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Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

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 

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

Escric aquestes ratlles hores després de l’aprovació del pressupost per 
a aquest 2011. Elaborar un pressupost no és mai fàcil, i en moments 
com el que estem vivint encara menys. Però estic convençut que hem 
fet el millor pressupost que es podia fer. Hem hagut de prescindir d’al-
gunes coses i hem fet tots els possibles per mantenir o incrementar 
allò imprescindible, com són els serveis socials. D’altra banda, atenent 
a les demandes de molts ciutadans, hem optat per destinar bona 
part de les inversions a millorar els parcs i les places. Perquè si bé 
els darrers anys hem prioritzat, perquè no podia ser d’altra manera, 
millorar els carrers més malmesos i els serveis, aquest any, a banda 
d’iniciar la transformació del barri de Santa Maria, toca de renovar els 

parcs infantils i les places. I mentrestant, tot i ser conscients que les coses no poden anar 
tan de pressa com voldríem, seguirem arranjant els carrers pendents de millorar. 

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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Ple del mes de gener

El 2011 començarà la primera fase de la 
rehabilitació integral del barri de Santa Maria

Inversió en places 
i espais públics
El ple municipal va aprovar 
el 26 de gener el pressupost 
general per al 2011 amb 
els vots a favor de l’equip 
de govern, CiU i Esquerra, 
l’abstenció del PP i els vots 

en contra del PSC i ICV-
EUiA-EPM.  La suma total 
del pressupost,  ascendeix  
a 21.922.305€, un 4,3% 
inferior al del 2010. 
 Aquesta reducció, moti-

Passa a la pàgina següent

vada pel moment actual de 
crisi, ha afectat a la majoria 
de les àrees municipals, 
amb excepció de les parti-
des destinades a atencions 
socials, i de Serveis Terri-

torials, que incrementa el 
pressupost en 427.000€ 
que es materialitzaran en 
inversions. 
 Pel que fa a les inversi-
ons, el 2011 ascendiran a  

2.026.690€, una quantitat 
similar a la del 2010, que 
s’ha aconseguit per mitjà 
d´un increment de l’endeu-
tament de 500.000€. Cal 
destacar que, tot i així, la 
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Miquel A. Méndez (CiU)

Aurora Juvé (PPC)

Alfonso Barreras (ICV-EUiA-EPM)

Tomàs Esteban (PSC)

Josep M. Molins (Esquerra) 

“Manca de sensibilitat social i recursos 
econòmics, davant dels més necessitats, 
en especial, els aturats, i la  no reducció 

d’impostos, és el més significatiu d’aquests 
pressupostos. Ara no s’hauria de gastar més 

del que es pot”.

“Novament  ens trobem uns pressupostos 
marcats per la crisi econòmica, i que 
malgrat l’augment de les partides de 

serveis socials, inversions  d’última 
hora i oblidades en els darrers anys, els 

converteixen en una eina electoral”.

“El PP de Premià de Mar,
ha negociat 12 esmenes al pressupost, 

per augmentar les partides socials 
d´ajudes i programes a les famílies, 

en més de 40.000 euros”.

“Amb aquests pressupostos aprovats, 
es cobreixen els mínins per a Serveis a 
les persones, però hem de ser capaços 

d’augmentar l’aportacio i millorar la qualitat 
de vida dels nostres ciutadans”.

“Aquest pressupost ve marcat per 
l’austeritat, amb un gran esforç de contenció 
de la despesa però garantint la prestació de 

serveis al ciutadà, potenciant els serveis 
socials i mantenint una important inversió 

en millores estructurals”.

ve de la pàgina anterior

PRINCIPALS INVERSIONS PER AL 2011

capacitat d’endeutament 
de l’Ajuntament continua 
essent favorable, ja que no 

supera el 75% sobre els 
ingressos corrents que ha 
fixat el Govern de l’Estat, 

que limitarà l’accés al finan-
çament per part de molts 
municipis.  

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

Millora i adequació de l’espai públic 

(inclou nou mobiliari per a parcs infantils): 600.000€

Obres de millora del Nucli Antic: carrers Marina i Gibraltar: 604.289€

Pla de barris (barri Sta. Maria): 185.000€, repartits en:

 Urbanització dels carrers València, Aragó, Rosselló i Girona 

 i millora d’accessos: 10.000€

  Eliminació de barreres arquitectòniques: 6.000€

  Barreres d’accés als locals comercials: 6.196€

 Millora del mobiliari urbà del Torrent Fontsana: 25.000€

  Zona verda plaça Martí Pol (al costat de la Biblioteca): 114.000€

 Museïtzació de la Vil·la Romana: 10.000€

  Local Social per a l’ Associació de Veïns a la Biblioteca: 6.000€

 Adequació actual de la seu de l’ Associació de Veïns com a oficina  

 del projecte d’intervenció integral del barri: 7.500€

Renovació del mobiliari urbà: 64.216€

Millora de les canonades d’aigua potable: 63.179€

Local social Plaça-Riera: 45.000€

Adequació i millores a les escoles: 40.000€

Mobiliari del  Casal d’Avis de Can Manent: 10.000€
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Nou auditori 
a l’Escola de Música

Des de finals de novembre 
ja torna a funcionar l’audi-
tori de l’Escola Municipal 
de Música. Les obres que 
van començar  el mes de 
juliol han servit per adaptar 
l’accés principal de l’edifici 
i també s’ha fet la reforma 
de la planta baixa , aques-
tes obres han tingut un 
cost  de 61.882€. 
 Els treballs que s’han 
fet a l’equipament han 
consistit, d’una banda, en 
la remodelació de l’auditori 
per millorar els elements 
acústics, lumínics i estè-
tics, a més de dos nous 
accessos des de l’exterior 
per millorar l’accessibilitat 

a l’auditori a les persones 
amb dificultats de mobilitat. 
D’altra banda, també s’han 
millorat els accessos des 
de la porta del pati situada 
a la carretera de Vilassar de 
Dalt, a través d’una rampa 
accessible.  
 L’auditori de l’Escola 
Municipal de Música s’uti-
litza per fer les classes i 
els assajos setmanals dels 
grups, i hi participen un 
gran nombre d’alumnes. 
També s’hi fan la majoria de 
concerts de l’escola, alhora 
que l’utilitzen les entitats 
per a activitats puntuals i, 
també, s’hi celebren casa-
ments. 

La Creu Roja de Premià 
de Mar ha substituït l’am-
bulància de què disposava 
fins ara per una de nova, 
amb un equipament i tec-
nologia totalment innova-
dors, que permetrà donar 
un millor servei als premi-
anencs. L´ambulància, que  
es va estrenar durant la 
cavalcada de reis, ha estat 
finançada amb fons propis 
de la Creu Roja.

Nova ambulància 
i nou vehicle per 
al servei de 
proximitat per 
a la gent gran

 D´altra banda, l’entitat 
disposa també d´un nou 
vehicle per al servei de pro-
ximitat per a la gent gran. 
Aquest nou vehicle, farà 
possible, en coordinació 
amb la Regidoria de Ser-
veis Socials,  un millor se-
guiment presencial de les 
persones grans que viuen 
soles i requereixen d´algun 
control més periòdic. El 
vehicle ha estat finançat 

L’ambulància es va estrenar 
durant la cavalcada de reis

Les obres de remodelació i adaptació 
de l’equipament ja han finalitzat

pel  Ministeri de Sanitat i 
Política Social dins el marc 
del projecte 0,7% IRPF.
 A la foto, l’alcalde, Miquel 
Buch, i el vicepresident de la 
Creu Roja de Premià de Mar, 
David Serrano, acompa-
nyats per diversos regidors 
de l’equip de govern i per 
membres de la Creu Roja, 
amb els nous vehicles.

El Servei d’Atenció
Domiciliària serà 
de copagament, 
en compliment 
de la normativa 
estatal 
i autonòmica
Les persones usuràries del 
Servei d’Atenció Domiciliària 
(servei d’ajuda a domicili, 
servei de neteja de la llar i/o 
servei de teleassistència) 
hauran de pagar una part 
del servei a partir del proper 
mes d’abril. Aquesta nova 
mesura ve donada en compli-
ment de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials i 
a la Llei estatal 39/2006 de 14 
de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de 
dependència. 

Copagament variable
Les quantitats que hauran 
d’abonar els usuaris variaran 
en funció de del tipus i cost del 
servei, així com de la capaci-
tat econòmica de cadascú. 
Les persones usuàries dels 
serveis que tinguin una renda 
inferior a l’Indicador Renda 
de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) previst per a l’any 
2011 (actualment pendent 
d’aprovació anual en la llei 
de pressupostos de la Ge-
neralitat), estaran exemptes 
de quota a pagar mentre 
no canviï la seva capacitat 
econòmica.  Per poder valorar 
el cost que suposarà per a 
cada usuari el copagament 
del servei, des de la Regidoria 
de Serveis Socials s’ha enviat 
a tots els afectats un escrit 
on s’explica la documentació 
que cal presentar per poder 
valorar la capacitat econòmi-
ca i fer el càlcul del cost del 
copagament. 

Més 
informació

Regidoria 
de Serveis Socials 
De dilluns a divendres, 
de 9.00h a 13.00h
c/Unió, 40
Tel. 93 741 74 04
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L’alcalde agraeix la tasca 
dels treballadors dels 
Plans d’Ocupació Local 

El proppassat 14 de gener 
l’alcalde, Miquel Buch, va 
agrair als treballadors con-
tractats a través dels “Plans 
Extraordinaris d’Ocupació 
Local – Projecte Impuls” de 
la Generalitat de Catalunya, 
la dedicació i la bona feina 
que han fet durant el pe-
ríode en què han treballat 
per a l’Ajuntament. En total 

han estat 47 persones que 
durant sis mesos han estat 
fent diverses tasques de 
suport, tant a les depen-
dències municipals com al 
carrer.
 El contracte de sis mesos 
acabava el mateix dia 14 
de gener per a 43 empleats 
i el 2 de febrer per als 4 
restants. L’alcalde, acom-

es formalitzaran abans del 
30 de juny, van adreçades a 
persones aturades inscrites 
com a demandants d’ocu-
pació al Servei d’Ocupació 
de Catalunya que no hagin 
participat en projectes del 
programa de Plans d’Ocu-
pació amb contractes iguals 
o superiors a sis mesos en 
els darrers 18 mesos. 

El 2011 es formalitzaran 47 noves contractacions 
temporals a través del Servei d’Ocupació de Catalunya

panyat de la regidora de 
Recursos Humans, Anna 
Maria Medina, i de la tinent 
d’alcalde Marisa Ferreras, 
va voler dedicar unes pa-
raules d’agraïment a tots 
aquests treballadors.
 De cara al 2011, l’Ajun-
tament té prevista la con-
tractació temporal de 47  
persones a través dels Plans 

d’Ocupació Local que hau-
ran de desenvolupar les di-
verses tasques que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha 
aprovat, com ara digitalitza-
ció de documents, suport a 
diversos serveis o àrees o  
arranjament d’espais públics 
enjardinats o d’equipaments, 
entre d’altres. 
 Les contractacions, que 
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La borsa 
d’habitatge, 
en marxa 

El passat mes de maig es 
va posar en marxa a Pre-
mià de Mar l’anomenada 
borsa d’habitatge. Fruit del 
conveni signat entre l’Ajun-
tament i l’antiga ADIGSA 
(empresa pública que de-
penia del departament de 
Medi Ambient i Habitatge), 
actualment l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge. Aquest 
nou servei va néixer amb 
la voluntat d’acostar  les 
politiques locals d’habi-
tatge als vilatans, alhora 
que ofereix informació, 
gestió i tramitació sobre 
un ampli ventall de qües-
tions relacionades amb el 

món de l’habitatge, com 
ara les prestacions per-
manents per al pagament 
del l loguer. L’any 2010 
es van tramitar un total 
de 265 expedients, dels 
quals s’han beneficiat el 
71,32% dels sol·licitants la 
qual cosa ha representat 
un benefici econòmic per 
als premianencs d’uns 
506.000€; la tramitació de 
la renda bàsica d’emanci-
pació, és a dir, ajuts per al 
pagament del lloguer per a 
joves d’entre 22 i 30 anys, 
en un total de 28 expedi-
ents; i la mateixa borsa 
de lloguer, amb la qual es 

pretén incrementar el parc 
d’habitatges destinats al 
lloguer social, establint un 
sistema de garanties pú-
bliques per als propietaris 
dels habitatges: lloguer 
assegurat pactat amb l’ad-
ministració, subvencions 
fins a 6000 euros per a 
obres de condicionament 
de l’habitatge, retorn de 
l ’habi tatge en bon es-
tat, gestió, tramitació i 
redacció del  contracte 
de lloguer, assegurança 
de cobrament de rendes, 
assegurança de defensa 
jurídica i assegurança mul-
tirisc, entre d’altres. 

Des de la seva creació, el servei ja 
ha tramitat nombrosos expedients

Contacte

Borsa Local d’Habitatge de Premià de 
Mar (Servei d’Atenció a les Persones)
Antiga Fàbrica del Gas (Nau 2)
c/Joan XXIII 2-8 

Ja han començat els treballs d´ampliació i remodelació de 
les instal·lacions del CEIP Mare de Déu de Montserrat. Les 
obres, que tindran una durada prevista d´uns 14 mesos i 
aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya, permetran 
que el centre pugui adaptar les seves dependències a les 
necessitats actuals de l´alumnat i el cos docent. Mentre durin 
les obres, el centre funcionarà amb normalitat i es garantirà la 
seguretat dels alumnes i del  personal de l´escola tant durant 
les hores lectives com a les d´entrada i sortida.

Comencen les 
obres per ampliar 
i remodelar el 
CEIP Mare de Déu 
de Montserrat

Tel. 93 741 74 04/ext.4110
Atenció presencial: dimarts i dijous 
de 9.00h a 13.00h
Visites concertades.

Les obres de rehabilitació, adequació i millora del Casal 
d’Avis de Can Manent ja han acabat del tot. Els treballs, 
que van començar el mes d’agost, han consistit en la re-
habilitació integral de l’equipament i han tingut un cost de 
157.136,95 €. 

Finalitzades les 
obres del Casal 
d’Avis de 
Can Manent 

Des del 15 de gener, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça 
Ajuntament, 1), ofereix el següent horari, pensat per poder 
donar un millor servei als ciutadans: Dilluns, dimecres i diven-
dres de 9.00h a 14.00 h. Dimarts i dijous: horari ininterromput 
de 9.00h a 19.30 h. Els dissabtes no festius es podrà fer 
efectiva la presentació de documents al Registre General a 
les oficines de la Policia Local, al carrer Ramon Llull 41, de 
9.00h a 13.00h. D’altra banda, cal recordar que des del web 
municipal www.premiademar.cat/tramits  es poden fer online 
bona part dels tràmits o gestions.

Nou horari a l’OAC



8

Fotos de Màrius Torner i Esther de Prades

a Premià de Mar
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Exposició del Tió al CEIP Sant Cristòfol



publicitat
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El proppassat 25 de gener, 
va tenir lloc a la  Biblioteca 
Municipal Martí Rosselló, 
el lliurament d’exemplars 
dels llibres de la col·lecció  
Primilia Contes, editats per 
l’Ajuntament, als centres 
d’educació primària de la 
vila. A l’acte hi van assistir 
els regidors de Cultura i En-
senyament, Josep M. Molins 
i Mercè Gisbert, la directora 
de la Biblioteca, Marta Ro-
mera,  representants de les 
escoles i la coordinadora 
del projecte Primilia Contes, 
Marta Luna. 
 La iniciativa s’emmar-
ca dins el projecte Coneix 
Premià amb un conte, que 
pretén fer arribar els con-
tinguts de la col·lecció a 
les escoles, amb l’objectiu 
de fomentar entre els més 
petits el coneixement de 
la història, les tradicions, 
els indrets característics i 
les llegendes del municipi.  
 
Primilia Contes
La col·lecció Primilia Contes 
va néixer el 2007 per donar 

Acte de lliurament de 
contes a les escoles 

a conèixer als nens i nenes 
el patrimoni del seu voltant, 
fomentar la seva implicació 
en els afers del seu poble i 
introduir dins del seu ima-
ginari i en els seus jocs 
personatges ambientats del 
seu municipi, amb l’objectiu 
que visquessin de manera 
més propera les tradicions, 
les festes i el patrimoni del 
seu poble i voltants.
 Fins ara s’han editat 3 
contes, cada un dels quals 
està pensat per a una edat: 
Moros a la costa!: 
2n de primària

A partir de la col·lecció Primilia Contes, 
les escoles de primària desenvoluparan 
el projecte Coneix Premià amb un conte

Onades i flors: 
 4t de primària
Secret, secret, l’horta 
Farrerons té un secret: 
6è de primària

Activitats a les escoles
De cara al projecte Coneix 
Premià amb un conte, des 
de la Regidoria de Cultura 
i la Biblioteca, amb la col-
laboració de la Regidoria 
d’Ensenyament, s’han or-
ganitzat diverses activitats 
per portar a terme a les 
escoles, ambientades en els 
diferents contes. Aquestes 

activitats consistiran en una 
primera visita a la biblioteca 
on s’explicarà el conte cor-
responent. L’explicació anirà 
acompanyada d’un joc de 
pistes on els alumnes hau-
ran de  resoldre un enigma. 
En una segona sessió, es 
durà a terme una dinàmica 
relacionada amb el conte, 
que es desenvoluparà a 
diferents espais en funció 
del conte.
 La Regidoria de Cultura 
va fer entrega d’entre 30 i 40 
contes de cada títol a cada 
centre educatiu de primària. 

Des de l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar s’ha promogut 
un control arqueològic durant 
l’extracció de terres de les 
obres de la plaça dels Països 
Catans, que es va portar a 
terme entre l’1 d’octubre i el 
31 de desembre de 2010. Els 
resultats obtinguts, han estat els 
següents: Un nivell amb mate-
rial iberoromà (ss. II aC-II dC). 
Es tracta de terres aportades 
amb motiu, per exemple, de 
rierades. No s’hi ha trobat cap 
jaciment arqueològic. 
 Un segon nivell pertanyent 
a l’ibèric ple (ss. IV-III aC). En 
aquest cas també es tracta de 
terres aportades.
 Un tercer nivell pertanyent 
al Bronze Final-I Edat del Ferro 
(aprox. 1.100-600 aC), en te-
rreny ferm però sense constatar 
cap assentament.  Aquestes 
darreres evidències són espe-
cialment interessants, sobretot 
perquè hi ha molt poques da-
des sobre aquest període, que 
és el darrer de la prehistòria i 
l’immediatament anterior a la 
formació de la cultura ibèrica i 
la penetració de les influències 
del món clàssic, sobretot a partir 
del segle VI aC.  

Control 
arqueològic 
a la plaça dels 
Països Catalans

Ceràmica ibèrica visible en el tall

D’esquerra a dreta: Mercè Gisbert, Marta Luna i Josep M.Molins
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El Museu Municipal de 
l’Estampació amplia la seva 
oferta amb la programació 
del cicle de tallers “Colorants 
naturals i tèxtils”, a càrrec 
de l’artesana Anna Homs. 
Amb aquestes activitats, que 
es realitzaran els divendres 
de 2011, el museu s’apropa 
a un públic adult, que vol 
conèixer l’exercici d’oficis 
artesans, amb el rigor pro-
fessional i el gaudi de la 
pràctica. 
El mes de febrer es faran els 
següents cursos: 
Divendres 11 de febrer 
de 16.00h a 19.30h
Curs d’estampats sobre cotó 
fent reserves de farina i midó 
amb plantilles, a càrrec de 
l’artesana tèxtil Anna Homs. 
En el curs es reproduiran 

els característics estampats 
blaus africans. 
Divendres 25 de febrer 
de 16.00h a 19.30h
Curs d’estampat d’indianes 
amb motlle de fusta sobre lli, 
a càrrec de l’artesana tèxtil 
Anna Homs. 
 A més, seguint la línia 
de formació especialitzada 
que ofereix el Museu des de 
l’any 2010 en col·laboració 
amb el Gremi Artesà Tèxtil 
de Catalunya, els dies 5 i 6 
de febrer es farà un taller de 
Shibori, una tècnica oriental 
d’estampació que utilitza 
sistemes de reserva. 
 Paral·lelament, i per tal de 
donar a conèixer els secrets 
de la coloració dels teixits, 
dissabte 5 de febrer a partir 
de les 12 del migdia es farà 

El Museu 
amplia la seva 
oferta lúdica 
i formativa

una activitat a l’entorn dels 
colorants naturals i sintètics, 
a càrrec d’Assumpta Dangla 
i Mònica Dòria. L’activitat 
“La descoberta dels colo-
rants sintètics” introdueix al 
participant en el món de la 
química dels colorants amb 
una conferència, una visita 
a l’exposició permanent i 
la descoberta de mostraris 
i formularis únics del segle 
XIX, que el públic podrà 
veure directament. Activitat 
gratuïta. 

Contacte

Informació, inscripcions 
i consulta de preus dels 
cursos: tel. 937529197 / 
museu@premiademar.
cat

Del  3  a l  23 de gener, 
la Bibl ioteca Municipal 
Martí Rosselló i Lloveras 
va habilitar una sala fins 
a la una de la matinada 
perquè els estudiants es 
poguessin preparar els 
exàmens. La iniciativa, 
que ja es va fer a l’estiu 
passat, coincidint amb 
el període d’exàmens de 
f inal de curs, ha tingut 
força èxit. La iniciativa ha 
estat impulsada des de la 
Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Premià 
de Mar. 

Nombrosos 
estudiants van 
utilitzar l’horari 
nocturn de la 
biblioteca per 
preparar 
els exàmens 

BASES XXV RUA 
DE COMPARSES
CARNAVAL 2011

• Podran participar a la Rua de Carnaval del dia 6 de març de 2011 
totes aquelles comparses formades per un mínim de 10 persones.
• El període d’inscripció de les comparses serà del dia 10 al 25 
de febrer de 2011 a les 21.00h. Les inscripcions es podran fer al 
Centre Cívic (Esperança, 19-21) de dilluns a divendres de 9.00h 
a 13.00 h i de 18.00 a 22.00 h, i dissabtes de 17.00h a 21.00 h, o 
enviant el full d’inscripció a la següent adreça electrònica: collmr@
premiademar.cat
• Cada comparsa s’inscriurà sota un lema al·legòric, relacionat amb 
la disfressa que portin els seus membres.
• Cada comparsa anirà desenvolupant la seva coreografia al llarg 
del recorregut de la Rua, amb  música si hom ho creu convenient, 
però sense interrompre el ritme de marxa de la Rua.
• Per tal de complementar el seu espectacle, les comparses podran 
utilitzar confetti, serpentines o similars. En cap cas es permetrà 
llançar caramels al públic.
• La Regidoria de Festes lliurarà a cada comparsa un número 
d’identificació que s’haurà de col·locar en un lloc visible durant el 
transcurs de la Rua. Aquesta identificació s’entregarà el dilluns 
28 de febrer durant la reunió de caràcter obligatori per a totes les 
comparses, que tindrà lloc al Centre Cívic, a les 20.00 h, i en la qual 
només s’admetrà un màxim de dos representants per comparsa. 
La comparsa que no presenti cap representant a la reunió serà 
desqualificada.  
• La concentració de comparses prèvia a la desfilada es farà a la 
plaça de Joan Coromines (barri del Gas) a partir de les 16.00h, del 
dia 6 de març de 2011. La Rua de Carnaval iniciarà el recorregut a 
les 17.00h. La comparsa que no hagi comparegut en el moment de 
donar la sortida serà desqualificada. 
• Els premis a les comparses són els següents:
 1r. premi:  731,71 € en metàl·lic
 2n. premi:  300 € en metàl·lic
 3r. premi:  200 € en metàl·lic
 Un accèssit de 100 €, a criteri del jurat
 Està previst també el lliurament d’un premi especial dels  
 Comerços Associats de Premià, en vals de compra, per  
 un valor encara no determinat
• Hi haurà un jurat, format per persones alienes a la Comissió de 
Festes i també alienes a les comparses participants, que faran una 
valoració en funció de la simpatia i coreografia, el treball i l’originalitat i 
la vistositat de totes i cadascuna de les comparses. El CAP designarà 
el seu propi jurat per a la concessió del premi especial.
• La col·locació de les comparses a la Rua serà per rigorós ordre 
d’inscripció.
• El lliurament dels premis es durà a terme un cop finalitzada la Rua 
de Comparses, a la plaça de la Sardana.
• En cas de suspensió de la Rua de Comparses per causes alienes 
a la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes determinarà si hi 
ha d’haver una posterior actuació, i quan.  
• La participació en aquest concurs suposa la total acceptació 
d’aquestes bases, que seran publicades al més aviat possible 
en un mitjà de comunicació local. També seran posades a 
disposició dels interessats en horari d’obertura del Centre Cívic 
(c. Esperança, 19).

Nota: Sobre l’import dels premis en metàl·lic 

hi haurà la retenció fiscal oportuna

Més informació a 
www.festamajordhivern.cat  i a www.premiademar.cat 
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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 

Miquel Plubins, nou jutge de pau
Miquel Plubins és el nou jutge de pau de Premià de Mar. Plubins, 
que va prendre possessió del càrrec el 14 de desembre, substitueix a 
Salvador Trullols, que ocupava aquest càrrec des del juliol de 1998. El 
dia següent del nomenament, el jutge sortint i l’entrant es van reunir 
per fer el traspàs de poders. L’alcalde, Miquel Buch, va assistir-hi per 
donar la benvinguda al nou jutge de pau. D’altra banda, el Jutge de 
Pau suplent és Joan Aracil, que substitueix a Josep M.Molins.

Dinar de Sant Esteve per a la gent gran
El 26 de desembre, es va celebrar el dinar de germanor de Sant Esteve, 
pensat perquè les persones grans que es troben soles puguin passar 
una bona estona ben acompanyades. Enguany hi van participar una 
cinquantena de persones. Aquest acte va estar organitzat per la Regido-
ria de Gent Gran i la Creu Roja de Premià de Mar, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Serveis Socials, el Casal Benèfic Premianenc, la 
Pastisseria Mayka i les entitats de gent gran del municipi.

Comprar a Premià

Demana la teva

butlleta!

Febrer i març de 2011

té premi! un mar de botigues

500€
per gastar als

establiments adherits

Guanya

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!
Demana-la gratuïtament!
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El perquè del nostre vot 
negatiu als pressupostos 

El passat dia 26 de gener 
es va aprovar el pressupost 
de l’Ajuntament per l’any 
2011, amb el vot contrari 
del nostre Grup Municipal 
ICV-EUiA-EPM, fent les se-
güents consideracions:
 Aquest pressupost, té 
una reducció  de més de 
900.000,00 euros, donat 
que, l’aportació  de l’Estat 
i la resta d’administracions  

tenen una  disminució molt 
important, així com la  de 
venda de places d’aparca-
ment que el 2010 va ser 
de 530.000,00 euros i que 
no es va complir essent la 
previsió per aquest any tan 
sols de 80.000,00 euros.
El nostre Grup va fer la 
proposta que la quantitat 
ingressada per la venda  de 
paper, vidre etc (115.00,00 
€) es destinés a projectes  
mediambientals,  millora de 
places i jardins , per tal  que 
els ciutadans valorin el fet 
de reciclar.
 Quant  les despeses ,  el 
capítol de personal té una 
reducció del 5,6 % motivat 
per la baixada  i posterior 

congelació salarial  al per-
sonal de l’administració, 
malgrat que, en contra de 
la nostra opinió determi-
nats llocs de treball vegin 
augmentada la seva retri-
bució anual i a la creació 
d’algunes places que  no 
són necessàries en aquest 
moment de contenció de la 
despesa. En cooperació, 
torna a baixar la partida  
en un 32%  ( en el 2010 
ja va ser retallada en un 
24%), cosa que fa inviables 
els projectes que diferents 
entitats de Premià estan 
desenvolupant en el Tercer 
Món. Desapareix la partida  
destinada a posar en funcio-
nament el transport adaptat. 

Baixa la partida destinada 
a l’adequació i millora d’es-
coles en 30.000,00 €, amb 
el compromís d’incorporar 
la partida no utilitzada en 
el 2010. Cal esmentar l’im-
portant augment  destinat al 
Servei d’Atenció Domicilià-
ria (SAD) i a l’aplicació de la 
Llei d’autonomia personal, 
ja que a més de les perso-
nes que es beneficiaven el 
2010 s’han d’afegir les no-
ves famílies que se’n puguin 
beneficiar aquest any. 
 En el capítol d’inversi-
ons, es continuen el pro-
jectes engegats en l’actual 
legislatura, i per l’actuació 
aprovada en el marc de la 
Llei de Barris, el que no 

entenem que sigui correcte 
és aprovar una nova actu-
ació en places i carrers per 
un import de 600.000,00€ 
(finançada amb préstec), 
tenint en compte que l’equip 
de govern ha tingut recursos 
suficients en els darrers dos 
anys ( Fons estatals per un 
import de  8 milions d’eu-
ros aproximadament) i ara 
en any electoral vénen les 
presses per fer allò que fins 
ara no han considerat prio-
ritari, essent molt necessari 
donat l’estat  de deixadesa 
que presenten. 
 En definitiva uns pressu-
postos condicionats per la 
situació de crisi, i per ser un 
any electoral.

Pressupost 2011, 
final d’una etapa

Ens pugen els impostos 
un 5%. És la mitjana dels 
darrers 4 anys. Aquest és el 
motiu principal del PSC de 
Premià de Mar per dir NO 
als pressupostos conver-
gents. No és l’únic, a més 
de l’augment dels ingressos 
per impostos directes, la 
pèssima gestió econòmica 
del govern municipal, tot i 
les ajudes rebudes. Això sí, 
l´única cosa que destacarà 

CiU és la inversió en parcs, 
justament en un any electoral 
i amb diners que no tenen, 
hipotecant el futur econòmic 
i  financer de la ciutat.
 Per primer cop a la histò-
ria democràtica de Premià 
de Mar, en dos mandats 
seguits, ha estat necessari 
aplicar dos Plans de sane-
jament financer, un a cada 
mandat. L’anterior vegada 
que s’ha hagut d’aplicar un 
Pla de sanejament financer, 
mandat 1991-1995, també 
estava governant Conver-
gència i Unió.
 La segona etapa d’aquest 
mandat ha estat marcada 
per la crisis econòmica i 
financera, però aquest ajun-

tament, en aquesta etapa, ha 
ingressat més de 8 milions 
d’euros extres, en els darrers 
dos anys, 2009 i 2010, quan-
titat que quasi triplica el que 
inverteix aquest Ajuntament 
cada any, gràcies al govern 
socialista a través del FEIL 
i (FEOSL). També ha tingut 
l’obligació de demanar un 
crèdit extraordinari per pagar 
els més de 3 milions d’euros 
que va heretar del mandat 
convergent 2003-2007, en 
factures pendents de paga-
ment als proveïdors.
 Ara, precisament quan les 
arques municipals no perme-
ten aquestes alegries, han 
destinat una partida del pres-
supost d’uns 600.000€ per 

arranjar les places. Aquesta 
partida està molt bé posar-la. 
Però, si s’arriba a realitzar la 
inversió, només serà per un 
interès electoralista, de lluï-
ment interessat, i que posarà 
encara més difícil la situació 
econòmica de l’Ajuntament. 
 Aquest pressupost per al 
2011 té retallades importants 
tot i l’increment d’ingressos 
per impostos directes. Per 
exemple, àrees com Par-
ticipació Ciutadana, - 6 %, 
quedant sense pressupost 
Nadàlia, Festes de Barri, 
etc.
 El PSC denuncia la dife-
rència que el govern conver-
gent fa amb les subvencions 
a les entitats, unes les baixen 

i altres mai les toquen a la 
baixa, han creat diferències 
importants entre entitats, 
trobant-nos doncs, amb què 
hi ha categories d’entitats, el 
que no sabem és en funció 
de què. S’ha arribat fins i tot 
a la lamentable situació de 
voler fer pagar a una entitat 
per l’ocupació de l’espai pú-
blic per dur a terme les seves 
activitats.
 Per l’increment d’ingres-
sos dels impostos directes, 
per la desastrosa gestió 
econòmica i la reducció a 
les partides socials, el PSC 
va votar en contra dels pres-
supostos municipals, per 
consciència i dignitat amb el 
poble de Premià de Mar.

Un  pressupost 
per al 2011 valent 
i responsable

Aquest mes de gener hem 
aprovat el pressupost per al 
2011. Un any més, hem de 
tornar a parlar de reducció, 
d’austeritat i de grans difi-
cultats, però tot i així, hem 
aconseguit tirar endavant 
un pressupost valent i res-
ponsable. 
  Com ja hem explicat 

moltes vegades, la crisi ens 
obliga a tots a estrènyer  el 
cinturó, i molt especialment 
als ajuntaments, que hem 
vist minvar de manera no-
tòria els ingressos, alhora 
que creix la demanda de 
determinats serveis, espe-
cialment aquells destinats 
a les persones i les famílies 
que més ho necessiten. 
  El pressupost que hem 
aconseguit tirar endavant 
ha estat possible gràcies a 
un gran esforç de contenció 
de la despesa, però preser-
vant tant com que ha estat 
possible la partida destina-
da als serveis socials, que 
s’ha incrementat respecte 
a la de l’any 2010. Una 

aposta, la de l’atenció a les 
persones, que venim fent 
any rere any. I ho demostra 
el fet que en els darrers 4 
anys, la despesa inicial dels 
pressupostos destinada a 
Serveis Socials, s’ha dupli-
cat. 
  No ens amaguem que 
ens hauria agradat haver 
pogut fer un altre pressu-
post, amb més marge per a 
tots els àmbits que formen 
part del dia a dia dels premi-
anencs. Però la realitat és 
la que és i quan no s’arriba 
a tot arreu toca prioritzar. 
Amb el risc de fer-ho bé o 
d’equivocar-nos, però ja se 
sap que governar vol dir, 
entre moltes altres coses,  

prendre decisions. I així ho 
hem fet,  amb responsabili-
tat i rigor, però també amb 
valentia.  
  Amb responsabilitat i 
rigor perquè en tot moment 
hem procurat emmotllar les 
necessitats, les il·lusions i 
els compromisos a la situ-
ació econòmica que estem 
patint any rere any i que 
ens obliga en tot moment a 
aplicar reduccions. 
  I amb valentia perquè tot 
i l’austeritat i la necessitat 
de fer front a les dificultats 
del moment, és un pressu-
post que remarca una acti-
tud positiva i constructiva. 
Tot i les dificultats, que no 
amaguem que n’hi ha hagut 

i força, a l’hora d’elaborar 
aquest pressupost, en cap 
cas hem tancat els ulls, 
no ens hem resignat. Hem 
estat valents a l’hora d’ac-
ceptar que havíem de fer 
renúncies, i valents a l’hora 
de donar la cara. La valentia 
de decidir què era prioritari 
o de primera necessitat i 
què era secundari. 
  I per sobre de tot, la 
valentia de mantenir vius 
i desperts els dos  grans 
objectius que ens vam mar-
car a l’inici de la legislatura: 
d’una banda, millorar el nos-
tre poble i la nostra ciutat; i 
d’una altra, estar al servei 
dels premianencs i premia-
neques. 
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Som responsables i, 
volent més, avancem

Gràcies al Grup Municipal 
d’Esquerra, tenim més diners 
per a Serveis Socials.
 Esquerra ha negociat els 
pressupostos municipals 
per al 2011 amb la inten-
ció de marcar una tendèn-
cia d’esquerres. I què és 
ser d’esquerres? Pregunta 
complexa i que avui en dia 
s’ha de redefinir. Hi ha una 
essència, però, que és indis-
cutible: qui és d’esquerres vol 
justícia social, vol un reparti-

ment just de la riquesa, vol 
igualtat d’oportunitats per a 
tothom. Aquests valors, en 
uns pressupostos municipals 
es fixen en el suport als més 
desvalguts, en ajudes a les 
famílies que ho necessiten 
i en recursos i solucions 
per aquells que es troben a 
l’atur.
 Esquerra ha aconseguit 40 
mil euros més, un increment 
sobre el primer esborrany 
pressupostari, per als pre-
mianencs i premianenques 
que més ajuda necessiten. 
No són els pressupostos que 
nosaltres faríem en solitari, 
és clar; la satisfacció, però, 
és que tampoc són els pres-
supostos que CiU faria si go-

vernés sola. Hi hem influït. La 
prova, la intensa negociació 
que ha portat a aconseguir 
aquestes desenes de milers 
d’euros.
 Els pressupostos no són 
molt més socials. Tenim la 
força que tenim, dos regi-
dors d’un equip d’onze. Però 
tampoc ho són menys. Com 
diu la nostra regidora, Mercè 
Gisbert, els pressupostos en 
l’àmbit social es cenyeixen a 
allò que és obligatori, sense 
més marge per a altres actu-
acions.  Són uns pressupos-
tos amb un toc d’esquerres.
 A l’altra banda, uns pres-
supostos de dretes. Aquí ja 
no interessa ajudar els més 
necessitats. Festes, fires, 

inauguracions i actes visto-
sos han de predominar en 
un any electoral, malgrat la 
crisi. I, no obstant el deute, 
poden incrementar-se la 
sol·licitud de crèdits per tal 
d’originar activitats i accions 
més o menys mediàtiques 
i populars. Tampoc no són 
els pressupostos que volem, 
està claríssim.
 Per responsabilitat i cohe-
rència Esquerra vota que sí 
als pressupostos municipals. 
Això no vol dir, de cap de 
les maneres, ni que hi hagi 
coincidència total amb el 
soci de govern (normal, si no 
faríem un sol partit), ni que 
estiguem plenament satisfets 
(com ja hem dit, amb majo-

 Pressupostos 2011: El 
PP ha votat abstenció

El pressupost presentat 
ve determinat ja d’entrada 
amb un mi l ió  d ’euros 
menys d’ingressos. Estem 
parlant d’un 4,5% menys 
d’ingressos, no tenim els 
ingressos dels FEOLS, 
vulgarment dit “El Pla Za-
patero”. No tenim, aquest 
any tampoc els ingressos 
de les quotes d’urbanització 
del Torrent Malet PPII i no 
tenim tampoc els ingressos 
de les vendes de les places 

d’aparcament. Els únics 
ingressos que tindrem, 
a part de l’IBI i les taxes, 
dependran de la capaci-
tat d’endeutament que el 
municipi té ara degut a la 
reforma del govern del sen-
yor Rodríguez, que permet 
pujar fins al 75% del deute 
viu i, que aquest equip de 
govern ho farà servir per 
crear més inversió mu-
nicipal. Ens endeutarem 
en més de 1,5 milions d’ 
euros. El Partit Popular 
es manifesta en contra, 
aquest any en concret, de 
fer servir aquesta capacitat 
d’endeutament perquè serà 
més difícil la consecució de 

l’objectiu nacional del dèficit 
del 3% que ens ve marcat 
per la Unió Europea. Tenim 
més de 670.000 aturats a 
Catalunya i 4.7600.000 a 
Espanya. Ens preocupa els 
futurs ingressos de l’ajuda 
social, aquest any i, so-
bretot, els propers. És per 
això, de la nostra voluntat 
indiscutible d’intentar arri-
bar a acords per augmentar 
les partides d’ajuda social. 
Hem de  dir aquí que el Par-
tit Popular ha negociat per 
poder realitzar variacions 
encaminades a incrementar 
les dotacions en despe-
sa social però continuem 
pensant que encara ens 

quedem curts en les reta-
llades dels àmbits lúdics, 
festes i fires. Volem que 
encara continuem retallant 
les despeses telefòniques, 
en material d’oficina, en 
les publicacions, en els 
actes protocol·laris; com a 
mínim, fins que no sortim 
d’aquesta crisis. És per això 
que ens és difícil entendre 
que, sense estar obligats, 
hàgim d’endeutar-nos més. 
Aquestes negociacions 
portades pel Partit Popu-
lar han tingut la finalitat 
de dotar encara més d’un 
major nombre de recursos 
als serveis socials. Això 
ens reafirma encara més 

el nostre compromís social 
i, hem negociat augmentar 
els programes de família 
i ajudes, en uns 40.000 
euros més i, no ens impor-
ta qui es pengi la medalla, 
quin partit l’ha reivindicat 
primer, perquè aquí el que 
és més important és que 
els premianencs disposin, 
mitjançant la Regidoria de 
Serveis Socials, de 40.000 
euros més, per qualsevol 
imprevist que el futur els pu-
gui donar. És per això que 
ens sentim satisfets per la 
feina feta; per totes les es-
menes socials, educatives i 
de seguretat, que han estat 
aprovades (més de 12).

Més de 40 anys 
pagant peatge

1969 S’inaugura l’autopista 
de Mataró, la primera de pe-
atge de tota Espanya.
1987 La Caixa es converteix 
en el principal accionista 
d’aquesta i altres autopistes. 
L’article 7è de concessió 
d’ACESA l’obligava a invertir 
part dels beneficis generats 
pels peatges en nous trams 
d’autopista. 
1990 El Govern Espanyol 

converteix la que havia de ser 
l’Autovia del Maresme com al-
ternativa a la N-II en autopista 
de peatge. La concessió és 
per a La Caixa. 
1994 Es negocia un peatge 
més reduït a canvi d’allargar 
la concessió, que finalitzava 
el 2004, fins al 2021. L’excusa 
que s’explica a l’opinió pública 
és que la concessionària ha 
construït un nou tram d’au-
topista.  
1998 El Govern de la Gene-
ralitat acorda perdonar a La 
Caixa el deute acumulat de 
20.000 milions de pessetes 
pels trams d’autopista que 
estava obligada a construir 
des de 1987 segons l’article 
7 del contracte de concessió 

i pacta l’ eliminació de aquest 
article.
2005 La Caixa perdona el 
principal partit del Govern de 
la Generalitat 6,5 milions de 
euros.
2010 Els laterals a la C-32 és 
un episodi més per impedir 
que l’autopista més antiga 
d’Espanya sigui gratuïta.  
2011 Ens preocupa, en rela-
ció amb la ronda del Baix Ma-
resme i la seva solució, que 
el recentment nomenat per 
la Generalitat de Catalunya 
com a president del Consell 
Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement, 
sigui la mateixa persona, que 
presideix ABERTIS, principal 
concessionària d’autopistes. 

L’any 1998 es va formar el 
Consorci Xarxa Viària format 
per més de cent entitats (ajun-
taments, consells comarcals, 
cambres de comerç, unions 
empresarials, transportistes i 
sindicats) i van signar la De-
claració de Gelida. El resultat 
va ser l’eliminació d’un pe-
atge i la rebaixa de diversos 
trams.
 Al Maresme s’ha iniciat 
fa poc temps un moviment  
cívic com aquell, Preservem 
el Maresme, que necessita 
el màxim recolzament popu-
lar  per acabar amb aquesta 
injustícia i faci veure a l’actual 
Govern de la Generalitat que 
ha de ser sensible a les peti-
cions ciutadanes  i que repari 

aquest greuge històric per la 
comarca del Maresme i els 
seus habitants. 
 A més es necessitaran uns 
ajuntaments compromesos 
que surtin de les eleccions 
municipals del mes de maig  
que defensin sense tebiesa 
els interessos del seus ciu-
tadans i de la seva comarca, 
enfront d’uns altres interessos 
econòmics que beneficien 
exclusivament a molt pocs.
Fonts:
Memòries d’ACESA, AUMAR, 
Cofiroute i Autostrade de 1998
WWW.ABERTIS.COM
www.el triangle.eu
www.elpais.com
www.avui.cat/
www.3cat24.cat
“L’embolic de les autopistes de Catalu-
nya”, Jordi Carrillo Giralt
“Les empreses concessionàries a Cata-
lunya”, Jordi Carrillo Giralt

ria, Esquerra faria uns altres 
pressupostos), ni que ac-
ceptem tot el que impliquen 
els comptes municipals per 
a l’any vigent (aprovem un 
projecte global, de ben segur, 
amb discrepàncies puntuals). 
Totalment lògic. Som dos 
partits que governem junts: 
dues visions, dues ideologi-
es.
 Els pressupostos, amb el 
toc afegit d’Esquerra, s’han 
d’aprovar per ordenar les ac-
cions polítiques d’enguany. 
No es pot deixar Premià 
paralitzat o a l’atzar d’uns 
pressupostos prorrogats, no 
planificats. Per això, sent res-
ponsables i assumint els pros 
i els contres, els aprovem.



F e b r e r
de 2011

Dimecres 2
Introducció al dibuix de còmic i manga
A càrrec de Rafael Vargas-Machuca professor format a l’Es-
cola Joso i responsable de les classes de l’escola de còmic 
de la llibreria C de còmic.
De 18.30h a 20.30h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Activitat gratuïta per a nens de 8 a 13 anys. Cal inscripció 
prèvia.
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dissabte 5 
La descoberta dels colorants sintètics
“La descoberta dels colorants sintètics”, una activitat que 
inclou una conferència, una visita a l’exposició permanent 
“La química del color” i una visita als magatzems on es 
conserven formularis de colorants del segle XIX. A càrrec 
d’Assumpta Dangla i Mònica Dòria. 
12.00h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Organitza: Museu de l’Estampació

Curs d’estampació amb tècnica de Shibori, a càrrec del 
Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya.
De 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h, al Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar.
Informació i inscripcions: tel. 937529197 / museu@premia-
demar.cat
Organitza: Museu de l’Estampació

Diumenge 6 
Curs d’estampació amb tècnica de Shibori, a càrrec del 
Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya.
De 10.00h a 14.00h, al Museu de l’Estampació de Premià 
de Mar.
Informació i inscripcions: tel. 937529197 / museu@premia-
demar.cat
Organitza: Museu de l’Estampació

La Xarxa presenta: La rateta que escombrava l’escaleta 
Teatre musical a càrrec de la Cia. La Roda Produccions
18.00h, al Patronat Teatre
Sinopsi:
Un bon dia la bonica Rateta, escom-
brant l’escaleta, es va trobar un dineret. 
Ràpidament baixà a la merceria i es 
comprà el llacet més maco de tota la 
vila. Tan bonic li quedava aquell llaç a 
la cua que de seguida se li aproparen 
molts pretendents per demanar-li la mà. 
Un gall cridaner, un porc molt llaminer, un ase elegant, un 
gos molt poruc i un gat massa espavilat... Rateta, rateta, tu 
que n’ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi, jo que 
sóc tan bon fadrí?

Dimarts 8
Lectures en veu alta
Els dimarts 8, 15 i 22 de febrer 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

Dijous 10
Lliga fotogràfica 
Tema “FOTO SINISTRA”. Tècnica: Color
Interessats consultar les bases al blog d’Argent www.grupar-
gent.blogspot.com 
20.00 h, al Centre Cívic. Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 11
Curs d’estampats sobre cotó fent reserves de farina i midó 
amb plantilles, a càrrec de l’artesana tèxtil Anna Homs. En 
el curs es reproduiran els característics estampats blaus 
africans. 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

Projecció de fotografies “FAUNA SALVATGE”  
de Jordi Llinares
20.00h, al Centre Cívic.
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

EXPOSICIONS

Exposició temporal 
“El còmic de Premià. 
Homenatge a Robert 
Segura”
L’exposició ofereix un 
recorregut per la trajectòria 
de diversos dibuixants de 
còmics de Premià de Mar, 
i que ret homenatge a 
Robert Segura. 
Del 16 de gener al 27 
de febrer al Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar
Organitza: Museu de l’Es-
tampació

Exposició de Joan Sòria
Pintures i dibuixos de 
l’artista premianenc.
Del 5 al 13 de febrer, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Fauna Salvatge
Exposició de fotografies 
de Jordi Llinares
Del 7 al 21 de febrer, al 
Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Exposició col·lectiva
Pintures dels alumnes de 
la pintora Camila 
Monasterio.
Del 18 al 27 de febrer, a la 
sala Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Sèrie infantil
Pintures de Celia Álvarez
Del 22 de febrer al 7 de 
març, al Centre Cívic.

Dissabte 12
El Xarlatan, de Teatre de Guerrilla
22.30h, al Patronat Teatre
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià 
de Mar
Sinopsi:
Carregat de “bones” intencions, El Xarlatan passeja les 
seves prèdiques i el seu mètode innovador pels escenaris 
d’arreu del país per fer-vos veure la càrrega de males ener-
gies que constantment amenacen les vostres vides. 
El Xarlatan us canviarà la vida! Ell té la solució a tots els 
vostres problemes. Ell us guarirà de tots els mals i us do-
narà la clau per prevenir les fatalitats. 
A canvi de què? A canvi de res!
Fitxa artística: Autor, director i actor: Quim Masferrer. Codi-
recció: Xavier Vilà
Entrades anticipades una setmana abans al Centre Cívic. 
Tel: 93 752 99 90 o per correu electrònic a cultura@premi-
ademar.cat. El mateix dia 1 hora abans al Patronat Teatre  
Les entrades reservades amb anterioritat que no hagin es-
tat recollides mitja hora abans de començar la funció seran 
de nou posades a la venda. Preu entrada: 10 €
Preu amb descompte: 6 €. Aquesta tarifa s’aplicarà a enti-
tats conveniades, persones amb la targeta comerç i joves 
fins a 25 anys. Entrada gratuïta a joves que celebrin el seu 
18è aniversari durant l’any 2010.

Dimecres 16
Conte del circ: la puça pica vol ser artista de circ
A càrrec de Pepa Lavilla
18.00h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 25 
Curs d’estampat d’indianes amb motlle de fusta sobre 
lli, a càrrec de l’artesana tèxtil Anna Homs.
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

Diumenge 27
La Xarxa presenta: Alícia al país 
de les meravelles Teatre a càrrec 
de la companyia La Trepa.
18.00h, al Patronat Teatre
Sinopsi:
Alícia és una nena imaginativa, li 
demana al Sr. Carroll que li expli-
qui un conte. I aquest inventa un 
viatge a través d’un país on troba-
rà personatges estrafolaris i esbo-
jarrats , des del conill blanc a la reina de cors, del barreter 
boig a la duquessa, que li faran passar una bona estona.

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

 

Nota: Per una errada d’impressió, a l’agenda del Vila Primilia 
de febrer no van quedar reflectides les dates dels actes. 
Disculpeu les molèsties. 


