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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

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    678 42 86 32
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 hem fet balanç del Pla d’actuació municipal 2007-
2011, el full de ruta que ens vam marcar a l’ inici d’aquest mandat i 
que constava de les actuacions que crèiem que s’havien de portar 
a terme a Premià de Mar durant els 4 anys següents. En aquell 
moment, amb un exercici de transparència i de responsabilitat 
vam voler donar a conèixer als premianencs cap a on pensàvem 
que havíem d’anar, de la mateixa manera que dos anys després 
al 2009, en vam fer un primer balanç. Ara que s’ha arribat al final, 
hem volgut donar a conèixer la situació en què es troben cada un 
dels 150 projectes que incloïa el PAM. La valoració que en fem 
és positiva, i així ho demostren les xifres: el 94% dels projectes 

inicialment previstos estan en marxa, i d’aquests, un  86% ja estant finalitzats o 
força avançats. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

abril 2011

1. Pueyo
2. Rosell
3. Rosell
4. Buenache
5. Gaza
6. P. Viayna
7. Rodríguez
8. Lorente
9. Pueyo
10. Pueyo

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

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

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
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El 86,18%  dels projectes del Pla d’Actuació Municipal 
2007-2010 estan finalitzats o en estat avançat
El 21 de març l’equip de go-
vern va fer  públic el balanç 
del Pla d’actuació municipal 
2007-2011, que s’ha desen-
volupat al llarg d’aquests 4 
anys. El PAM, que va ser 
presentat el novembre de 
2007, constava de prop de 
150 projectes, un 94,07% 

dels quals estan en marxa i 
d’aquests, un 86,18% ja es-
tant acabats o en estat avan-
çat. Un 1,97% dels projectes 
han estat desestimats, bona 
part dels quals perquè s’han 
modificat o s’han inclòs dins 
d’altres projectes, i un 3,95% 
estan pendents. 

Passa a la pàgina següent

 El PAM 2007-2011 por-
tava per títol “Una nova 
manera de fer política” i es 
dividia en tres eixos princi-
pals: Premià de Mar: Capital 
del Baix Maresme; Premià 
de Mar: La transformació 
necessària; i L’Ajuntament 
Amable. Una nova adminis-

tració, i portava com a annex 
un calendari previst per anar 
desenvolupant les diverses 
actuacions. 

Tres eixos principals
El primer dels eixos, “Pre-
mià de Mar: Capital del Baix 
Maresme”, se centrava en 

la voluntat que Premià de 
Mar assumís el lideratge 
dels pobles del seu entorn i 
oferís serveis de capital. En 
aquest sentit, l’equip de go-
vern va apostar fermament 
per seguir treballant en la 
transformació de la N-II en 
una via urbana. El document 

Un 94,07% dels projectes 
del PAM estan en marxa

La instal·lació de nous sistemes d’il·luminació a la via pública és un dels projectes del PAM finalitzats 
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Anna Maria Medina (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Alfons Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“S’acaba el mandat i deixen la ciutat pitjor 
que la varen trobar, més hipotecada, més 

endeutada i els  serveis bàsics i socials més 
reduïts.  No han estat capaços de  donar 

resposta a les noves necessitats”.

“L’equip de govern (CiU-ERC), presenta 
un pobre balanç del PAM, s’han assolit 

pocs dels objectius, algun d’aquests 
gràcies a les aportacions de l’ Estat, i a 

més deixa una situació econòmica difícil 
per el proper mandat”..

 

““El balanç del mandat municipal de 
4 anys ha estat molt justet, deixen un 

poble endeutat, controlat pels plans 
de sanejament i manquen les grans 

promeses electorals”.

“Quan estem acabant aquest mandat, 
només podem fer una lectura molt positiva 
del balanç del Pla d’actuació municipal: el 

94% dels projectes estan en marxa i el 86% 
finalitzats o molt avançats”.

“Després de 4 anys intensos ens sentim 
orgullosos de la feina feta. Ningú no pot 
negar les millores. Avui gaudim de nous 

equipaments, millors serveis, noves places, 
carrers pavimentats 

i més voreres adaptades”.

ve de la pàgina anterior

posava especial èmfasi en 
la continuïtat de la lluita per 
desencallar els grans temes 
pendents del municipi, com 
ara la posada en marxa del 
baixador de RENFE de Can 
Pou-Camp de Mar, el nou 
port i la zona d’oci i la trans-
formació de l’Amistat, sense 
oblidar la consolidació del 
comerç, entre d’altres.
 El segon dels eixos, “Pre-
mià de Mar: La transforma-
ció necessària”,  es basa en 
l’elaboració d’un pla estra-
tègic de desenvolupament 
local que descrivís quin 
havia de ser el model de 
ciutat a mig i llarg termini, 
tant des del punt de vista del 
comerç com de la indústria, 
la convivència ciutadana, la 
identitat cultural i els serveis. 
Aquest apartat feia referèn-
cia també a la importància 
de la participació ciutadana 
i a l’apropament de l’Ajunta-
ment als ciutadans; a l’apro-
vació definitiva del POUM; 
així com a l’objectiu que 
Premià de Mar ha de ser 
“una ciutat per a tothom”, un 
dels apartats més amplis del 
document, que desgrana-
va els principals projectes 
per als diversos col·lectius 
i segments de la societat: 
gent gran, persones amb di-
ficultats de mobilitat, infants 

i joves, persones nouvingu-
des, emprenedors... sense 
oblidar la importància del 
desenvolupament cultural 
de la vila.

 El tercer i últim dels eixos 
del PAM se centrava en 
l’apropament i l’adequació 
de l’Ajuntament a les neces-
sitats dels ciutadans.

Principals projectes del PAM finalitzats 
o en fase avançada (86,18% del total)
- Aprovar definitivament el Pla d’Ordenació 
  Urbana Municipal (POUM) 
- Elaborar un pla d’intervenció per resoldre 
  els dèficits de la via pública 
- Arranjament i millores dels serveis: 
  enllumenat, aigua i clavegueram
- Finalitzar la reurbanització del Nucli Antic
- Fer de Premià una vila accessible: adaptació de voreres
- Construcció de la nova piscina
- Construcció del nou pavelló Voramar 
- Construcció de la nova biblioteca
- Construcció del nou teatre Amistat
- Impulsar la participació ciutadana 
  en les decisions municipals importants
- Endegar un pla per crear 1.600 noves places d’aparcament
- Promoure l’habitatge públic de lloguer en tot 
  el sòl residencial municipal reservat
- Impulsar el port com a espai d’oci a Premià  de Mar
- Cooperar amb municipis veïns per crear 
  un pla d’equipaments i serveis
- Adequació al CEIP Montserrat i creació 
  d’un nou CEIP a Can Pou. 
- Millora i ampliació dels serveis d’atenció a la gent gran: 
  ampliació del servei de Teleassistència i creació del 
  programa “Bon dia” per a les persones grans que viuen soles 
- Creació del servei de Mediació per a la resolució 
  de conflictes veïnals
- Consolidació de la Fira del Mercat del Mar
- Mantenir la Festa Major, tant la d’hivern com la d’estiu, 
  com a símbols d’identitat municipal
- Consolidació de l’oferta cultural de música i teatre
- Lluita contra l’ incivisme: 
  creació de la figura dels agents cívics
- Transformació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
- Facilitar la tramitació online 
- Consolidar l’eix de la Gran Via com a zona comercial
- Suport als emprenedors

L’alcalde Miquel Buch i el regidor Josep Maria Molins expliquen l’estat d’execució del PAM Millora de les voreres

Nou CEIP Premià a Can Pou - Camp de Mar Arranjament de l’exterior de l’Escola de Música
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El conseller Recoder 
inaugura l’exposició 
sobre el barri de Santa 
Maria, Santa Anna-Tió

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
va inaugurar dissabte 12 de 
març  l’exposició “Llei de 
Barris, projecte Santa Maria, 
Santa Anna-Tió” que es fa a 
la  Biblioteca Municipal Martí 
Rosselló. L’acte va comptar 
també amb l’assistència dels 
alcaldes de Premià de Mar i 
Premià de Dalt, Miquel Buch 
i Joan Baliarda, el delegat 
del Govern de la Generalitat 
a Barcelona, Salvador Jor-
ba, i representants de tots 
els grups municipals. 
 El barri de Santa Maria-
Santa Anna-Tió rebrà una 
subvenció de la Generalitat 
de Catalunya per a la seva 
rehabilitació integral. La 
inversió total, que es re-
partirà entre la Generalitat i 
els ajuntaments de Premià 

de Mar i Premià de Dalt, 
ascendeix a 9,6MM d’eu-
ros que permetran, al llarg 
dels propers 8 anys, una 
transformació del barri en 
àmbits tan diversos com ara 
urbanisme, infraestructures, 
equipaments, polítiques soci-
als o formació, entre d’altres.  
Pel que fa a la zona del barri 
que pertany a Premià de Mar, 
la subvenció ascendeix a 2,3 
milions d’euros, la mateixa 
quantitat que haurà de posar 
l’Ajuntament. 
 L’exposició s’ha fet per  
donar a conèixer als veïns i 
veïnes del barri en què con-
sistirà aquesta rehabilitació. 
La mostra inclou una urna 
a través de la qual els veïns 
poden opinar sobre com els 
agradaria que fossin les ac-
tuacions principals. 

La mostra, organitzada pels ajuntaments 
de Premià de Mar i Premià de Dalt, oberta 
a la Biblioteca BMR fins al 26 de març 

Posiciona’t: 
cursos per millorar  
les possibilitats 
d’accés al 
món laboral
L’Ajuntament ha posat 
en marxa el programa 
Posiciona’t, pensat per do-
nar resposta a les necessi-
tats dels usuaris de la borsa 
de treball. La iniciativa con-
sisteix a reforçar l’orientació, 
la formació i la inserció 
laboral de les persones del 
municipi que estan en situa-
ció d’atur i/o de millora de 
l’ocupabilitat.  Per millorar 
les possibilitats de trobar 
feina mitjançant el desenvo-
lupament de competències 
professionals es faran ses-
sions d’orientació grupals 
i entrevistes personals per 
tal que els usuaris puguin 
dissenyar i executar el seu 
projecte professional, i així 
tenir les eines per poder 
prendre les decisions més 
encertades durant el procés 
d’accés al món laboral. 
 Els cursos, que tenen 
una durada de 30 hores, es 
faran durant els mesos de 
març, abril, maig, juny, set-
embre, octubre i novembre 
de 2011.

Més 
informació

Promoció Econòmica
Antiga Fàbrica del Gas 
(Joan XXIII, 2-8) 
o trucant al telèfon 
93 752 91 90
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La biblioteca rep 
148.738 visitants 
en 10 mesos 

El 24 d’abril de 2010 s’in-
augurava la nova Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló i 
Lloveras. Des del dia 26, 
quan va entrar en funciona-
ment de cara al públic, fins 
al 28 de febrer de 2011, un 
total de 148.738 persones 
han fet ús de les noves 
instal·lacions. Els préstecs 
gestionats durant tot aquest 
temps s’eleven  a 55.094 i 
el nombre de nous usuaris  
ha estat de 6.000. 
 D’altra banda, fins al 
31 de desembre de 2010, 
9.691 persones havien fet 
ús del servei d’internet i, 

fins al 31 de gener, 3.921 
del servei de connexió sen-
se fils, WIFI. La biblioteca 

Des de la seva inauguració ha 
gestionat 55.094 préstecs i ha 
donat d’alta a 6.000 nous usuaris 

Xerrades sobre les repercussions 
dels accidents als centres escolars 
400 alumnes de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n grau de cicles formatius dels centres 
escolars de la vila han participat entre els mesos de gener i febrer al programa 
d’educació viària Els accidents i les seves repercussions. La iniciativa s’ha portat 
a terme des de l’Ajuntament, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i 
la Fundació Institut Guttmann que aporta dos monitors  que col·laboren en les 
xerrades.  

Des de fa unes setmanes, 
la Regidoria de Governació 
ha fet unes millores a l’accés 
al CEIP Montserrat del Camí 
del Mig per tal de garantir la 
seguretat dels alumnes i dels 
vehicles que circulen a la zona 
durant les entrades i sortides 
de l’escola. Les millores con-
sisteixen en la prohibició per 
part dels vehicles de fer avan-
çaments  davant de l’escola, 
ja que per la seva proximitat 
a un tram amb poca visibilitat 
resultaven perillosos. La nova 
mesura ha estat senyalitzada 
amb pintura i separadors de 
carrils. D’altra banda, també 
s’han afegit reductors de 
velocitat.  

Millora de la 
seguretat viària 
a l’accés al 
CEIP Montserrat 

compta en l’actualitat amb 
una col·lecció de 34.230 
documents. 

Xerrada a l’Escola Assís

El proppassat 11 de març va 
tenir lloc a Pineda ĺ acte signa-
tura dels convenis d´adhesió 
de 13 municipis, entre els 
quals hi ha Premià de Mar, 
a la Xarxa d´Emprenedoria 
del Maresme. La XEM, www.
xem.cat, és una iniciativa 
promoguda conjuntament 
pel parc TecnoCampus Ma-
taró-Maresme i el Consell 
Comarcal del Maresme amb 
l´objectiu de donar suport a 
les persones emprenedores 
i a la creació d´empreses al 
Maresme. 
 La XEM té com a objectiu 
la generació de l´ecosistema 
per al suport a ĺ emprenedoria 
i la creació d´empreses al 
Maresme. Aquesta xarxa neix 
amb la voluntat de prestació 
de serveis per l´estimulació 
de tot el cicle d´emprenedoria: 
sensibilització i motivació, 
gestació, anàlisi de la idea i 
posada en marxa (localització 
territorial del talent), consoli-
dació amb valorització de la 
innovació (Universitat i Tec-
nocampus) i difusió d´aquesta 
innovació en tot el territori.

Premià de Mar 
s’adhereix 
a la Xarxa 
d´Emprenedoria 
del Maresme
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Actes de Sant Jordi ‘11
Dijous 7
Xerrada sobre Nacional 330, 
amb Xavier Traïd, periodista. 
19.00 h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organit-
za: Servei de Biblioteca

Dimarts 12
Xerrada sobre El racis-
me explicat als blancs, 
amb Matthew Tree, escriptor. 
19.00h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organit-
za: Servei de Biblioteca. Col-
labora: Mar de Dones

Dijous 14
L’escriptura al centre de 
la meva vida. Conferència 
a càrrec de Jaume Cabré, 
membre de la Secció Filolò-
gica de l’IEC i Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes 
2010.20.00h, al Centre Cívic. 
Organitza: Secció Premià 
d’Òmnium Cultural

Divendres 15
Escriure un poema sobre 
teixit. Taller a càrrec d’Anna 
Homs. Trobada amb la poesia 
i les tècniques d’estampació. 

Estampació batik amb dues 
tècniques de cera calenta. De 
16.00 h a 19.30 h., a l’obra-
dor del Museu. Informació i 
inscripcions: tel. 937529197 
/ museu@premiademar.cat. 
Organitza: Museu de l’Es-
tampació

Presentació del llibre Ca-
talunya i Espanya, l’encaix 
impossible, a càrrec de Joan 
Ridao, en el marc de la inau-
guració de l’exposició “Lluís 
Companys: polític fins a la 
mort”, 20.00 h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras. Or-
ganitza: Fundació Josep Irla

Diumenge 17 
Lliurament de premis del 
concurs literari de Sant Jordi 
2011. 12.00 h, a la Biblio-
teca Martí Rosselló i Llove-
ras. Organitza: Servei de 
Cultura. Col·labora: AECC 
 
Dilluns 18 
Presentació del llibre La 
caja de membrillo, de Ful-
gencio Caballero. 19h. Bibli-
oteca Martí Rosselló

Organitza: Servei de Cultura

Dissabte 23
Parades de llibres i roses 
Tot el dia a la plaça de l’Ajun-
tament. Organitza: Servei de 
Promoció Econòmica

Actuació dels bastoners 
infantils de De Bòlit! A les 13h, 
a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Servei de Cultura. 
Col·labora: De Bòlit!

Diumenge 24
Fira de Sant Ponç 
Fira d’alimentació artesanal i 
herbes remeieres. Tot el dia a 
la plaça de la Sardana. 
Organitza: Servei de Promo-
ció Econòmica

38è Aplec de la Sardana, 
amb les cobles Premià de 
Mar, Ciutat de Girona i Medi-
terrània. Des de les 11.00 h i 

MTG patrocina els Premis de la Ràdio 2011
L’empresa premianenca MTG i Ràdio Premià de Mar han renovat el 
conveni de patrocini dels Premis de la Ràdio, que cada estiu premien 
el Premianenc de l’Any i la Iniciativa de l’Any en un acte central de 
la Festa Major. Enguany, els Premis de la Ràdio tindran una forta 
presència a les xarxes socials –Facebook i Twitter- i potenciaran el vot 
per internet. El patrocini de MTG referma l’ arrelament de l’empresa 
amb la seva vila. Amb més de 50 anys de vida, és especialista en 
innovació en dents, portadents, protectors i elements d’ancoratge 
per a maquinària de moviment de terres, amb una forta presència 
als mercats internacionals. L’alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, 
i  el director general de MTG, Jordi Triginer, van signar el conveni el 
passat 18 de març.

des de les 16.00 h, a la plaça 
de la Sardana. Organitza: 
Amics de la Sardana

Dimecres 27 
L’hora del conte: Sota les 
onades, a càrrec de Mon 
Mas. 18.00h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló. Organitza: 
Servei de Biblioteca 

Divendres 29 
Joan Maragall i Gorina: un 
poeta per al poble. Home-
natge en els 100 anys de 
la mort de Joan Maragall, a 
càrrec de Dime-cresalesnou. 
19.30h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organit-
za: Dimecresalesnou

MAIG
Dimarts 3
Presentació del llibre Cos-
tums i tradicions en la 
poesia de Francesc Mas i 

Abril, de Ramon Coll, núm. 
5 de la col·lecció Primília 
Lletres. 18.00h., als jardins 
de Can Roura. Organitza: 
Servei de Cultura 
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Fotos de Màrius Torner, Esther de Prades 
Laura Anguera i Toni Alcúdia
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El museu dobla 
el seu nombre 
de visitants 
Entre els mesos de gener i 
febrer va rebre un total de 
1.700 visites, el doble que 
durant el mateix període de 
l’any anterior. 
 El Museu, tot i estar espe-
cialitzat en estampació tèxtil, 
ofereix una línia continuada 
d’exposicions temporals de 
temàtiques variades, que so-
vint mostren testimonis de la 
història i l’arqueologia locals, 
així com temes d’interès per 
a Premià de Mar. Durant els 
mesos de gener i febrer es 
van poder visitar les expo-
sicions temporals “Marques 
de fàbrica. Un record a Josep 
Ratera” i “El Robert Segura i 
el còmic a Premià de Mar”, 

que han atret tant públic local 
com visitants d’arreu de Cata-
lunya.
 La novetat d’aquest any 
és un programa de tallers 
dirigit al públic adult, on s’en-
senyen diferents tècniques 
d’estampació, de teixir i filar 
manualment. Els divendres, 
cada quinze dies, a l’obrador 

del Museu, les persones 
interessades en aquestes 
artesanies tradicionals troben 
un espai per practicar-les.  A 
aquestes activitats, cal sumar-
hi les conferències sobre tèxtil 
i història que s’han iniciat el 
2011, i que formen part del 
programa de difusió del pa-
trimoni cultural de Premià.

El Museu de 
l’Estampació 
forma part del 
circuit de museus 
tèxtils i de moda 
de Catalunya 
El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar,  el Museu 
d’Arenys de Mar, i el Centre 
de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa, han sig-
nat recentment un conveni 
de col·laboració per donar 
major projecció a la seva 
tasca de recerca, formació i 
difusió. Amb aquest conveni 
es comprometen a acor-
dar i respectar una política 
d’adquisicions coordinada 
i a treballar conjuntament 
en documentació, recerca i 
formació. 
 L’eina bàsica de difusió 
conjunta serà el lloc web 
del Circuit (www.circuitmu-
seustextils.cat) i la Revista 
Datatèxtil, fins ara publicada 
pel CDMT, passarà a ser el 
mitjà conjunt del Circuit per 
donar a conèixer l’actualitat 
del patrimoni tèxtil.

L’obra de 
l’escenògrafa 
Mariaelena 
Roqué, al Museu
El Museu Municipal de l’Es-
tampació està preparant 
una exposició temporal al 
voltant de l’obra artística 
de l’escenògrafa Mariae-
lena Roqué, creada per a 
les òperes de Carlos San-
tos. Dissabte, 2 de juliol, 
s’inaugurarà l’exposició 
“Despulles nòmades”  on 
l’artista catalana, reconegu-
da internacionalment com 
l’expressió contemporània 
i innovadora de l’escena, 
mostrarà obres d’una estè-
tica avantguardista radical i 
d’un gran impacte visual
 La mostra anirà acom-
panyada d’un “work in pro-
gress”, que s’estimularà 
amb accions on participaran 
actors i cantants. Puntual-
ment, s’anunciarà les dates 
d’aquestes accions, que 
volen generar un discurs 
didàctic i enriquidor entre 
les peces d’escena i les del 
Museu de l’Estampació.
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Homenatge als 
campions 2010
La tarda del dijous, 17 de març 
va tenir lloc al Centre Cívic 
l´homenatge als esportistes 
premianencs que van ser 
campions en els seus esports 
i categories durant el 2010. 
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Miquel 
Buch, el regidor d’Esports, 
Jordi Penalva, regidors del 
consistori i els prop de 50 
esportistes i equips premiats, 
a més de familiars i entrena-
dors. Els esportistes premiats 
durant el 2010 són: 
- Casandra Pinto Moura, 
segona classificació en lsa 
prova dels 100 metres de 
la categoria T36 femení, al 
campionat de Catalunya 
d’atletisme.

Taekwondo
-Anna Casabella, campiona 
d’Espanya de Taekwondo.

-Tony Avellaneda, campió 
d’Espanya d’Hapkido.
-Marta Calzada, campiona 
de Catalunya infantil de Ta-
ekwondo.
-Alan Alcazar, campió de 
Catalunya infantil de Ta-
ekwondo.
-Aleix Damora, campió de 
Catalunya  infantil de Ta-
ekwondo.
-Patricia Avellaneda, campio-
na del Open Internacional de 
Andorra de       Taekwondo.
-Hugo Escudero, campió 
del Open internacional de 
Andorra de taekwondo.
-Guillem Garcia, campió del 
Open internacional de andor-
ra de Taekwondo.
-Giorgio Panasiti, Campió 
del Open Internacional de 
Andorra de Taekwondo.
-A n g e l  B a z a ,  c a m p i ó 
del  Open de Salou de 

Taekwondo.
-Ignasi Menendez, campió 
del Open de Salou de Ta-
ekwondo.
-Alexia Alvarez, campiona 
del Open de Salou de Ta-
ekwondo.
-Daniel Sanchez, campió 
Open de Castellò de Ta-
ekwondo.
-Claudia Roman, campiona 
del Open de Castellò de 
Taekwondo.
-Aida Alvarez, sots-campi-
ona de Catalunya junior de 
Taekwondo.
-Brayan Alcazar, sots-cam-
pió de Catalunya infantil de 
Taekwondo.
-Nais Rael, sots-campió de 
Catalunya infantil de Ta-
ekwondo.
-Marc Rubio, sots-campió 
de catalunya sub-21 de ta-
ekwondo.

-Roberto Moreno, sots-cam-
pió de Catalunya senior de 
Taekwondo.
-Carlos Rodriguez, 3r classi-
ficat al campionat de Catalu-
nyas senior de Taekwondo.

Fundboard
-Jordi Suñé, campió de Fund-
board juvenil i campió Fund-
board Freestyle juvenil.
-Montserrat Solé, campiona 
de Fundboard femení i Fund-
board Freestyle femení.
-Alex de Cortada, campió 
Fundboard Slàlom juvenil.
-Jordi Ibars, campió Fundbo-
ard Ones Masters.
-Gerard Lopez, sots-campió 
Fundboard freestyle i sub 
campió Fundboard ones 
Masters.
-Jaume Juncà, 3r classificat 
Fundboards Masters i Fund-
board freestyle Masters.
-Nil Boira, 3r classificat Fund-
board Slàlom juvenil.

Club Nàutic Premià
-Miquel Colomer i Termens, 
campió de Catalunya de 
regates de creuers.
-Carles Marcet i Alegre, cam-
pió de Catalunya de regates 
d’altura.

Club Patí Premià
-Victor Perez Berruezo, sots-
campió de Catalunya junior 
de patinatge artistic.

Club Natació Premià
-Alba Almendros, sots-cam-
piona de catalunya benjami 
100 m lliures i 100 m es-
quena.
-Elisabeth Aguilar Martinez, 
tercera de catalunya aleví 

d’hivern i estiu 200 m estils.
-Ainara Caballer Nantes, 
sots-campiona de Catalunya 
absolut jove de 50 m lliures.
-Akira Matsuyama Pastor, 
tercer de Catalunya infantil 
d’hivern 200 m estils.
-Carlos Gonzalez Freixa, 
tercer de Catalunya infantil 
d’hivern 100m lliures.
-Gerard Olivas Lencina, sots 
campió de Catalunya infantil 
i junior d’hivern de 100 m 
braça i50 m braça.
-Pol Domenech Adell, cam-
pió d’Espanya junior 4x200 
m lliures.
-Eric Marteles Martinez, 
campió d’Espanya junior de 
4x200 m lliures.
-Dídac Matsuyama Pastor, 
campió d’Espanya junior de 
multiples modalitats.
-A lbe r t o  Sa le ro  Gra -
majo,campió d’Espanya ju-
nior 4x200 m lliures.
-Equip masculí junior del 
Club Natació Premià, 3r clas-
sificat al Campionat d’Espa-
nya junior d’estiu.
-Equip masculí absolut del 
Club Natació Premià, 3r clas-
sificat 2ª divisió nacional

Atletisme
-Sergi Abalid Soriano, cam-
pió de Catalunya Cross ben-
jamí d’atletisme.

Petanca
-Club Petanca Premià, pel 
seu ascens a 1ª divisió.

Excusionisme
-Centre Excursionista Pre-
mià, campió de la XIII Copa 
Catalana de caminades de 
resistència.
  

Nova edició de cursos 
gratuïts d’informàtica

L’Ajuntament té previst abans de l’estiu oferir una nova tanda de 
cursos d’informàtica gratuïts. Es tracta dels mateixos cursos que es 
van fer entre l’octubre de 2010 i el gener de 2011 i que van comptar 
amb la participació de més de 1.000 persones. Els cursos es fan 
al Centre Cívic i a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. 
Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Cultura a través dels 
Plans d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat, ja 
que els especialistes docents han estat contractats per aquesta via.  
Els cursos tenien una durada de 2 hores. A partir del mes d’abril es 
concretarà més informació a través del Centre Cívic, la Biblioteca, 
el web www.premiademar.cat, Ràdio Premià (95.2) i el facebook i 
el twitter de l’Ajuntament. 
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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 

Repartiment dels premis de les 
receptes guanyadores al Mercat
El Mercat Municipal de Sant Joan va acollir l’acte de 
lliurament de premis de les receptes guanyadores de la 
campanya Del mercat a la taula, receptes de baix cost. 
Es tracta d´una iniciativa impulsada des de l´Oficina de 
Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona que 
es fa a nivell de tota la provincia, i les receptes guanya-
dores s´inclouen al llibre que edita l´OMFL. Les parades 
repartiran exemplars del llibre entre els clients. Les recep-
tes guanyadores de Premià de Mar van ser “Nevadets” 
d’albergina, de Roser Ballester Frago; i Truita amb “tram-
pa” d’Esperança Larruy Hernàndez. L’acte va comptar 
amb l’assistència del regidor de Promoció Econòmica, 
Miquel Àngel Méndez, i la Presidenta de l´Associació de 
venedors del Mercat, Judit Roca.

Un any més, els es-
tabliments adherits 
al Comerços As-
sociats de Premià 
celebraran la Diada 
de Sant Jordi amb 
els seus clients.  
Durant tot el dis-
sabte 23 d’abril tots 
aquells que comprin 
a algun establiment 
adherit rebran com 
a obsequi una rosa 
molt dolça. Aquest 
és un acte orga-
nitzat dins del Pla 
de dinamització co-
mercial del municipi 
i rep el suport de 
l’Ajuntament, del 
Departament de 
Comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya 
i de la Diputació de 
Barcelona.

El Sant Jordi més dolç… 
a Premià
I per celebrar-ho, el dissabte 23 d'abril, comprant a les botigues 
del CAP et regalarem una rosa de caramel.

Ho organitza: Hi col·laboren:

Et regalem una ampolla de cava per la primera compra amb la TARGETA PREMIÀ COMERÇ.
Promoció vàlida fins a exhaurir existències. Més informació a www.premiacomerc.cat

DESCOBREIX LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!
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Balanç del mandat 
2007-2011

A l’ inici del mandat que ara 
finalitza, l’equip de govern 
(CiU-ERC) va presentar un 
Pla d’actuació municipal, 
on  hi havia entre altres 
objectius:
 La transformació de la 
NII en la nova rambla del 
Maresme i la gratuïtat de 
la C32, el baixador de Can 
Pou, la solució definitiva 
del port de Premià, el tea-

tre l’Amistat, i el cementiri 
municipal
 Doncs bé, de tots, l’únic 
que està a punt de ser una 
realitat, és  la construc-
ció del teatre i gràcies a 
l’aportació dels Fons de 
l’Estat (FEIL). Quan a la NII 
i la gratuïtat de l’autopista, 
CiU i ERC van signar el 
document de mobilitat del 
Maresme, que contempla 
la construcció d’una nova 
carretera, sense incloure’n 
la gratuïtat de l’ autopista, 
per altra banda, ni baixador, 
ni port, ni cementiri. 
 També proposaven un 
nou Pla d’equipaments, 
l’aprovació definitiva del 
POUM, fer una vila ac-

cessible  per a totes  les 
persones, disposar d’un 
centre de dia i d’un centre 
de recursos per a la gent 
gran, l’elaboració d’un Pla 
integral d’atenció a la in-
fància i la construcció d’una 
nova escola bressol.
 Resultat, les persones 
amb mobilitat reduïda, no 
poden accedir a l’escola 
de Música ni a les diverses 
dependències de l’Ajunta-
ment, el centre de dia no ha 
estat una prioritat de l’equip 
de govern (CiU-ERC), ni 
s’ha fet la nova escola bres-
sol ,l’únic que han pogut 
aprovar és el POUM, que ja 
venia del mandat anterior.
 En definitiva un mandat 

pobre en el compliment dels 
objectius que depenien del 
propi Ajuntament, ja que 
les grans obres en equi-
paments (teatre l’Amistat) 
i infraestructures (enllume-
nat, xarxa d’abastament 
d’aigua, i remodelació de 
diversos carrers)  han estat 
finançades quasi en la seva 
totalitat per les aportacions 
aprovades pel Govern de l’ 
Estat.
 Malgrat a aquesta impor-
tant font d’ingressos, aquest 
Equip de Govern deixa les 
finances municipals en una 
situació difícil, immersos en 
un nou Pla de sanejament 
(el segon d’aquest mandat) 
que a més s’ hagut de modi-

ficar pel tancament negatiu 
del  pressupost del 2010.
El nostre grup municipal, 
durant aquests anys ha  
fet una tasca de control i 
denúncia de les actuaci-
ons que al nostre entendre 
no es feien correctament 
, mitjançant les nostres 
intervencions al Ple, com 
ara l’al·legació al Pla par-
cial de l’escola La Salle, 
el seguiment de les obres 
públiques (zona verda de la 
plaça Dr Ferran, la recepció 
de l’aparcament de la bibli-
oteca, l’ estat de degrada-
ció i el perill que suposava 
la pèrgola de Can Fitó) i, 
que van tenir una resolució 
positiva.

S’acaba el mandat 
2007-2011

Ni un pam ha avançat el 
PAM i ens tornen a fer 
aquesta patum de propa-
ganda. Aquest PAM de focs 
d’artifici. Aquesta escuma 
propagandística amb diners 
de tots. Mireu, aquestes co-
ses, senzillament, no s’han 
fet: nou cementiri, hotel 
d’entitats, pla de participa-
ció ciutadana, pla d’aparca-
ments, pla d’accessibilitat, 
agents cívics, centre de 

dia, centre de recursos de 
la gent gran, nova escola 
bressol, policia de proxi-
mitat. D’altres són endèmi-
ques a Premià perquè no 
depenen del govern de torn 
sinó de Madrid o Barcelo-
na: disposar d’un sistema 
estable per a les nostres 
platges, un baixador per a 
Can Pou-Camp de Mar, un 
port obert a la ciutat, funci-
onal i utilitzable i la NII com 
a passeig... això ho volem 
tots amb PAM o sense. No 
es vulguin posar medalles 
que no són seves (nova 
biblioteca, Amistat, piscina) 
i no vulguin fer-nos creure 
que vostès són els únics 
que volen la NII, el port 

o el baixador. Hi ha d’al-
tres actuacions que també 
han deixat abandonades, 
especialment en aquests 
moments de crisi: el comerç 
i les polítiques socials cap 
a les persones en situació 
d’atur. Del primer poques 
actuacions i la majoria he-
retades de l’anterior govern 
socialista. El primer en ocu-
par-se i preocupar-se pels 
botiguers en aquest poble. 
Sí, van continuant ampliant 
les voreres de la Gran Via, 
recordem com ens posaven 
abans per iniciar el projecte 
d’ampliació de voreres i 
que vostès van continuar 
(també van posar a parir les 
zones blaves i aquí les te-

nim, ampliades i donant in-
formació equivocada sobre 
com estalviar-te la multa) 
però eren altres temps. Del 
segon, de les polítiques so-
cials als aturats per vostès, 
ni hi són ni se les espera.  
Mireu senyors del govern, 
s’ha de ser honest i sincer 
perquè, afortunadament, la 
ciutadania no és tonta i sap 
que més que un PAM en 
aquests anys s’han aplicat 
dos plans de sanejament 
financer perquè no han 
sabut controlar els diners 
públics justament quan 
més diners s’han rebut 
en la història de la ciutat. 
Prop d’11 milions d’euros 
provinents de governs soci-

alistes. Sí, aquells governs 
que diu ara CiU que mai 
van ajudar a ajuntaments 
convergents. Per això ara 
hem cregut convenient po-
sar de manifest les errades 
i la incompetència, vostès 
ja disposen de més espai 
per posar-s’hi les meda-
lles, i ho hem fet perquè és 
democràticament higiènic, 
sempre poden, vostès se-
nyors convergents, fer-se 
les víctimes i dir que insul-
tem quan només fem ús del 
nostre dret a discrepar.
 I per últim, s’han editat 
35 números del Vila Primi-
lia, poden entre ells trobar 
algun que els  hagi servit a 
vostès?

Premià de Mar, 
en positiu

Les eleccions municipals 
del proper 22 de maig estan 
cada vegada més a prop. 
Serà aleshores quan els 
ciutadans i les ciutadanes 
es pronunciaran sobre quin 
govern volen per a Premià 
de Mar els propers 4 anys. 
Hi ha moltes maneres de 
fer les coses, i les opcions a 
l’hora d’enfocar una campa-
nya electoral són diverses 

i ben variades. Però des 
de Convergència i Unió, 
tot i que el cert és que el 
dia a dia a l’Ajuntament 
ens deixa poc temps per 
pensar en tot això, el que 
tenim clar és que farem 
una campanya en positiu. 
Sense entrar en cap tipus 
d’enfrontament amb aquells 
que ja han demostrat que el 
busquen. Perquè entenem 
que la nostra obligació no 
és cap altra que treballar 
pel bé de Premià i la seva 
gent. I, sobretot, fer-ho en 
positiu. 
 Tal i com deia l’alcalde 
fa uns dies en un article 
publicat al seu blog (www.
miquelbuch.cat), la prioritat 

de Convergència i Unió 
alhora de pensar en el 
futur de la vila no és cap 
altra que sumar: sumar per 
construir, sumar esforços, 
sumar feina, sumar idees, 
sumar pensaments, sumar 
debats, sumar impressions, 
sumar experiències, sumar 
il·lusions, sumar voluntats, 
sumar propostes, sumar 
missatges, sumar gestos, 
sumar actituds, sumar res-
ponsabilitats, sumar reflexi-
ons, sumar valentia, sumar 
ensenyances, sumar orgull, 
sumar autoexigència, su-
mar imaginació, sumar em-
penta, sumar talent, sumar 
capacitat creativa, sumar 
reptes, sumar somnis, en 

definitiva, sumar Premià. 
Perquè només amb un es-
perit constructiu i positiu, 
podrem continuar transfor-
mant, millorant i construint 
un futur amb optimisme i 
il·lusió.
 Durant aquests quatre 
anys hem treballat junts 
per millorar la nostra vila, 
per construir un Premià 
obert, participatiu, per a les 
persones. Una vila amable, 
per gaudir-la, amb més 
equipaments -la biblioteca, 
el Voramar, la nova piscina, 
el teatre de l’Amistat-, amb 
carrers renovats, més en-
llumenat i més serveis.
 I ho hem fet junts per-
què creiem que el futur de 

Premià de Mar passa pel 
debat, pel diàleg, per la 
suma d’idees i voluntats, 
per l’aportació de tots els 
premianencs i les premi-
anenques, pel desig col-
lectiu de millorar, per l’au-
toexigència i per imaginar 
conjuntament la ciutat que 
entre tots volem.
 Per això us proposem 
que imagineu amb nosal-
tres quin ha de ser el futur 
del nostre poble. I us de-
manem que ens feu arribar 
les vostres aportacions, els 
vostres suggeriments, allò 
que us neguiteja, allò que 
heu somiat... mitjançant la 
pàgina web www.imagina-
premia.info.  
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Què ha de fer 
Esquerra al poble?

La nostra formació se situa 
ideològicament en una cru-
ïlla entre el republicanisme, 
el progressisme i l’indepen-
dentisme. El republicanis-
me es representa en valors 
d’esforç, de treball, d’hones-
tedat, de voler oportunitats 
per a tothom sense tenir en 
compte els seus orígens 

i el seu estatus; basem la 
nostra confiança en la feina 
feta, en els mèrits, i no en 
l’herència social o personal 
de cadascú.
 El progressisme o valors 
d’un partit d’esquerra se 
centra en l’ajuda als sectors 
socials que més ho neces-
siten, en buscar la justícia 
social, la igualtat i la cohesió 
social, és a dir, que tots, amb 
les nostres diferències inevi-
tables, ens sentim part d’un 
mateix poble.
 L’independentisme és ins-
trumental. És a dir, esperem 
amb ànsia el dia que ja no 
ens haguem de declarar de-
fensors del dret a decidir. És 
ben senzill, som amants de 

la llibertat. L’independentis-
me acabarà quan Catalunya 
torni a ser lliure. Qui no vol 
ser lliure?
 Tanmateix, aquests valors 
s’han de reflectir i materia-
litzar en un projecte visible, 
clar i coherent per a l’espai 
municipal, en aquest cas, per 
a Premià de Mar. El projecte 
de ciutat, capital del Baix 
Maresme, amb foment de 
la cultura, de la participació, 
amb un increment conside-
rable de les ajudes socials, 
amb programes de cohesió 
i integració social, amb un 
foment de l’orgull de ser 
premianencs i premianen-
ques és la base i la raó de 
ser de l’actuació d’Esquerra 

al poble. Un projecte que il-
lusioni.
 Un projecte, com el nos-
tre, ha de tenir accions, pro-
postes d’actuacions, però 
també una ideologia que ens 
marca l’estratègia. Hem de 
tenir una direcció. Gestionar 
per gestionar no existeix ja 
que darrera de qualsevol 
decisió del dia a dia hi ha 
una visió de la societat i una 
visió, sobretot, de com vols 
que sigui aquesta societat. 
Per això, marquem una fita a 
mig i llarg termini, superant la 
legislatura amb el propòsit de 
dotar els premianencs i les 
premianenques d’un objectiu 
de futur, un objectiu que no 
cerca un rèdit electoralista.

Pots confiar en el PP, 
pots confiar 
en l’Aurora Juvé!

El Partit Popular de Premià 
de Mar, ha escollit per una-
nimitat, per ser la candidata 
a l’ Ajuntament, en les pro-
peres eleccions municipals, 
a la regidora actual l`Aurora 
Juvé.
 Serà l`única dona com 
a cap de llista al poble. 

L`Aurora té una experièn-
cia dilatada com a regidora 
amb 5 anys a l’oposició, 
com a empresària i direc-
tora financera en el món la-
boral i és mare de tres fills. 
Actualment és membre de 
la Junta Local i de la Junta 
Comarcal del PP. És una 
dona amb empenta, feta a 
si mateixa, molt humana, 
sèria, rigorosa i amb seny. 
I és per això que les seves 
prioritats són les persones 
de Premià de Mar, perquè 
valora i dóna suport a les 
famílies, perquè comprèn 
les necessitats de la gent 
gran... i dels més petits. 
Estarà centrada en la vostra 

seguretat, perquè vetllarà 
per vosaltres, i augmentarà 
la presència de la policia 
local al carrer per reduir la 
delinqüència. Se centrarà 
en l’austeritat econòmica 
municipal, rebaixant els 
grans deutes que sempre 
han deixat tant els socia-
listes com els convergents, 
optimitzarà els recursos 
i gastarà eficaçment els 
diners de tots. Se centrarà 
en el teu barri, sense dis-
tincions, perquè vol lluitar 
contra el soroll, la millora 
de la neteja i de la convi-
vència. Se centrarà en la 
millora de la participació 
ciutadana, per fer-la més 

oberta i plural. Se centrarà 
en la promoció econòmica, 
en la lluita contra l’atur, 
en la lluita contra aquesta 
crisi. Se centrarà en les 
infraestructures bàsiques 
del futur de Premià, el port, 
el passeig marítim, la N-II, 
els peatges. Se centrarà 
fonamentalment a repartir 
millor les ajudes socials. En 
definitiva se centrarà en tu. 
Per això pots confiar, per-
què l’ Aurora viu la ciutat de 
la mateixa manera que tu. 
Qui subscriu aquest article, 
jo, el Patrick Cruz, també 
confio en l’Aurora, i és per 
això, que aniré de segon a 
les llistes municipals i així 

potenciaré la seva candi-
datura. Candidatura per 
cert, nova i renovada, plena 
d`empresaris, autònoms, 
llicenciats i persones com-
promeses amb el futur del 
poble. Persones prepara-
des per iniciar aquest canvi 
que comença a Espanya, 
i que la primera etapa se-
ran les municipals i les 
autonòmiques i després 
les generals. Premianencs 
i premianenques, podeu 
confiar en l`Aurora Juvé i 
en el PP de Premia de Mar, 
estem a la vostra disposició 
per millorar la vostra quali-
tat de vida. Amb vosaltres 
ho aconseguirem!

Les properes 
eleccions locals

Recents enquestes del CIS 
han col·locat els polítics 
com el segon o tercer pro-
blema del país segons els 
espanyols. Una forma de 
recuperar la confiança dels 
votants seria, sens dubte, 
complir amb allò que pro-
meten en període electoral.  
Ens permetem recordar al-
guns assumptes pendents  
de gran importància per a 

Premià de Mar:
 La “Nova Ronda del Ma-
resme”: El traçat, decidit pel 
tripartit, de la Nova Ronda 
del Maresme preveu quatre 
carrils al costat de l’autopis-
ta i a la banda de mar. Les 
associacions de veïns i les 
entitats cíviques maresmen-
ques exigeixen  la  gratuïtat 
de l’actual autopista  i s’opo-
sen a les calçades laterals. 
El projecte de la ronda fina-
litzaria més enllà del 2016, 
quan  restin pocs anys per 
acomplir-se el termini de la 
concessió de la Generalitat . 
Concessió que la Generalitat 
prorrogà anys enrere a canvi 
d’una reducció del peatge 
ridícula. Abertis, de la qual 

és/era  accionista  la Caixa 
de Pensions, va resultar be-
neficiada quan es va eliminar 
l’obligació de reinvertir part 
dels beneficis. D’altra banda, 
diversos partits polítics han 
vist condonats uns  inte-
ressos per valor de milions 
d’euros  corresponents a 
préstesc rebuts per a cam-
panyes electorals.  
 L’estació de ferrocarril: 
ADIF-RENFE pretén actuar 
al marge de la legalitat ur-
banística. És responsabilitat 
de l’Ajuntament vetllar pel 
compliment del  Pla especial 
sector estació ferrocarril. La 
Riera perderia el mar com 
a rerefons del passeig de 
vianants si es realitza l’actual 

projecte de recreixement de 
l’edifici de l’estació damunt la 
llera de la riera contravenint  
el planejament urbanístic 
vigent. El passeig marítim 
perderia l’horitzó marítim si 
es col·loquen les tanques 
(seguint el  model de la nova 
estació de Mongat Nord) 
des del carrer Marina a més 
enllà de l’avinguda Roma.  El 
Govern  estatal ens ha venut 
un traspàs de rodalies que, 
en realitat, s’ha reduït  a la 
gestió dels trens; ell és el 
responsable de les infraes-
tructures ciàries i estacions.   
El govern local i autonòmic  
no han de permetre que 
s’actuï contra la legalitat 
urbanística vigent.

El baixador de Can Pou: Des 
fa anys hi ha prevista una 
partida pressupostària per a 
la construcció del  baixador a 
Can Pou i que, darrerament, 
ha estat augmentada en el 
paper.  El fet  és que any rere 
any no s’executa.  Pràctica-
ment la meitat de la inversió 
pressupostada a Catalunya 
per l’Estat no s’executa. 
Mentrestant, el Govern Cen-
tral ens ha venut les xifres 
i nosaltres hem comprat la 
“mercaderia” averiada.  
 Demanem als candidats 
locals a les properes elecci-
ons locals el seu  compromís 
clar i ferm  a favor del nostre 
poble per damunt d’estratè-
gies de partit.

Els eixos del que ha de fer 
Esquerra al poble són clars: 
projecte i representació. Hem 
de mirar més enllà de quatre 
anys, donar respostes pel 
futur de Premià, i hem de re-
presentar les alternatives, els 
punts de vista sobre diferents 
tipus de resposta. Tenim vo-
luntat de fer-ho. 
 Per tant, Esquerra, princi-
palment ha de sumar. Ha de 
buscar un ampli recolzament 
i participació. Ha d’encoratjar, 
ha d’esperonar. Ha de plan-
tejar un projecte i enriquir-lo 
amb aportacions de tothom. 
Esquerra ha d’il·lusionar. És 
necessari, però, que Premià 
participi i es motivi. Premià, 
il·lusiona’t!
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EXPOSICIONS
Exposició temporal 
“Dones de ciència”
L’exposició neix de la necessitat 
de posar de relleu el paper de la 
dona en el camp de la ciència i 
pretén reconèixer les aportacions 
que han fet les primeres dones 
científiques i tècniques, dones 
que, des de les seves posicions, 
van transformar i transformen les 
fronteres dels espais tradicional-
ment assignats a dones i homes. 
Fins al 3 d’abril, al Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de 
l’Estampació

Exposició Art Urbà
Fins al 4 d’abril, 
al Centre Cívic
Organitza: AECC

Exposició dels treballs 
realitzats per alumnes 
del Curs Bàsic 
de fotografia
De l’1 al 15 d’abril, 
a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras
Organitza: Grup 
Fotogràfic Argent

Exposició col·lectiva
Pintures del grup 
Llimoner de Mataró
De l’1 al 10 d’abril, a la sala 
Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics

Sèrie infantil
Pintures de 
Celia Álvarez
Del 8 al 30 d’abril, 
al Centre Cívic

Pintures i escultures 
de pintura de l’artista 
Valentina Castellarnau
Del 15 al 25 d’abril, a la sala 
Premiart
Organitza: Associació d’Artistes 
Plàstics

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Divendres 15
Escriure un poema sobre teixit. Taller a càrrec d’Anna Homs. Trobada 
amb la poesia i les tècniques d’estampació. Estampació batik amb dues 
tècniques de cera calenta. De 16.00 h a 19.30 h., a l’obrador del Museu
Informació i inscripcions: tel. 937529197 / museu@premiademar.cat
Organitza: Museu de l’Estampació

A viva veu, concert a càrrec de la Coral Juvenil, el Cor de Noies i grups de 
guitarres. 18.00h, al Centre Cívic. Organitza: Escola Municipal de Música 
de Premià de Mar

Concert de cloenda
Concert a càrrec de la Big Band, el combo d’adults de l’Escola Municipal 
de Música i el grup Embeson de Badalona. 20.00h, al Centre Cívic
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Presentació del llibre “Catalunya i Espanya, l’encaix impossible”, a 
càrrec de Joan Ridao, en el marc de la inauguració de l’exposició “Lluís 
Companys: polític fins a la mort”, 20.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras. Organitza: Fundació Josep Irla

Dissabte 16
Concurs primavera lírica 2011, 1a eliminatòria
Sis intèrprets en òpera, sarsuela i cançó catalana competeixen per passar 
a la gran final “Nit de la Gala Lírica” . 18.00 h, a l’Auditori de l’Escola Mu-
nicipal de Música. Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme 
Sud. Col·labora: Regidoria de Cultura

Diumenge 17 
Lliurament de premis del concurs literari de Sant Jordi 2011
12.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: AECC 
 
Dilluns 18
Presentació del llibre “La caja de membrillo”, de Fulgencio Caballero. 
19h. Biblioteca Martí Rosselló. Organitza: Servei de Cultura 

Dissabte 23
Parades de llibres i roses. Tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Actuació dels bastoners infantils de De Bòlit!
A les 13h, a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Col·labora: De Bòlit!

Diumenge 24
38è Aplec de la Sardana, amb les cobles Premià de Mar, 
Ciutat de Girona i Mediterrània. Des de les 11.00 h i des de 
les 16.00 h, a la Plaça de la Sardana. Organitza: Amics de la Sardana

Fira de Sant Ponç, fira d’alimentació artesanal i herbes remeieres. Tot el 
dia, plaça de la Sardana. Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Premià de Mar

Dimecres 27 
L’hora del conte: Sota les onades, a càrrec de Mon Mas. 18.00h, a la 
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: Servei de Biblioteca 

Dijous 28
Passi del llargmetratge documental “Sombras” 
Presentat al Festival de Cannes 2009 i premiat en diversos festivals. 
Proposa una mirada inèdita i molt personal sobre la immigració subsa-
hariana. Presentació a càrrec del seu director i realitzador, Oriol Canals 
Renau.18.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Divendres 29
Cicle de tallers: Els colorants naturals i tèxtils
La química també pot ser natural. Estampació de teles fent servir reser-
ves de farina. Estampació amb tanins i mordents. De 16.00h a 19.30h, al 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar. Informació i inscripcions: tel. 
937529197-museu@premiademar.cat. Organitza: Museu de l’Estampació

Joan Maragall i Gorina: un poeta per al poble. Homenatge en els 100 
anys de la mort de Joan Maragall, a càrrec de Dime-cresalesnou. 19.30h, 
a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: Dimecresalesnou

Inauguració de l’exposició de pintures de l’artista Pilar Peña
20.00h, a la sala Premiart. Organitza: Associació d’Artistes Plàstics

Dissabte 30
Tastet de Macedònia, a càrrec del grup musical Macedònia
12.00h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: BMR 

Diumenge 1 de maig
La Xarxa presenta: Minimal màgic, acàrrec de la companyia 
Teia Moner. 18.00h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Concurs Primavera Lírica 2011, 2a eliminatòria
Sis intèrprets en òpera, sarsuela i cançó catalana competeixen per passar 
a la gran final “Nit de la Gala Lírica”. 18.00 h, a l’Auditori de l’Escola Munici-
pal de Música. Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme 
Sud. Col·labora: Regidoria de Cultura

Dimarts 3 de maig 
Presentació del llibre Costums i tradicions en la poesia de 
Francesc Mas i Abril, número 5 de la col·lecció Primilia Lletres
18.00h., als jardins de Can Roura. Organitza: Regidoria de Cultura 
 
Diumenge 8 de maig
9a Nit de la Gala Lírica i premi Ciutat de Premià
Gran final del concurs d’òpera sarsuela i cançó catalana. 
Lliurament de beques, crítica musical per a càrrec de 
reconegudes personalitats del món de la lírica. Actuació 
especial de fi de festa i lliurament del premi “Ciutat de 
Premià” atorgat pel consistori. 18.00 h, al Patronat Social. 
Organitza: Associació Cultural Premià de Mar Maresme 
Sud. Col·labora: Regidoria de Cultura

Dijous 12 de maig
Lliga fotogràfica ARGENT, tema del mes: Eines i oficis. Tècnica: B/N. 
Les bases es poden trobar a: grupargent.blogspot.com. Organitza: Grup 
Fotogràfic Argent

Divendres 1
Curs de Fotografia Submarina
Curs d’iniciació a la fotografia, enfocat al mon del submarinisme i dirigit a 
tothom amb interès per tema. No calen coneixements previs però s’aconsella 
disposar de càmera (sigui compacta o rèflex).  Teoria: 1, 6, 8 i 13 d’abril de 
18.30  a 20.00 h. a PremiaSub (C/ Enric Borras nº1 Local-1 de Premià de 
Mar). Preu: 75€ Inclou les classes teòriques i una immersió pràctica (dia i 
hora a determinar). Interessats podeu informar-vos i/o reservar plaça enviant 
un correu a info@premiasub.com  o trucant al telèfon 937 548 821.
Organitza: PremiaSub. Col·labora: Grup Fotogràfic Argent

Dissabte 2 i diumenge 3
Mostra Jordi Planas “Blancaneus”
Representació dels alumnes de 1r de primària de l’escola El Pilar.
17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Dijous 7
Xerrada amb Xavier Traïd i comentari de l’obra Nacional 330
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dissabte 9 i diumenge 10
Nous conceptes sobre el macramé
Taller organitzat pel Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, en col·laboració amb 
el MEP. Impartit per Pilar Roch. De 10.00 h a 14.00 h, i de 16.00 h a 20.00 h 
(tarda només dissabte), al Museu de l’Estampació. Informació i inscripcions: 
tel. 937529197 / museu@premiademar.cat. Organitza: Museu de l’Estampa-
ció 

Dissabte 9  
Concert de Setmana Santa
A càrrec de la Coral l’Amistat de Premià de Mar, l’Orfeó de Sants i Barcelo-
na Filharmonia, tots sota la direcció de Daniel Antolí. S’interpretaran obres 
orquestrals i corals de J.S.Bach, G. Fauré, J.Rutter i J.G.Rheinberger.
Preu: 8€. Les entrades es començaran a vendre una hora abans del concert 
a la porta de l’església. 
22.00 h, a l’església de Sant Cristòfol. Organitza: Coral l’Amistat 

Diumenge 10
La caixeta de llumins
La caixeta de llumins és un cinema infantil ambu-
lant, una activitat lúdica i educativa, acompanyada 
de tallers didàctics per als infants. Una forma 
diferent de mirar el cinema i aprendre més coses 
sobre la imatge, 
l’animació i el llenguatge audiovisual.
De 10.00h a 14.00h, al porxo de la Lió. Organitza: Regidoria de Cultura

Història de l’estampació a Catalunya
Conferència a càrrec de Marta Prevosti. 12.00h, al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar. Organitza: Museu de l’Estampació

Mostra Jordi Planas “Comèdia de bojos”
Representació dels alumnes de 6è de primària de l’escola Mare de Déu de 
Montserrat. 17.00 h, al Patronat Teatre. Organitza: Patronat Teatre

Dimarts 12
El Follet Valent, cantata a càrrec dels alumnes de 7 i 8 anys de l’Escola 
Municipal de Música. 18.30h, a la capella de La Salle
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Lectures en veu alta
Els dimarts 12, 19 i 26 d’abril es llegirà Negre de merda. El racisme explicat 
als blancs de Mattheu Tree, dirigit per Mar de Dones. 18.30h, a la Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras. Organitza: Mar de Dones

Xerrada sobre El racisme explicat als blancs, amb Matthew Tree, 
escriptor. 19.00h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Organitza: Servei de Biblioteca. Col·labora: Mar de Dones

La comèdia del Gall
Cantata a càrrec de l’orquestra de corda, l’Ensemble (grup de vent), diversos 
grups de cant coral i guitarres. 20.00h, a l’església de Santa Maria
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dimecres 13
L’hora del conte: RODARiRODARI
A càrrec de la Companyia la Maleta Portàtil. 18.00h, a la Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

La formigueta
Cantata a càrrec dels més petits (4-6 anys) i el grup de travesseres 
de l’Escola Municipal de Música. 18.15h, a la capella de La Salle
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Pianos & Company
Concert a càrrec dels alumnes de piano i grups de cambra 
de l’Escola Municipal de Música. 
19.30h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Dijous 14
Sopa de Cambra
Concert a càrrec del quartet de corda, quartets de violoncels, grup de flautes 
de bec i grup de saxos. 18.30h, a la capella de La Salle
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

“L’escriptura al centre de la meva vida”. 
Conferència a càrrec de Jaume Cabré, membre de la Secció 
Filològica de l’IEC i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2010. 
20.00h, al Centre Cívic. 
Organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural

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

Grups amb corda
Concert a càrrec de l’orquestra de corda, grup de guitarres, 
els 3 grups de llenguatge musical d’adults i el cor d’adults de l’Escola.
20.30h, a la capella de La Salle
Organitza: Escola Municipal de Música de Premià de Mar

Activitats de 
Sant Jordi 2011


