacional de 
la Biodiversitat. 
 El  d iumenge 14 de 
novembre, des de les 
11h i fins a les 14h, el 
museu celebrarà una jor-
nada de portes obertes, 
amb entrada lliure i visi-
tes guiades a l’exposició 
permanent i a l’exposició 
temporal “Marques de fà-
brica. Un record a Josep 
Ratera”. 

Taller infantil
A més, aquell dia el Museu 
oferirà el conte i taller “El 
mag dels colors”, adreçada 
a un públic familiar i a càrrec 
de la contacontes i escriptora 
premianenca M. Àngels Gil. 
Amb una llarga trajectòria 
dins el món del teatre i la 
pedagogia, M. Àngels Gil 
ha escrit diversos contes, 

El diumenge, 14 de 
novembre, portes 
obertes al Museu 

entre els quals destaquen 
els àlbums il·lustrats “Una 
de nassos”, “M’ho va dir 
la lluna” i “El jardí del meu 
avi”. Durant aquesta activi-
tat, s’experimentarà amb la 
màgia dels  colors, i l’art de 
mesclar-los per aconseguir 
diferents tonalitats. Es trac-
ta d’una activitat lúdica que 
impulsa a conèixer i expe-

rimentar amb els colors, i a 
entendre una pràctica que, 
durant anys, va ocupar molts 
professionals de Premià 
de Mar que es dedicaren a 
l’estampació tèxtil. 
 La jornada es completarà 
amb el taller “La biodiversitat 
i els colorants d’origen natu-
ral”, on es coneixeran dife-
rents colorants tèxtils extrets 
de plantes i hortalisses. 
 Horaris: Visites guiades 
d’11.00h a 14.00h. 12.00h 
Contacontes i taller “El mag 
dels colors”. Tot seguit, taller 
“La biodiversitat i els colo-
rants d’origen natural”. Totes 
les activitats són gratuïtes.
 

Contacte

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

Tallers d’estudi 
assistit per 
a nens i nenes 
de 5è i 6è
Un cop començat el nou 
curs escolar, des del Servei 
d’Educació es duen a terme 
els tallers d’estudi assistit, 
una intervenció en grups 
reduïts que s’adreça a nens 
i nenes de cinquè i sisè de 
primària.
 Els tallers d’estudi assistit 
tenen com a objectiu reforçar 
els hàbits escolars, ajudant  
l’alumnat a desenvolupar 
actituds positives vers l’apre-
nentatge. En els tallers es 
realitzen activitats de suport 

a la tasca escolar, fora de 
l’horari lectiu i s’imparteixen 
hàbits d’organització i estudi, 
així com l’aprenentatge de 
la planificació del treball es-
colar. Actualment 80 nenes 
i nenes de totes les esco-
les públiques i concertades 
del municipi formen part 
d’aquest projecte. 
 La coordinació dels cur-
sos es du terme des de la 
Regidoria de Serveis Edu-
catius, amb participació de 
l’empresa SERSA.

Taller dels bits a 
la Biblioteca 
Municipal Martí 
Roselló i Lloveras
El mes d’octubre es van co-
mençar a impartir a la Biblio-
teca Municipal Martí Roselló 
i Lloveras els anomenats 
Tallers dels bits, uns cursos 
per aprendre a utilitzar eines 
d’ofimàtica i navegar per In-
ternet. Els tallers van dirigits 
al públic adult amb diferents 
nivells de coneixement en 
l’àmbit de les tecnologies. 
 Es tracta de sessions on 
les persones que s’hi inscri-
guin aprendran, entre altres, 
a utilitzar el correu electrònic, 
retocar digitalment fotogra-
fies, fer ús d’un processa-
dor de textos, fer compres 
per Internet, crear un bloc o 
cercar informació a través 
d’Internet. 
 Els tallers previstos per 
aquest mes de novembre 
són els següents; 
Dia 4: El web 2.0: les noves 
formes de participació a la 
xarxa
Dia 11: Ràdio i TV a internet: 
Youtube, Lasfm i altres
Dia 18: Pixela’t!: com retocar 
imatges. 
 Tots els cursos són gratuïts 
i l’horari és de 18.00 a 20.00h, 
excepte el del dia 18, que és 
de 16:00 a 20:00h. Aquest 
programa ha estat impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de promoure 
la biblioteca pública com a 
centre d’aprenentatge obert.

M. Àngels Gil, contacontes, escriptora i pallassa
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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 

Curs d’introducció al teixit precolombí

Els propers 27 i 28 de novembre, el Museu de l’Estampació oferirà un curs intro-
ductori sobre el teixit precolombí. La durada serà de 12 hores i per participar-hi 
es recomana tenir certs coneixements en teixit d’alt o baix llis. 
Per a informació i inscripcions cal contactar amb Maria Reyes, del Gremi Ar-
tesà Tèxtil. Tel. 93 664 34 17 / 691 34 32 15 o bé a través del correu electrònic     
marianreyesv@gmail.com. 

Comprar a Premià té premi
Dins la cam-
panya “Com-
prar a Premià 
té  p remi ” , 
C o m e r ç o s 
Associats de 
Premià se-
gueix oferint 
a  to ts  e ls 
seus clients 
un al·licient 
per seguir 
comprant a 
Premià de 
Mar. Des de 
les botigues 
associades 

es repartiran entre els clients les 50.000 butlletes que 
donen accés al premi que se sortejarà el dia 19 de 
novembre. Aquest cop el premi és un robot de cuina. 
Aquesta acció està contemplada dins dels actes de 
Dinamització Comercial que el CAP duu a terme amb 
el recolzament de l’Ajuntament de Premià de Mar i el 
suport del Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.



























       






3a. Festa del Bolet
Dissabte, 13 de novembre, tindrà lloc la 
tercera edició de la Festa del Bolet, que 
organitza l’Associació de Veïns i Esta-
bliments del Casc Antic, AVECA, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Durant 
tot el dia, la plaça de l’Ajuntament 
s’omplirà de parades amb diverses va-
rietats de bolets, paradetes d’artesania 
i tallers i acti-
vitats per als 
més petits. 
De 12h a 1h 
hi haurà un 
tastet gratuït 
per a tothom. 

Passejada per les fonts 
El Centre Excursionista de Premià or-
ganitza, pel proper dia 7 de novembre, 
una passejada per conèixer les fonts 
de la Serralada Litoral. La sortida serà 
a les 8h des de la Plaça Nova (Font del 
Cargol) i en acabar hi haurà un aperitiu 
per a tothom. El preu és gratuït i cal 
portar esmorzar i beguda. 
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No a l’autovia C-31!! 
C-32 gratuïta!! 

La Direcció General de Car-
reteres ha aprovat tècni-
cament l’estudi informatiu i 
l’estudi d’impacte ambiental 
del projecte anomenat “Ron-
da del Baix Maresme”, que 
s’emmarca en l’objectiu de 
construcció d’una nova infra-
estructura viària paral·lela a 
l’autopista C-32, entre Mont-
gat i la Ronda de Mataró.
 El traçat, la secció i la 
naturalesa de la solució tèc-
nicament aprovada –actual-

ment en tràmit d’informació 
pública, es planteja com una 
alternativa a la N-II al seu pas 
pel Maresme, i es configura 
com una nova via desdoblada 
paral·lela a l’actual, d’alta ca-
pacitat, de gairebé 16 Km de 
longitud i amb quatre carrils. 
Només observant els plànols 
de l’estudi permet imaginar 
l’efecte barrera i l’impacte in-
justificat que significa aquesta 
nova carretera.
 A més, la creació d’aques-
ta nova infraestructura no 
resoldria els problemes de 
mobilitat que actualment exis-
teixen a la comarca del Ma-
resme, ja que aquests són de 
caràcter intern, de connexió 
entre municipis, de congestió 

i dificultats d’accés a l’actual 
C-32.  Cap d’aquestes qües-
tions es resol amb la creació 
d’una nova via segregada 
d’alta capacitat que trinxa el 
territori.
 Els impactes acústics de 
la nova C-31, en sumar-se 
als de l’autopista C-32, supe-
rarien en molt el límit de 69db 
fixat a la normativa vigent de 
contaminació acústica. És així 
especialment en alguns trams 
on el propi estudi ambiental 
reconeix que amb la C-32 
actual, ja se superen els límits 
admissibles. 
 La congestió viària a la 
C-32 es produeix a l’entrada 
radial de Barcelona (que 
difícilment es modificarà), 

per tant les solucions han 
d’anar enfocades totalment 
a augmentar l’ocupació dels 
vehicles, la millora del servei 
d’autobusos (carril BUS-VAO 
a l’entrada BCN) i l’augment 
de la capacitat ferroviària 
(aplicació del Pla de rodalies 
i l’augment de la freqüència 
ferroviària).
 És per això que la Coa-
lició d’Esquerres de Premià 
(ICV-EUiA-EPM) mostrem la 
nostra oposició a la creació 
d’una nova via paral·lela a 
l’actual autopista C-32 al seu 
pas pel Maresme, concebuda 
com una autovia d’alta capa-
citat, quatre carrils, donat que 
significaria una nova ferida en 
un territori que actualment ja 

està molt fragmentat, la qual 
cosa significaria un impacte 
desmesurat i injustificat, i a 
més no resoldria els proble-
mes reals de mobilitat de la 
comarca. 
 A més a més exigim la 
gratuïtat de la C-32 per als 
ciutadans i les ciutadanes de 
la nostra comarca. Aquesta 
mesura es possible econò-
micament, sobretot si és té 
en compte que qualsevol 
nova construcció no estaria 
en funcionament fins  dintre 
d’uns quants anys i que és 
a més, una reivindicació ciu-
tadana amb tot el sentit del 
món. Els nostres ciutadans 
es pregunten per què hem de 
pagar 60 anys la C-32.
 

El moment de decidir

Entrem en una campanya 
electoral i unes eleccions 
que vindran marcades per 
la desafecció dels ciuta-
dans i ciutadanes cap a la 
política i els politics. Entre 

d’altres raons, el mal ús de 
les paraules ha estat unes 
de les causes d’aquesta 
desafecció. Concretament, 
l’ús i l’abús d’eufemismes. 
En aquesta línia, dir que 
s’ha transformat Premià 
de Mar perquè s’han am-
pliat dues voreres n’és un 
clar exemple. L’important 
doncs són els FETS. L’im-
portant és que el Govern 
de la Generalitat ha invertit 
més de 4,5 M€ a la nostra 
vila en polítiques per a 
tothom i no només pel seu 
barri. 
 FETS: El PSC i els seus 
socis de Govern a la Ge-
neralitat han construït una 
nova escola (CEIP Premià 

de Mar) i se n’ha ampliat 
una altra (La Salle). FETS: 
s’ha fet possible que més 
de 50 persones aturades 
es formin i tinguin una fei-
na diferent a aquella que 
tota la vida han realitzat 
per disposar del doble de 
possibilitats de trobar una 
nova feina. FETS: s’han 
realitzat un increment de 
més del 30 % al pressu-
post d’ajuts a les famílies, 
beques de menjador i aju-
des socials. FETS: s’ha 
posat negre sobre blanc 
a la tant esperada via 
alternativa a l’actual N-II, 
la nova Ronda del Mares-
me, una infraestructura 
que modificarà la nostra 

manera de moure’ns pel 
Maresme Sud i que per-
metrà recuperar la N-II per 
als pobles. Això ja és real. 
Això defuig de les paraules 
i els eufemismes. Això són 
FETS. 
 Projectes, molts d’ells, 
pensats, planificats i dis-
senyats quan la nostra 
vila estava governada per 
un equip amb un projec-
te propi i veritablement 
transformador en el qual el 
PSC era la millor garantia 
d’equilibri i progrés. 
 Projecte de ciutat que 
l’actual govern municipal 
de CiU va heretar i sim-
plement aplica amb més o 
menys fortuna.

 Per això hem de ser 
exactes amb les paraules, 
perquè els fets són impla-
cables i n’acaben demos-
trant la veritat i el significat 
correcte .
 Ciutadans i Ciutadanes 
de Premià de Mar, el dia 
28 de novembre decidirem 
continuar amb politiques 
de progrés que pensin en 
la gent, les seves neces-
sitats i garantint els valors 
d’igualtat i justícia social 
o aquells que només pen-
sen prioritàriament en la 
seva identitat feta a mida 
i en contra d’allò que no 
és com ells i, el discurs 
diferencial ple de paraules 
i eufemismes. 
.

Premià està canviant. 
A Catalunya comença 
el canvi

Fa pocs dies inauguràvem 
el segon pavelló de Premià 
de Mar, que permetrà a 
nombroses entitats i usuaris 
practicar l’esport en unes 
condicions que fins ara no 
tenien. En poc temps hem 
fet possible que els premi-

anencs puguin gaudir de  
tres nous equipaments: la 
segona piscina, la Bibliote-
ca Municipal Martí Roselló 
i Lloveras i ara el pavelló 
Voramar, sense oblidar 
el quart nou equipament, 
l’Amistat, que ja es troba 
molt avançat. A banda dels 
4 nous equipaments, en 
poc més de tres anys, hem 
pavimentat 58.714 metres 
de carrers que estaven en 
mal estat; hem arreglat i 
adaptat 167 voreres; hem 
millorat l’enllumenat amb 
la renovació de 629 fanals;  
hem substituït 4.759 me-
tres de canonades d’aigua 
potable i 1.785 de clave-
gueram. Hem seguit amb 

les millores al Nucli Antic  i 
estem construint un apar-
cament soterrat a la plaça 
dels Països Catalans, que 
permetrà pal·liar els pro-
blemes d’aparcament a la 
zona i alhora farà possible 
que puguem gaudir d’ una 
nova plaça  pensada per a 
tothom. Premià ha canviat,  
la llista d’aquests canvis 
és molt llarga, però també 
ha canviat la manera de 
fer política. Per això hem 
volgut acostar l’Ajuntament 
als ciutadans, modernitzant 
i agilitzant l’atenció al ciuta-
dà. Som conscients que la 
nostra és una vila amb dè-
ficits importants, i per això, 
amb humilitat i amb voluntat 

de servei, hem treballat per 
fer  possible la transforma-
ció necessària de la ciutat. 
Des de feia molt de temps, 
necessitàvem recuperar la 
nostra autoestima i l’orgull 
de ser premianencs. I gràci-
es al canvi que estem vivint 
a la nostra vila ho estem 
aconseguint. Ara ens queda 
pendent poder fer el mateix 
pas per poder recuperar la 
nostra autoestima com a 
catalans, com a país. Amb 
un nou govern a la Genera-
litat que ens torni la il·lusió. 
Catalunya necessita un 
canvi profund. Un canvi que 
comporti una nova manera 
de fer i una bona gestió. 
Un canvi que ens retorni la 

projecció exterior de Cata-
lunya que sempre havíem 
tingut i que ara hem perdut. 
Un canvi cap a la Catalunya 
emprenedora, per poder 
superar aquests moments 
plens de dificultats i tornar 
a liderar el creixement i la 
recuperació econòmica. 
Un canvi perquè els cata-
lans puguem decidir,sense 
límits, cap a on podem 
anar com a nació. Aquest 
canvi es diu Convergència 
i Unió i el lidera Artur Mas. 
I el proper dia 28, si ens 
ho proposem, entre tots fa-
rem possible aquest canvi. 
Perquè amb Convergència 
i Unió comença el canvi a 
Catalunya.  
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Esquerra fixa els sis 
compromisos per 
negociar un nou Govern 
a Catalunya

La celebració d’una consulta 
sobre el futur de Catalunya 
és el primer dels sis com-
promisos que Esquerra s’ha 
fixat a l’hora de negociar un 
nou Govern. El segueixen 
reclamar el Concert Eco-
nòmic quan s’acabi el mo-
del de finançament vigent; 

crear un sistema financer 
públic català per suplir les 
dificultats de crèdits a em-
preses, autònoms i famílies; 
garantir els recursos ne-
cessaris per aplicar la Llei 
de la dependència; establir 
un règim de preus justos 
per als productors que po-
tenciïn la producció agrària 
i ramadera i en facilitin la 
comercialització; i reformar 
l’estructura del Govern per 
reduir els alts càrrecs i fer 
una administració més efi-
cient i transparent.
 Aquestes són les propos-
tes més votades de la cam-
panya Catalunya Decideix, 
que Esquerra va presentar 
el mes de gener i que ha 

consultat un total de 72.000 
persones sobre les condici-
ons per formar govern. El 
president i candidat d’Es-
querra a la presidència de 
la Generalitat, Joan Puigcer-
cós, ha afirmat que ‘el que 
estem fent és una aposta en 
clau democràtica, plantejant 
una consulta com a condició 
per formar Govern, estem 
posant data a la democrà-
cia i fem nostra la voluntat 
de la militància d’Esquerra 
i la dels electors que per 
una aclaparadora majoria 
han demanat que aquesta 
sigui la primera condició per 
negociar l’endemà de les 
eleccions’.
 Puigcercós ha assegurat 

que ‘aquest país està per-
dent la por’ i ha posat com 
a exemple la manifestació 
del 10 de juliol, on més d’un 
milió i mig de persones van 
sortir al carrer per reclamar 
“Som una nació. Tenim dret 
a decidir”. ‘CiU i PSC ja 
s’han oblidat de la gent que 
hi havia el 10J’, ha subrat-
llat el líder independentista, 
‘però nosaltres no, nosaltres 
només pactarem i arribarem 
a acords amb aquells partits 
que respectin el nostre dau 
–en referència a la forma 
amb què es van presentar 
les propostes–, amb els que 
acceptin celebrar un referèn-
dum per l’autodeterminació’. 
Puigcercós ha subratllat que 

Premianenses, 
Catalunya está en 
peligro: ¡Acudid 
a salvarla!

Este mes de noviembre ten-
dremos la primera oportuni-
dad de empezar el cambio 
que necesita nuestro país. El 
día 28 elegiremos el modelo 
de sistema que queremos 
para acabar con la crisis. Y 
el dilema es muy sencillo. O 
bien escogemos el sistema 
que ya se ha probado, que 

crea riqueza, bienestar, de-
sarrollo, puestos de trabajo, 
confianza y libertad, como 
es cuando gobernamos en-
tre el 96 y el 2004. O bien, 
hacemos más de lo mismo, 
en dos vertientes. La pri-
mera, repetir el modelo del 
tripartito, coalición ( siempre 
enfrentada entre ellos) del 
paro, con el récord histórico 
de más de 500.000 personas 
sin trabajo en Catalunya, y 
más de 5.000.000 de pa-
rados en España; coalición 
de la persecución, (el PSC 
cuando multa al rotular en 
castellano, el PSOE con 
la SGAE, ERC con la ani-
madversión a todo lo que 

signifique España, que si 
los toros, que si el idioma, 
que si el futbol de la roja, 
que si la eliminación de los 
símbolos institucionales, e 
IC, con la complacencia con 
los antisistema, contra la ba-
jada de impuestos como las 
sucesiones, etc.), coalición 
de la separación, (siempre 
pensando en buscar ele-
mentos que nos separen de 
nuestras raíces), coalición 
de la improvisación econó-
mica, del derroche en infor-
mes, del gasto público, de 
los cargos de confianza, de 
las subvenciones discrecio-
nales, de los viajes inútiles, 
de la destrucción masiva de 

empresas y autónomos. Y 
la segunda vertiente podría 
ser un gobierno nacionalista 
en minoría o independentista 
en coalición, en la que volve-
ríamos a viejas fórmulas rei-
vindicativas, de victimismo, 
de gastos no prioritarios en 
identidad, siempre alejados 
de la realidad, que daría 
como resultado lo de siem-
pre, lo que ha pasado y pasa 
en Catalunya, que nos aleja-
mos cada vez más de Madrid 
y de Euskadi en renta “Per 
cápita”. Por lo tanto el dilema 
es sencillo, repito. Catalunya 
necesita un gobierno fuerte, 
popular, que priorice la lucha 
contra el paro, que dé con-

fianza al empresario, (que 
es quien crea los puestos 
de trabajo), que ayude a 
las pequeñas y medianas 
empresas, (en Premiá se 
han destruido 75 empresas 
y comercios), que ayude a 
los autónomos, poniendo las 
bases de la recuperación, 
que recorte los gastos, que 
garantice la igualdad de los 
idiomas, que desregule y 
suprima las multas lingüísti-
cas, que fomente la paz y la 
convivencia. Premianenses, 
tenemos la primera oportuni-
dad para empezar a cambiar 
de verdad. Para que no nos 
vuelvan a engañar, acudir a 
votar en libertad.

La Nova Ronda del 
Maresme  (2a parte)

El “Estudi informatiu de la 
Ronda del Baix Maresme” 
elaborado para la Generali-
tat, esta en la web municipal, 
expone 2 alternativas:
 La nº 1 cuyo trazado 
arranca en Badalona con 
calzadas laterales, 2 car-
riles a ambos lados de la 
Autopista, y que a la altura 
de Teiá y hasta Cabrera 
de Mar,los 4 carriles, y sus 

correspondientes rotondas, 
pasan juntos  por el lado mar 
de la Autopista, para llegar 
a Mataró de nuevo como  
calzadas laterales.
 La alternativa nº 2, con 
calzadas laterales, y roton-
das, a ambos lados de la 
Autopista a todo lo largo del 
recorrido y que perjudicaría 
menos a los vecinos de 
Premià de Mar.
 La alternativa 2, es la que 
el Ayuntamiento de Premià 
de Mar debería defender en 
sus alegaciones, ya que el 
propio “Estudi” reconoce en 
la página 15 de la memoria 
que con la alternativa 2, 
“s’evita la necesitat de tenir 
trams de mur (algunos de 

mas de 300 mts.) entre la 
C-31 i la Ronda, a mes de 
no afectar les edificacions 
properes”
 El Govern de la Generali-
tat ,el tripartit, se ha decidido 
por la alternativa nº 1 que 
es la mas perjudicial para 
Premià de Mar. 
 El pasar todos los carri-
les juntos por debajo de la 
Autopista, a escasos me-
tros de zonas densamente 
pobladas de Premià de 
Mar y en unos terrenos que 
pertenecen a Premià de Dalt 
pero cuyo Ayuntamiento ha 
demostrado sobradamente 
su desinterés por esa zona, 
supone un gran agravio dis-
criminatorio para los vecinos 

de Premià de Mar, máxime 
si tenemos en cuenta que 
en el lado montaña de la 
Autopista, en ese mismo 
tramo, los terrenos son 
mayoritariamente agrícolas 
y de escasa afectación a 
viviendas.
 Por todo ello la COAV de 
Premià de Mar ya se opu-
so en Acta a las calzadas 
laterales y esta adherida a 
la Plataforma “Defensem 
el Maresme” que proclama  
el respeto al territorio y que 
no es necesario destrozarlo 
más con Rondas y/o calza-
das laterales, sino que es 
suficiente con lo ya exis-
tente, ampliando un carril 
por cada lado de la actual 

Autopista, y que esta fuera 
gestionada eficientemente, 
lo que permitiría tener carri-
les gratuitos, y carriles VAO 
y  Bus Express.
 Para ello esa Plataforma, 
con más de 30 Entidades, 
está haciendo campañas de 
información al ciudadano, 
así como acciones legales 
(alegaciones, Sindic de 
Greuges e incluso llegar a 
un contencioso administra-
tivo). También prevé accio-
nes puntuales de protesta 
y una gran manifestación 
en Mataró el domingo 21 
de Noviembre, una semana 
antes de las elecciones para 
que los ciudadanos voten en 
consecuencia. 

la celebració de la consulta 
és una fórmula ‘democràti-
ca, valenta i clara’ i l’única 
via per sortir de l’atzucac 
en què es troba Catalu-
nya. En aquestes properes 
eleccions al Parlament de 
Catalunya ‘estem decidint 
si volem anar endavant o 
volem retornar al passat’, 
‘el 28 de novembre està en 
joc el futur d’una generació, 
si volem que l’acabi decidint 
el PP o  volem oferir als 
nostres fills un futur millor, 
un futur en llibertat, un futur 
a la primera generació de 
catalans que viuran la in-
dependència com a adults, 
administrant els seus propis 
recursos’.



Novembre
de 2010

Dijous 4
Xerrada amb Albert Sánchez Piñol
19.00 h, a la sala Salvador Moragas 
de la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 5 
2a Nit de la Poesia
Recital de poemes a càrrec de poetes premianencs 
amb l’acompanyament musical de Domènec Carrillo
20.15 h, al Centre Cívic
Organitza: Taller de Poesia
Col·labora: Regidoria de Cultura

Dissabte 6 
Dia Internacional contra la violència a les dones
A les 12:00 a la Plaça de l’Ajuntament: lectura del manifest.
Actuació musical de l’Escola de Música de Premià de Mar.
Es farà un minut de silenci. Organitza: regidoria de Serveis Socials 

Negrón de Ginebra
22.30 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
Obra de treatre de Maria-Antònia Oliver, dirigida per Ana Domè-
nech, que explica, en clau d’humor, una situació familiar que pot 
recordar la pel·lícula “Endevina qui ve a sopar”. La Ginebra , filla 
d’una família burguesa i, tot sigui dit hipòcrita i pretenciosa, s’ena-
mora d’un company d’estudis. La família no sap encaixar aquesta 
relació i d’aquí ve el conflicte. El títol de l’obra és un joc de parau-
les: potser la resposta està en el mateix títol.

Diumenge 7
Passejada per les fonts de la Serralada Litoral
Sortida: 8h des de la Plaça Nova. Organitza: CE Premià 

Negrón de Ginebra
19.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

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

Dimecres 10 
Internet segura
Xerrada especialment adreçada a pares i educadors. A càrrec de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 11 
Lliga fotogràfica
Tema del mes: flors. Tècnica: B/N. Les bases es poden trobar a: 
grupargent.blogspot.com. Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Divendres 12
Homenatge a Salvador Moragas i Botey, 
un referent de la catalanitat a Premià de Mar, a càrrec d’Òmnium 
Cultural. Secció local. 20.00 h, a la Sala Salvador Moragas de la 
Biblioteca Martí Rosselló. Organitza: Òmnium Cultural
 
Dissabte 13
3a Festa del Bolet
De 10.00 h a 20.00 h, a la Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Festes. Col·labora: AVECA

Diumenge 14 
Sortida fotogràfica a la Fageda d’en Jordà. Sortida: a les 7.45 h 
des del parking del Sorli. Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Setmana de la ciència: Jornada de portes obertes amb visites 
guiades a l’exposició permanent, dedicada a la història, ciència, 
tècnica, art i disseny d’estampació, i a l’exposició temporal “Quipu. 
El llenguatge dels nusos”. 11.00 h, al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estampació

Contacontes i joc “El mag dels colors”, 
a càrrec de M. Àngels Gil, contacontes i escriptora. 
Activitat familiar. La sessió se centrarà en els colors i el dibuix. 
Després d’explicar el conte veurem què passa quan barregem els 
colors. Quin color surt si barrejo el blau i el groc? I si barrejo el 
vermell i el groc? També es practicarà l’estampació amb diferents 
tipus de verdures, hortalisses i fulles.  12.00 h, al Museu de l’Es-
tampació. Organitza: Museu de l’Estampació

I tot seguit, Taller d’estampació i tintura. 
La biodiversitat al Museu: experimentem amb colorants naturals i 
recuperem tècniques antigues de tintura. 

EXPOSICIONS

Exposició 
d’Antoni Torrents
Pintures a l’oli de l’artista 
premianenc.
Del 5 al 14 de novembre, a 
la sala Premiart. Organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Fòssils
Del 18 de novembre al 2 de 
desembre, al Centre Cívic
Organitza: AECC

Exposició 
de Francesc Puig
Pintures acrílics de l’artista de 
Premià de Dalt
Del 19 al 28 de novembre, a 
la sala Premiart. Organitza: 
Associació d’Artistes Plàstics

Exposició temporal “Quipu. 
El llenguatge dels nusos”
L’exposició ofereix un 
recorregut per l’art de teixir 
amb nusos i mostra els 
treballs tèxtils de l’artesana 
premianenca Pilar Roch, que 
recupera tècniques i oficis del 
passat.
Fins el 20 de novembre, al 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estam-
pació

Inauguració de l’exposició 
“Marques de fàbrica 
estampades. Un record 
a Josep Ratera”
L’exposició mostra una 
col·lecció de motlles d’es-
tampació i motllades, en una 
retrospectiva d’homenatge a 
Josep Ratera, creador de la 
Fundació Centre de Recur-
sos per a la Indústria Tèxtil 
(CRIT), membre de l’Associ-
ació d’Estudis Científics i Cul-
turals (AECC) i col·laborador 
del Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar.  
Diumenge 28 de novembre 
12.00 h, al Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar
Organitza: CRIT i AECC
Col·labora: Museu de l’Es-
tampació

Diumenge 21
Itineraris: Sortida a buscar bolets
Sortida: a les 10 h des del Centre Cívic 
amb vehicle particular. Sembla ser que 
enguany els déus de la pluja han estat 
propicis, i els boscos de Sant Mateu 
s’han omplert de bolets ben variats. Si 
voleu conèixer-ne les espècies més 
interessants, sobretot des d’un punt de 
vista gastronòmic i micològic, no podeu 
faltar a aquesta visita. Recordeu-vos de 
portar calçat còmode per caminar a la 
muntanya.
Organitza: Regidoria de Cultura

Presentació de les “Coincidències insòlites”
Dos objectes del Museu de l’Estampació de Premià de Mar i el 
Museu de la Pell d’Igualada que estan relacionats entre sí: un 
paper estampat del segle XIX i un guadamassil de cuir estampat. 
12.00 h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estampació

Dimecres 24 
“El respeto y la dinámica de grupos”
Conferència a càrrec de Rafael Suárez Júdez
19.15 h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Dissabte 27 
V Festival de Música de l’Associación Grupo de Ayuda Mútua 
contra la ansiedad y depresión

Concerts a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band i de Marc Sarreto 
i Clàudia Dube: quan la incapacitat és inferior al poder de supe-
ració. Acte presentat per Anna Hernández, periodista i directora 
de “Catalunya sense barreres” de Ràdio Estel. 17.00 h, a la sala 
d’actes del Centre Cívic. Organitza: A.T.A.G.A.M.

Dissabte 27 i diumenge 28
Curs d’introducció al teixit precolombí
Introducció als telers, interpretació dels gràfics, preparació de 
l’ordit, els llisos, pràctica de disseny i realització de dissenys etno-
gràfics.  Durant tot el dia al Museu de l’Estampació de Premià de 
Mar.  Organitza: Museu de l’Estampació
Col·labora: Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya

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

Moments Màgics
18.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre
Tenen un moment? Un moment per somiar, per convertir-se en un 
infant i creure en la màgia? Un moment per emocionar-se i riure?
Senyores i senyors dubtaran si tot és fruit de la seva imaginació o 
de la realitat. Obrin bé els ulls perquè arriba el moment de viure... 
Moments màgics. S’obre el teló. Charlie Mag crea un escenari 
sobrenatural capaç de suscitar, per si sol, sentiments de misteri. 
Jocs d’enginy, humor i un toc de romanticisme en plena penom-
bra, convertiran cada moment en pura màgia. Elements estranys i 
exòtics, però a la vegada fascinants. Apareixen i desapareixen, es 
transformen, canvien de color, aparença i textura. Tot és el que no 
és i no sembla el que realment és.

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Segona  
Nit de la Poesia

Per segon any consecutiu el 
Taller de Poesia organitza la 
Nit de la Poesia, un recital 
a càrrec d’autors premia-
nencs. La vetllada tindrà lloc 
divendres 5 de novembre a 
les 20.15 h a la sala d’actes 
del Centre Cívic. 
Els participants seran: 
Ma. Roser Llopart Trias, 
Encarna Sanz Saiz, Fran-
cesc López López, Carmen 
Lainez Sánchez, Joan 
Gómez Vinardell, Bàrbara 
González López, Montserrat 
Oller Codina, Juan Fer-
nández Espín, Leonor Font 
Garcia, Ma. Dolors Salazar 
Martínez, Pierre Devère, M. 
Dolors Pey López i Daria 
Ferrando Ferran. 
Per acabar el recital Marta 
Lloveras i Domènec Carrillo 
cantaran al-
guns dels seus 
poemes.
Posarem punt 
i final a la vet-
llada amb un 
petit refrigeri.
   

 


