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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:         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

Aquest mes de novembre està prevista la jornada oberta a tothom 
a on els premianencs podran dir la seva sobre el nou mapa d’equi-
paments a Premià de Mar. D’altra banda, a les pàgines centrals 
del Vila Primilia que teniu a les mans, trobareu un joc-concurs 
en el qual se us demana quants dels equipaments que hi ha a 
la nostra vila coneixeu. Les dues iniciatives formen part del pla 
de participació sobre el nou pla d’equipaments, pensat perquè 
veïns, entitats, responsables tècnics i grups municipals puguin 
prendre part del procés que determinarà els equipaments que 
el poble necessita de cara als propers anys. Sense dubte, tenim 
entre mans un projecte molt important per al futur de Premià de 
Mar. Per això, us convido a fer sentir la vostra veu i a participar-
hi activament. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

novembre 2011

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

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

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

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 26 de novembre, jornada de participació 
sobre el present i el futur dels equipaments
Ja s’ha iniciat el procés de 
participació que ha de per-
metre conèixer les opinions 
de veïns, responsables tèc-
nics i grups municipals sobre 
quins són els equipaments 
que actualment té Premià de 
Mar i quines necessitats es 
preveu que sorgiran de cara 

als propers anys. 
D’entrada, es va fer una 

sessió de treball amb tècnics 
i tècniques municipals de les 
diferents àrees (benestar 
social, cultura, serveis territo-
rials, ...), a més d’una reunió 
amb els regidors i les regi-
dores dels diferents grups 

Passa a la pàgina següent

municipals. Paral·lelament, 
s’han programat trobades 
amb els consells municipals 
de Cultura, Gent Gran i Es-
ports,  a on participen entitats 
i veïns a  títol individual, així 
com també trobades amb 
grups de joves del poble. En 
el transcurs d’aquestes reu-

nions, s’ha presentat la tasca 
realitzada durant el primer 
semestre de 2011 per part 
de l’equip tècnic  (coordinat 
per la Diputació de Barce-
lona) per conèixer i valorar 
quins són els equipaments 
actuals al municipi. Aquest 
treball serà el punt de partida 

per dur a terme una reflexió 
compartida sobre els equipa-
ments actuals i futurs entre 
ciutadans, responsables 
municipals, regidors de tots 
els grups municipals i tècnics 
de les diferents àrees. Els 
resultats d’aquesta diagnosi 
es poden consultar al web 

Els premianencs ja poden 
participar en el debat 
sobre quins equipaments 
necessita el poble 
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Eloi Maristany (CiU)

Joan Ribet (CP-PA)

Aurora Juvé (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfonso Barreras (ICV-EUIA-E) 

“Esperem que no es torni a repetir 
l’incompliment que el govern 

va fer dels resultats  del procés de la 
plaça dels Països Catalans, 

seria un altre motiu per perdre tota la 
credibilitat del govern de CiU”.

“Desde el Partido Popular apostamos 
por un Plan de Equipamientos, en el que 

podamos participar todos, priorizando 
las demandas de las personas, para 
conseguir un pueblo más sostenible, 

viable, humano, justo y turístico”.

“El Pla d’equipaments ha de ser 
transversal: ha de garantir espais 

per a les entitats, n’ha de promoure 
l’autogestió i ha de garantir polítiques 

participatives perquè les entitats puguin 
incidir en la vida política municipal”.

“Des de ICV-EUiA, sempre hem defensat 
que la gent de Premià de Mar i les 

entitats,  han de  ser protagonista de 
les grans decisions del nostre municipi, 

mitjançant processos participatius 
transparents”.

“Un dels principals compromisos 
de CiU és escoltar els premianencs, 

i aquest n’és un exemple. Us convidem a 
tots a participar activament 

i a dir la vostra sobre quins equipaments 
necessita el nostre poble”.

ve de la pàgina anterior

municipal http://www.premia-
demar.cat/pla-equipaments

Alhora, en aquestes reu-
nions s’ha promogut el debat 
entre les persones assistents 
i s’han recollit opinions, no-
ves idees, recomanacions, 
etc... que enriquiran el treball 
de diagnosi i de coneixement 
de la situació actual dels 
equipaments del municipi. 

Participació a través 
del Vila Primilia
El procés de participació 
vol arribar a totes les perso-
nes i a totes les cases del 
municipi. És per això que 
en aquest número del Vila 
Primilia s’hi ha incorporat 
una proposta especial: a les 
pàgines centrals (pàgines 9 
i 10) els lectors hi trobaran 
un petit qüestionari basat 
en un plànol de Premià de 
Mar a on estan marcats els 
equipaments que hi ha ac-
tualment (de diferent color 
segons el tipus d’ús: de salut, 
educació, esportius...). 

En total, hi ha 73 equipa-
ments i n’hi ha de titularitat 
pública – municipal però 
també d’altres administraci-
ons- i privada. La proposta 
és que els lectors omplin el 
qüestionari intentant iden-
tificar els equipaments que 
coneixen. D’aquesta mane-
ra, es podrà conèixer quins 
són els equipaments més 
i menys coneguts per la 
població. Els qüestionaris 
omplerts es podran lliurar 
a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà, a la Biblioteca Martí 
Rosselló, al Centre Cívic o 
al Pavelló d’Esports. Les 
butlletes rebudes fins al 21 
de novembre (inclòs) entra-
ran en el  sorteig de quatre 
entrades pel nou Teatre de 
l’Amistat. 

Presentació de la diagnosi 
i jornada de participació
Finalment, aquest mes de 
novembre es duran a terme 
dues jornades obertes a 
tothom: 

Dilluns, 21 de novembre
19.00h, al Centre Cívic:
Presentació de les conclusi-
ons de la primera diagnosi 
sobre els equipaments

Dissabte, 26 de novembre
10.00h a 14.00h, a l’escola 
La Lió:
Jornada de  participació: 
Quins volem que siguin els 
objectius del Pla d’equipa-
ments? Quines propostes 
fem? 

Cal confirmar l’assistèn-
cia a l’adreça pem@premi-
ademar.cat o a través del 
telèfon 937529990. 

Paral·lelament, els ciu-
tadans també podran par-
ticipar a través del web de 
l’Ajuntament http://www.                 
p r e m i a d e m a r. c a t / p l a -                 
equipaments i pàgina de 
facebook www.facebook.
com/pla.equipaments

Per a més informa-
ció us podeu adreçar a                   
pem@premiademar.cat, te-
lèfon 937529990. 
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Resum de les principals iniciatives per millorar 
l’accés al món laboral 

se laboralment i informar-se 
en el desenvolupament de les 
pròpies competències profes-
sionals i evolucionar profes-
sionalment. El web ofereix 
orientació i assessorament 
sobre els serveis i recursos 
disponibles per formar-se i/o 
treballar al Maresme, i mitjan-
çant la potent i renovada pla-
taforma multimèdia, podreu 
consultar fitxes descriptives 
sobre les noves ocupaci-
ons, aplicacions multimèdia, 
reportatges audiovisuals i 
referències bibliogràfiques, 
entre d’altres.
Enllaç: del web de Porta22: 
http://w27.bcn.cat/porta22/
cat/
Les sessions de 3 hores 
de durada es realitzen els 
dimarts en horari de 9.30h a 

L’Ajuntament potencia 
la formació per a 
persones desocupades

12.30h.
• Servei d’orientació i as-
sessorament personalitzat
Promoció Econòmica dispo-
sa d’un Servei d’Orientació i 
Assessorament permanent 
que té com a objectiu ajudar 
a elaborar el projecte profes-
sional i respondre a qüestions 
relacionades amb la recerca 
de feina i/o l’orientació pro-
fessional. S’ha de demanar 
cita prèvia. 

Accions actualment 
en curs: 
• Cursos per certificar les 
competències en tecnolo-
gies de la informació i la 
comunicació. 
40 usuaris del Servei d’Ocu-
pació de Premià de Mar es 
beneficiaran de l’acció de for-

mació ACTIC: preparació per 
a l’obtenció de la certificació 
que acredita els coneixe-
ments en l´àmbit de les tec-
nologies de la informació i la 
comunicació. Les persones 
que superen satisfactòri-
ament l’examen passen a 
tenir un certificat acreditatiu 
que emet la Generalitat de 
Catalunya, que els acredi-
ta un determinat nivell de 
competències (bàsic o mitjà) 
en TIC davant de qualsevol 
empresa o administració.
• Posiciona’t: cursos per 
millorar les possibilitats 
d’accés al món laboral
El mes de març, l’Ajunta-
ment va posar en marxa el 
programa Posiciona’t pensat 
per millorar les possibilitats 
de trobar feina mitjançant el 

desenvolupament de com-
petències professionals. 
S’han realitzat 8 grups de 
formació on han participat 
90 persones.  Els cursos, 
que tenen una durada de 
30 hores, es continuaran 
fent durant el mes de no-
vembre.

Cursos des del Servei de 
Promoció Econòmica

Accions amb 
inscripcions obertes:  
• Cursos de recerca 
de feina per internet
L’objectiu del programa és 
que persones sense coneixe-
ments digitals i de navegació 
per internet puguin utilitzar 
aquesta eina per buscar feina. 
Les accions formatives estan 
estructurades en dues moda-
litats de tres hores cadascu-
na. La primera està centrada 
en l’ofimàtica i Internet i la 
segona en les eines per a la 
recerca de feina.
• El web porta 22 
a Premià de Mar
PORTA 22 és un web gratuït 
on els usuaris poden orientar-

Més informació 
sobre el servei o 
qualsevol de les ini-
ciatives relacionades 
amb l’accés al món 
laboral a: Promoció 
Econòmica. Anti-
ga Fàbrica del Gas 
(Joan XXIII, 2-8), telè-
fon 93.741.74.01 ext. 
2001, adreça elec-
trònica ocupacio@
premiademar.cat

Cursos des del Servei 
d’Ensenyament

Paral·lelament, la Genera-
litat-Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), conjun-
tament amb el Fons Social 
Europeu i el Servicio Público 
de Empleo Estatal ha atorgat 
a l’Ajuntament una subvenció 
de  126.624€,  per portar 
a terme, a través de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones els 
següents cursos: 

• Monitor/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil – 295 
hores  
• Cuidador/a de discapa-
citats/des físics i psíquics  
- 220 hores   
• Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 
institucions socials: Total 
150 hores: Mòduls comple-

mentaris del curs realitzat 
en la convocatòria 2010, 
anb els següents apartats: 
Tècniques de comunicació 
amb persones dependents 
en institucions  - 50 hores. 
Mòdul de pràctiques profes-
sionals no laborals d’Atenció 
Sociosanitària a persones 
dependents en institucions 
socials  -  80 hores. Formació 
Complementaria (FCOO03, 
FCOS01) – 20 hores

- Atenció sociosanitària 
a persones dependents 
en institucions socials - 
Total 470 hores, amb els 
següents apartats:  Suport 
a la recepció i l’acollida en 
institucions de persones 
dependents – 30 hores.  
Intervenció en l’atenció 
higiènicoalimentària en ins-
titucions -  70 hores. Mòdul 

de pràctiques professionals 
no laborals d’Atenció socio-
sanitària a persones depen-
dents en institucions socials’  
- 80 hores. Intervenció en 
l’atenció sociosanitària en 
institucions – 70 hores. 
Tècniques de comunicació 
amb persones dependents 
en institucions  - 50 hores. 
Formació Complementaria 
(FCOO03, FCOS01) -    20 
hores. Animació social de 
persones dependents en 
institucions – 30 hores. 
Suport en l’organització 
d’activitats per a persones 
dependents en institucions – 
70 hores. Manteniment i mi-
llora de les activitats diàries 
de persones dependents en 
institucions - 50 hores  
 Les accions formatives 
d’Atenció Sociosanitària a 
Persones dependents en 

Institucions Socials estan 
adreçades a l’obtenció del 
certificat de professionalitat 
per la totalitat de mòduls 
formatius que hi estan asso-
ciats. Per tant és preferible 
que els alumnes realitzin 
tots els mòduls formatius 
que integren el curs.  
 Els quatre cursos deta-
llats es basen en l’atenció a 
les persones i van dirigits a 
alumnes majors de 16 anys, 
exceptuant el de monitor 
que cal tenir 18 anys . El 
nivell acadèmic requerit per 
a l’alumnat és el de graduat 
en ESO, FP1-CFGM o equi-
valent.

• Aplicacions 
informàtiques de gestió – 
320 hores 
Aquest curs es basa en 
l’administració i la gestió 

comercial, la del personal i 
la financera. El nivell acadè-
mic requerit de l’alumnat és 
FP2 o CFGS branca admi-
nistrativa i experiència com 
a administratiu comptable 
o haver realitzat un curs d’ 
administratiu comptable.
 La data d’inici dels cursos 
està prevista per a finals 
d’aquest mes de novem-
bre. 

Més informació i 
preinscripcions:  
Servei 
d’Ensenyament 
C/ Joan XXIII,2-8 
(antiga Fàbrica
del Gas) 
Telèfon 93.741.74.04 
Ext. 4101
Adreça electrònica: 
surinyachcm@
premiademar.cat 
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Servei d’atenció i informació personalitzada 
dirigit a totes les dones de Premià de Mar

Servei d’informació 
i atenció a les dones

El Servei d’informació i aten-
ció a les dones, SIAD, im-
pulsat des de la Regidoria 
de Serveis Socials amb la 
col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya, 
ofereix informació i atenció 
personalitzada sobre: 

Serveis i recursos 
per a les dones
Informació, orientació i deri-
vació cap a entitats o altres 
administracions en aquells 
casos en què un servei de-
terminat no es pot oferir des 
de l’Ajuntament. 

Assessorament
jurídic per a dones
Servei presencial que as-
sessora i orienta sobre as-
sumptes jurídics en tots els 

vessants del dret: penal, civil, 
laboral, etc... i principalment 
sobre temes de separacions, 
custòdia de fills, incompli-
ments de pensions i règims 
de visites, agressions sexuals 
i violència contra les dones.

Atenció psicològica 
individualitzada
Servei presencial d’atenció 
psicològica per orientar i as-
sessorar les dones que ho ne-
cessitin i, de manera especial, 
en situacions de violència. 
Aquest servei s’ofereix com a 
resposta puntual i d’orientació 
cap a altres recursos, si és 
necessari. 

Atenció psicològica Grup 
d’Ajuda Mútua GAM
Atenció psicològica grupal per 
a dones en situació de baixa 

autoestima, dificultat a l’hora 
de relacionar-se, dificultats en 
el procés de comunicació, di-
ficultats quant a l’autocontrol 
emocional, trets depressius, 
maltractaments. També es 
duen a terme sessions indivi-
duals, prèvies a la incorpora-
ció al grup i durant el decurs 
del mateix, sempre que es 
consideri necessari. 

Atenció a les dones 
en situació de violència
Assessorament, orientació 
i primera atenció a les do-
nes en situació de violència 
masclista. Coordinació amb 
serveis i recursos per poder 
donar sortida a les diverses 
actuacions que plantegin les 

El proper  diumenge, dia 6, 
el Pavelló d’Esports acollirà 
la Festa de la Gent Gran. 
L’activitat estarà organitzada 
per les entitats de gent gran  
i la Creu Roja de Premià de 
Mar, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Gent Gran. 
Les entrades tenen un preu 
de 5€ i es poden comprar als 
diferents casals: a Conex, al 
Centre Cívic (Consell Sènior), 
al casal d’avis de Can Manent 
i al Casal de Lourdes.

El proper 6 
de novembre, 
Festa de la Gent 
Gran al Pavelló 
d’Esports

dones.
Suport a les associacions 
i grups de dones
En la realització d’accions 
que visualitzin les apor-
tacions de les dones. En 
la difusió de les activitats 
realitzades per les associ-
acions i grups de dones. 
En les oportunitats per a la 
participació activa i l’associ-
acionisme. Aquest servei és 
gratuït i està dirigit a totes 
les dones de Premià de Mar 
que ho necessitin. S’ha de 
demanar cita prèviament. 

Horari d’atenció: 
De dilluns a divendres, 
de 9.00h a 13.00h. C/ Unió, 
40 Tel. 93 741 74 04

EL CAP INFORMA

La finalitat de la campanya és contribuir a aconseguir reduir la mortalitat per grip, malaltia 
infecciosa aguda de l’aparell respiratori i pneumònia entre la població de més  de 60 
anys i grups de població identificats com a grups de risc

Eficàcia i efectivitat 
Cal recordar que les vacunes utilitzades a Catalunya són inactivades, estan elaborades 
amb virus morts i, per tant, no contenen virus amb capacitat infectiva; així, qualsevol 
infecció respiratòria que pugui aparèixer després de rebre la vacuna serà deguda a 
agents no relacionats amb la vacuna.

Grups de risc que s’han de vacunar:
1. Individus amb alt risc de complicacions 
 · Persones de 60 o més anys d’edat. 
 · Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, 
   centres de malalts crònics, malalts mentals, etc... 
 · Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques 
   (incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l’asma). 
 · Adults i infants amb malalties cròniques metabòliques:diabetis, insuficiència
   renal, pacients en diàlisi, hepatopaties cròniques greus o immunosupressió 
   síndrome de Down, demències i altres. 
 · Obesitat mòrbida 
 · Infants i adolescents (6 mesos-18 anys) que reben tractament continuat amb 
   àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye. 
 · Dones embarassades. 

2. Individus o grups que poden transmetre la grip a persones d’alt risc 
 - Persones que treballen en serveis públics ( personal sanitari, bombers,  
   policies, treballadors de residències d’avis, malalts mentals ...
 
Període de vacunació recomanat 
Entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre, de manera que quan s’iniciï la temporada gripal 
estigui ja immunitzada. Durant el mes de novembre, mentre hi hagi vacunes disponibles, 
es podrà vacunar les persones que no pertanyen a grups de risc

Informació facilitada pel CAP de Premià de Mar

Campanya de vacunació 
antigripal estacional



7

Borsa Local d’Habitatge de Premià de Mar

Principals Funcions: 

-  Informar, orientar i assessorar els ciutadans sobre qualsevol 
 tema relacionat amb l’accés a l’habitatge. 
- Informar i assessorar els ciutadans en matèria d’ajuts 
- Informar en matèria dels ajuts relacionats amb l’adquisició 
 d’habitatge. 
- Informar sobre la tramitació dels ajuts en matèria de rehabilitació. 
- Informar, assessorar i tramitar els ajuts per al pagament 
 dels lloguers. 
- Tramitar els ajuts de tots els propietaris que volen llogar 
 un habitatge. 
- Informar sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges 
 del municipi. 
-  Informar sobre la tramitació dels ajuts de la renda bàsica
 d’emancipació. 
- Informar dels tràmits de la cèdula d’habitabilitat. 
- Gestionar la borsa de lloguer. 
- Gestionar el programa de cessió d’habitatges desocupats. 

Ubicació: 

Antiga Fàbrica del Gas (Nau 2)
c/Joan XXIII 2-8 
Tel. 93 741 74 04/ext.4110
Atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous de 9.00h a 13.00h 
(visites concertades).

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

Es constitueix de nou 
el Consell Municipal 
de Serveis Socials 

La Regidoria de  Serveis 
Socials ha endegat el procés 
d’actualització i reformulació 
del Consell Municipal de 
Serveis Socials, creat el de-
sembre de 1996 com a  òrgan 
consultiu i de participació 
ciutadana. El motiu d’aquesta 
nova constitució del consell 
és l’adequació a les neces-
sitats actuals i a la legislació 
vigent en matèria de serveis 
socials. 
 L’actualització del Consell 

litzada sobre el funcionament 
de les entitats i associacions 
que treballen en l’àmbit social 
a Premià de Mar.  
 En una segona fase, en la 
qual ja es treballa, es materia-
litzarà la constitució definitiva 
del nou consell, després 
d’haver-ne informat a tots 
els grups municipals i de 
convocar les associacions 
i les entitats de la població 
relacionades amb l’àmbit 
social. 

Municipal de Serveis Socials 
s’ha desenvolupat en dues 
fases. La  primera fase va ser 
de diagnòstic i es va iniciar al 
2010 a través d’entrevistes 
amb entitats i associacions 
del municipi, representants 
polítics i tècnics municipals de 
serveis socials, per conèixer 
els antecedents del Consell, 
expectatives i opinions res-
pecte a la nova constitució. Al-
hora, aquest procés va servir 
per obtenir informació actua-

El nou òrgan permetrà una major coordinació 
entre administracions, entitats i ciutadans

Objectius del Consell 
Municipal de 
Serveis Socials:
- Crear un espai ampli i esta-
ble de reflexió i consens en 
matèria de serveis socials. 
Les situacions de necessitat 
social s’han de tractar amb 
prioritat.
- Fomentar la interrelació ciu-
tadana i propiciar la participa-
ció i la representació del teixit 
associatiu i la societat
- Assessorament sobre pro-

grames de les administraci-
ons públiques en l’àmbit de 
serveis socials.
- Promoure la complemen-
tarietat i la sinèrgia entre les 
administracions i les entitats 
que desenvolupen la seva 
activitat en l’àmbit de serveis 
socials per tal que es donin 
respostes efectives a les ne-
cessitats i les demandes dels 
ciutadans i ciutadanes.

Principals funcions 
del Consell Municipal 
de Serveis Socials:
-Deliberar sobre l’orientació 
general dels serveis socials 
a Premià de Mar.
-Fer propostes i suggeriments 
al Consell Comarcal i/o a les    
comissions del Consell Gene-
ral de Serveis Socials.
-Fomentar la coordinació de 
la programació i les interven-
cions de les administracions i 
les entitats  socials de la vila.
-Coordinar els grups de treball 
que es creïn en el marc del 
Consell Municipal de Serveis 
Socials.
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MERCAT 
DEL MAR



PLA D’EQUIPAMENTS DE PREMIÀ DE MAR

QUANTS EQUIPAMENTS 
CONEIXES?
Un equipament és un edifici o local on s’ofereix un servei d’interès públic 
o social a la ciutadania (de salut, educatiu, cultural, esportiu, administratiu...). 
L’equipament pot ser de propietat pública (per exemple, l’Ajuntament) o privada
(per exemple, el Club de Tennis Premià).

A Premià de Mar s’estan utilitzant73 equipaments 
tant públics com privats

JUGA I DESCOBREIX QUANTS EQUIPAMENTS CONEIXES! 
Et proposem un joc que a més pot tenir premi!

Com funciona?
Al voltant del plànol que trobaràs a la següent pàgina hi ha els apartats on pots escriure el nom dels equipaments que coneixes. 

El mateix plànol et pot ajudar per veure on estan situats i l’ús actual de l’equipament 

(cada color es correspon amb un ús diferent: cultural, administratiu, esportiu, educatiu, etc).

Reconeix com més equipaments millor, omple les teves dades, retalla aquesta pàgina i lliura-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(Casa de la Vila), la Biblioteca Martí Rosselló, el Centre Cívic o el Pavelló d’Esports Municipal

Entre les respostes rebudes fins el 21 de novembre de 2011 (inclòs), se sortejaran 

4 entrades per un espectacle al Teatre de l’Amistat 
(el nou teatre de Premià)
• Dues entrades se sortejaran entre les 20 persones que més equipaments hagin identificat correctament.

• Dues entrades se sortejaran entre les persones que hagin identificat correctament més de 10 equipaments.

GIRA 
LA PÀGINA

I COMENÇA A 
JUGAR!!!

%
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DADES DE CONTACTE
Aquestes dades seran utilitzades exclusivam

ent 
per al procés de participació del Pla d’Equipam

ents

Nom
 i cognom

s: 

Adreça postal:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Lliura el plànol am
b les 

teves dades de contacte a:
Oficina d’Atenció 

Ciutadana (Casa de la Vila)
Biblioteca 

M
artí Rosselló 

Centre Cívic 
Pavelló d’Esports 

M
unicipal

QUANTS EQUIPAM
ENTS CONEIXES?

%
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El Museu de l’Estampació 
se suma a la Setmana 
de la Ciència 
Del 16 al 27 de novembre 
se celebra arreu de Cata-
lunya la 16a Setmana de 
la Ciència, amb l’objectiu 
d’apropar la ciència i la 
tecnologia a la ciutadania.  
El Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar s’hi ha 
volgut sumar i diumenge, 
dia 20, entre les 11.00h i 
les 14.00h, celebrarà una 
jornada de portes obertes, 
amb entrada lliure i visites 
guiades. Dins l’exposició 

Dracs i colors
D’altra banda, el mateix dia 
20 a les 12 del migdia s’inau-
gurarà l’exposició Dracs i co-
lors. El Maresme Modernista. 
L’exposició pretén acostar a 
tot el públic el patrimoni 
modernista de la comarca, 
per a molts desconegut. 
La mostra és un recorregut 
ple de color, presentat en 
forma de trencadís o com si 
fos una capsa d’aquarel·les 
oberta, que ressalta per les 

permanent, dedicada a la 
història, la ciència, la tèc-
nica, l’art i el disseny per 
a l’estampació, es podrà 
visitar l’àmbit La química 
del color, que parla dels co-
lorants naturals usats des 
de l’antiguitat, i del pas als 
colorants artificials o sintè-
tics. També es podrà visitar 
lliurement les exposicions 
Arqueologia de Premià i 
Despulles il·luminades de 
Mariaelena Roqué. 

seves tonalitats. Els dracs, 
que formen part de l’ima-
ginari i la tradició cultural, 
comparteixen protagonisme 
amb el color. L’exposició ro-
mandrà oberta fins al 18 de 
desembre. 

La jornada es completarà 
amb l’activitat Estampació 
amb motius de tardor, adre-
çada a tots els públics, on es 
podrà estampar teixits amb 
dissenys característics de la 
temporada. 

Exposició sobre consum a la Fàbrica del Gas
L ’ e x p o s i c i ó 
Consum. Com 
som? arriba a 
Premià de Mar. 
La Diputació 
de Barcelona, 
a t ravés de 
Salut Pública i 
Consum, col·labora amb els ajuntaments en el desenvolupament de 
polítiques de defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit de consum. 
L’objectiu de l’exposició és aconseguir que els consumidors adoptin 
actituds més actives, crítiques i conscients i, al mateix temps, facilita la 
informació i les eines necessàries per consumir de forma responsable. 
Consum. Com som? s’adreça a tota mena de públic. S’ estructura en 
quatre grans blocs temàtics tot plantejant als visitants qui vetlla pels  
consumidors, quins són els seus drets, si són bons consumidors i, final-
ment, convida a consultar l’etiqueta dels productes per fer una bona tria. 
L’exposició es podrà visitar des del 7 fins a l’11 de novembre a la nau 2 
de l’Antiga Fàbrica del Gas des de les 9 hores fins a les 14.30 hores.

La biblioteca engega un servei 
d’informació a través de codis QR 

La biblioteca Martí Rosselló ha iniciat un servei d’informació mitjançant 
codis QR que permet consultar als usuaris les novetats bibliogràfiques 
que s’hi reben mensualment.  Aquests codis es trobaran a la mateixa 
biblioteca, a les portades de les novetats exposades, i als rètols i díptics 
editats per la biblioteca. 

Què són els codis QR? 
La imatge  formada per una matriu de punts blancs i ne-
gres s’anomena codi QR (quick response barcote): Codi 
de resposta ràpida. És un sistema que permet emmagat-
zemar informació mitjançant una mena de codi de barres 

en dues dimensions. Només cal escanejar el codi i immediatament es 
podran consultar les noves adquisicions arribades a la biblioteca.
Com es llegeix?
Per llegir un codi QR cal un telèfon mòbil equipat amb càmera, al qual 
haurem instal·lat una aplicació que permeti desxifrar-lo. Les aplicacions 
més usuals són: Kaiwa Reader (Sistemes operatius Java, Symbian i 
Windows Mobile),  Beetag (Funciona amb la majoria de les marques 
de telèfons, iphones inclosos), Zxing (Android), I-nigma

Diumenge, 
20 de novembre

D’11.00h a 14.00h, 
Visites guiades 
al museu. 
D’11.30h a 13.30h, 
Taller Estampació amb 
motius de tardor. 
A les 12.00h, 
Inauguració de l’expo-
sició Dracs i colors. El 
Maresme Modernista. 
Activitats gratuïtes (el 
teixit per estampar no 
està inclòs) 
Museu de l’Estam-
pació. Joan XXIII 2,8, 
Premià de Mar. 



Publicitat
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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 

Ràdio Premià inicia les emissions 
de televisió en directe per internet

El passat 19 d’octubre, Ràdio Premià de Mar va 
realitzar la primera emissió de televisió en directe via 
internet. L’emissora va retransmetre el Ple Municipal 
ordinari d’octubre a través del web http://tv.premia.
cat i de les pàgines de facebook de Ràdio Premià 
de Mar i l’Ajuntament de Premià de Mar. Durant les 
pròximes setmanes, Ràdio Premià durà a terme 
algunes retransmissions més, sempre en fase pilot, 
per tal d’ajustar el sistema de realització i transmissió 
de dades en streaming.  Una de les característiques 
més interessants del projecte és que tant el software 
que s’utilitza com el servidor que ofereix la platafor-
ma d’streaming són gratuïts, i es financien a base 
de publicitat. Per tant, Ràdio Premià de Mar aporta 
el coneixement tècnic i periodístic per tal d’ampliar 
el ventall de canals de comunicació amb els pre-
mianencs, juntament amb la ràdio tradicional (per 
FM i per internet), els blocs temàtics d’informatius 
i esports i els comptes de facebook i twitter. 
 La intenció de Ràdio Premià de Mar és la 
d’aconseguir generar una programació estable de 
televisió en directe a partir de l’any 2012, formada 
tant per programes que actualment es realitzen en 
versió ràdio com tenint una presència continuada en 
esdeveniments ciuta-
dans. 

Club Nàutic Premià, guardonat en 
l’àmbit de la Vela Accesible 
La Federació Catalana de Vela ha concedit al Club 
Nàutic Premià la Distinció d’Or per la tasca des-
envolupada en l’àmbit de la Vela Accesible, com a 
reconeixement a les activitats de Vela Accessible 
que s’han programat i organitzat al llarg de la darrera 
temporada

Dins la campanya “Comprar a Premià té 
premi”, Comerços Associats de Premià 
continua oferint, a tots els seus clients, un 
al·licient per continuar comprant a Premià 
de Mar. Des de les botigues associades es 
repartiran, entre els clients, les 50.000 but-
lletes que fan possible l’accés al premi que 
se sortejarà el dia 25 de novembre. Aquesta 
vegada el premi és de 1.000€ per gastar en 
els establiments adherits; 500€ que són el 
premi actual i als quals se n’afegeixen uns 
altres 500€ de l’anterior edició en què no va 
aparèixer el guanyador. L’acció està con-
templada dins dels actes de Dinamització 
Comercial que el CAP du a terme amb el 
suport de l’Ajuntament de Premià de Mar, del 
Departament de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Compres amb premi

Ho organitza: Hi col·laboren:

Més informació a www.premiacomerc.cat

DESCOBREIX LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

Demana la teva

butlleta!

COMPRAR A PREMIÀ 
TÉ PREMI!

D’octubre a novembre de 2011

500€ 
+ 500€

500€ per gastar als establiments 
adherits, més 500 € de pot de 
l’edició anterior
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Mariano Rajoy Brey: 
Ese hombre 
desconocido

Es bueno para la ciudada-
nía de Premià, explicar de 
forma escueta una serie 
de características poco co-
nocidas de la personalidad 
de Mariano Rajoy, que si se 
cumplen todas las expec-
tativas y vosotros queréis, 

será el futuro presidente de 
España. En primer lugar es 
jurista, pues esta licenciado 
en derecho como su padre, 
su abuelo y todos sus her-
manos. Además se saco las 
oposiciones de Registrador 
de la Propiedad a los 23 
años acabando el 5º de 
derecho, siendo su padre, 
que se levantaba cada día 
a las 5 de la mañana quien 
le ayudaba en la materia, 
pues tenéis que saber, que 
su padre fue juez, de ahí el 
respeto, que el Sr. Rajoy 
tiene al estado de derecho y 
a que se cumpla la ley. Ese 
esfuerzo de estudio, trabajo 
y tesón, es lo que siempre 
nos transmite, tanto en la 

vida política como en la es-
fera de la vida privada. Si-
empre os dirán, que los del 
PP somos antiautonomistas 
o centralistas. Tenéis que 
saber, que el abuelo de 
Rajoy, Don Enrique Rajoy 
Leloup, fue concejal bajo 
la II República y padre de 
la redacción del Estatuto 
de Galicia junto a Alexandre 
Bóveda, lo que le valió el 
ostracismo del franquismo. 
Por lo tanto Rajoy, se crió 
en una atmósfera familiar 
de trabajo, de liberalismo 
y de rectitud, pero bajo 
el respeto de la ley y el 
orden. Entró pronto en po-
lítica, como concejal y fue 
el diputado más joven del 

parlamento autonómico, 
llegando a ser vicepresi-
dente de Galicia. Luego 
paso a la política nacional, 
como ministro en diferentes 
áreas y luego Vicepresi-
dente de España. Tenemos 
ante nosotros una persona 
perseverante, conciliador, 
(véase su faceta de ministro 
de administración territori-
al), trabajadora, (dicen que 
madruga más que el Sr. 
Fraga), tenaz y recto (su 
etapa de ministro del interi-
or), que no presume, que es 
humilde, que sólo habla de 
aquello que conoce, y sólo 
hace aquello que sabe, que 
nunca promete nada y que 
no quiere quedar con todos 

bien a la vez, sino que lo 
hace en etapas pausadas, 
como buen gallego que es. 
No le gusta la frivolidad en 
política, ni engañar a la 
ciudadanía. Es un defen-
sor de los grandes pactos 
de Estado en las áreas de 
política exterior, justicia, 
educación e inmigración, 
y es una persona que esta 
realmente convencido que 
para salir de la crisis, lo 
primero que tenemos que 
hacer es recuperar la con-
fianza en nosotros mismos. 
Pienso que esta vez ten-
dremos un buen presidente 
de España. Premianencs, 
el 20-N vosotros tenéis la 
palabra.

No és el mateix 
PSC que PP

No en tingueu cap dubte, 
l’aposta del govern socia-
lista per Catalunya ha estat 
decisiva. Des del govern 
de l’estat s’ha dotat a Ca-
talunya del millor sistema 
de finançament de la histò-
ria, aconseguint en el seu 
primer any 2.421 milions 
d’euros més que el que 
en el seu moment van ne-
gociar Aznar i un Mas que 
llavors treia pit per un mal 
acord. Els socialistes hem 

defensat el model d’immer-
sió lingüística davant dels 
reiterats atacs del PP. El 
Corredor Mediterrani, és 
un clar exemple de l’aposta 
dels governs d’esquerra, al 
contrari que en el cas del 
pacte PP-CiU que van ex-
cloure aquest corredor l’any 
2003.  Catalunya és la pri-
mera comunitat autònoma 
en inversió executada pel 
Ministeri de Foment des de 
l’abril del 2004 fins a l’any 
2011, amb més de 15.400 
milions d’euros, a diferència 
del període 1996- 2004 que 
va ser de 6.636 (132% més 
amb els governs socialis-
tes). Catalunya és la pri-
mera comunitat autònoma 

en inversió per càpita. El 
govern socialista ha fet una 
inversió sense precedents 
en l’àmbit de les infraes-
tructures del transport i 
compleix estrictament amb 
la disposició addicional 
tercera de l’Estatut que diu 
que s’ha de dotar a Ca-
talunya amb el 18,6% del 
PIB l’any 2010. Catalunya 
ha rebut gairebé 2.100 
milions d’euros d’inversió 
en fons locals. Catalunya 
és la comunitat autònoma 
més activa en l’àmbit de les 
agrupacions empresarials 
innovadores, la més bene-
ficiada dels programes de 
competitivitat del sector de 
l’automoció, i la segona que 

més ajudes ha rebut per al 
foment de la competitivitat 
dels sectors estratègics 
industrials entre el 2009 i 
el 2010. Mireu, un 93% ha 
crescut la inversió pública 
en recerca i desenvolupa-
ment. Els i les socialistes no 
renunciem a aquest llegat 
tan positiu per a Catalunya. 
Ens sentim orgullosos de 
la feina feta i lluitarem per 
mantenir aquests rèdits. No 
volem un govern del PP an-
ticatalà, que faci de la lluita 
contra Catalunya la seva 
fortalesa a Madrid. No vo-
lem una CiU còmplice que 
pacti amb el PP i no planti 
cara en defensa de Cata-
lunya. Ja ho sabeu, per a 

Catalunya, no és el mateix 
Rubalcaba que Rajoy. La 
crisi que afrontem és global 
i afecta  tots els Governs. 
Estem davant d’una crisi  
generada pels efectes de 
l’onada neoconservadora 
dels anys 90 i principis del 
segle XXI. Reformar no és 
retallar, i Catalunya i Espa-
nya necessiten reformes i 
no retallades: necessitem 
reformes que afavoreixin 
la lluita contra el frau fiscal, 
que generin un sistema im-
positiu més just, que siguin 
capaces de mantenir el 
benestar i protegir a aquells 
que menys tenen i a aquells 
que  ho estan passant més 
malament.

Decidim entre tots quins 
equipaments necessita 
Premià de Mar

Les darreres setmanes hem 
endegat el pla de participa-
ció perquè els premianencs 
puguem dir la nostra a l’hora 
de decidir quins equipa-
ments necessita la vila de 
cara als propers anys. Tot i 
que des de l’Ajuntament ja 
hem impulsat altres plans de 
participació, possiblement 

aquest és el de més enver-
gadura i ambiciós dels que 
hem fet fins ara relatius al 
nostre poble. Decidir quins 
equipaments necessita el 
nostre poble vol dir, d’entra-
da, estudiar amb deteniment 
quin ús se’n fa dels actuals, 
analitzar les demandes que 
hi ha per part de les entitats 
i població en general, co-
nèixer les possibilitats eco-
nòmiques de l’ajuntament 
d’ara i de futur, tenir sobre la 
taula un estudi demogràfic 
del nostre municipi i amb tot 
plegat, valorar les necessi-
tats d’aquí a 10 anys. 
 Durant el primer semestre 
de l’any, un equip d’experts 
extern ha estat treballant en 

la primera fase, la de diag-
nosi dels equipaments actu-
als. Aquest era un pas previ 
i totalment necessari per 
a la posada en marxa del 
pla de participació: abans 
de començar a pensar què 
necessitàvem, havíem de 
tenir molt clar què teníem. 
Les conclusions d’aquest 
estudi es poden consultar 
a través del web munici-
pal: www.premiademar.cat/
pla-equipaments. Un cop 
acabat aquest estudi, ara ja 
estem de ple en la segona 
fase del projecte: aquella en 
la qual tots els preminanecs 
hi podrem dir la nostra. En 
aquest sentit, d’entrada, ja 
s’han fet reunions de treball 

amb tècnics de les diverses 
àrees de l’Ajuntament i amb 
tots els grups municipals. 
D’altra banda, també hi ha 
previstes reunions amb els 
consells municipals.
 I per acabar, a finals de 
novembre, hi haurà dues 
jornades obertes a tothom: 
el dia 21 a les 7 del vespre, 
es farà al Centre Cívic la 
presentació de les conclu-
sions de la primera diagnosi 
sobre els equipaments. I el 
dissabte 26, de 10 a 2 del 
migdia, es farà a l’escola 
la Lió la jornada de partici-
pació durant la qual, amb 
la coordinació d’experts en 
participació ciutadana, tots 
els veïns estan convidats 

a opinar i debatre sobre 
quin ha de ser el futur dels 
equipaments de la nostra 
ciutat. 
 Paral·lelament, qui ho 
vulgui també pot partici-
par a través de les eines 
2.0:  www.premiademar.cat/
pla-equipaments  o www.
facebook.com/pla.equipa-
ments.  
 Un dels principals com-
promisos de CiU és escoltar 
el poble, tenir en compte 
l’opinió dels premianencs, i 
aquest n’és un clar exemple. 
Per aquest motiu, us convi-
dem a tots a prendre’n part 
i a fer sentir la vostra veu 
sobre quins equipaments 
necessita el nostre poble. 
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Mocions presentades 
per la nostra Coalició 
al ple d’octubre

La nostra Coalició en el ple 
d’octubre va presentar  una 
moció en defensa del dret a 
l’habitatge, instant al Govern 
de l’Estat a modificar la llei 
amb la finalitat de regular la  
dació en pagament i adoptar 
les mesures necessàries per 
evitar els desnonaments per 
motius econòmics. 
 Segons les dades del 
Consell General del Poder 
Judicial es preveu que a  Ca-

talunya els anys 2011 i 2012 
hi puguin haver entre 40.00 i 
50.00 execucions hipotecàri-
es.
 En  aquesta moció dema-
nàvem al Govern de l’Estat 
que, tal i com  proposen la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i altres organitzaci-
ons socials, aprovi una mo-
dificació de la regularització 
hipotecària que inclogui la 
figura de la dació en paga-
ment, de manera que, en els 
casos de residència habitual, 
si el banc executa la hipoteca 
i es queda amb l’habitatge, la 
totalitat del deute (principal, 
més interessos i costes judici-
als) quedi liquidada, tal i com 
succeeix en altres països de 

la UE o als EEUU. A més ha 
de garantir també, amb efec-
tes retroactius, que quedi con-
donat el deute d’aquells que 
ja han patit el desnonament 
en el marc d’una execució 
hipotecària.
 També instàvem al Go-
vern de l’Estat a aprovar una 
moratòria o implementar les 
mesures necessàries per 
paralitzar els desnonaments 
de les famílies i persones en 
situació d’insolvència sobre-
vinguda i involuntària. Pels 
milers de desnonaments ja 
produïts, que s’aprovi amb 
caràcter d’urgència mesures 
destinades a què els milers 
de pisos buits d’aquests em-
bargaments siguin posats 

immediatament a disposició 
de les famílies i les persones 
desnonades i sense recursos 
en règim de lloguer social, no 
superant el 30% de la renda 
familiar disponible.
 Aquesta moció va ser 
aprovada amb els vots fa-
vorables de tots els grups 
municipals, varen votar en 
contra un regidor de CIU i un 
altre del PP.
 La segona moció en contra 
de les retallades de l’Escola 
Bressol i l’Escola de Música 
i presentada per ICV-EUiA-
CRIDA PREMIANENCA - 
PSC, instava al Ple de l’Ajun-
tament de Premià de Mar, a 
manifestar el seu rebuig a les 
retallades de les subvencions 

Més cartelleres 
als nostres carrers

Un nou mes i un nou Vila 
Primilia. Tornem a tenir 
420 paraules per intentar 
expressar una idea amb 
l’objectiu que arribi al màxim 
de població possible. Se-
guim doncs, en una línia de 
desacord amb aquest espai, 
fins que puguem millorar 
l’ús que li’n  donem, i per 
això, dedicarem aquestes 
paraules a reclamar més 
espais de comunicació per 
a la creació de teixit social. 

Des de Crida Premianenca 
creiem fermament tant en 
la participació ciutadana 
com la comunicació que 
d’aquesta se’n desprèn. 
Considerem que a nivell 
local la comunicació entre 
els ciutadans hauria de tenir 
més llaços i més força. Des 
de fa pocs mesos nosaltres 
comptem com a partit polític 
per a poder expressar-nos, 
dins les evidents limitacions, 
amb un apartat d’aquesta 
publicació. Tot i això, con-
siderem que tota la resta 
d’entitats del poble que a 
més de dinamitzar l’activitat 
municipal afavoreixen la co-
hesió social tenen poc espai 
per poder fer difusió de la 

seva tasca. Fa anys que 
diversos col·lectius dema-
nen cartelleres en les quals 
poder penjar informació de 
forma legal, ja que la multa 
per ocupar parets o murs no 
senyalitzats és molt severa. 
Les poques cartelleres que 
fins ara hi ha pels nostres 
carrers sovint s’ocupen de 
forma desmesurada per 
cartells cinematogràfics ben 
fixats amb cola que tornen 
a marginar tota la resta 
d’entitats amb necessitat 
de difusió.
 Amb una elevada pobla-
ció a la nostra vila i cons-
cients que convivim amb 
diverses cultures i formes 
de vida, creiem primordial 

un esforç per part de tots els 
ciutadans d’integració, co-
hesió social i sentiment de 
poble. Aquest és un objectiu 
difícil en tant que requereix 
tant una activitat comunica-
tiva eficaç com un interès 
en conèixer i participar de 
les propostes. Entitats ben 
segur que no ens en falten, 
però no n’estem del tot se-
gurs que els premianencs i 
les premianenques les co-
neguin. Tots sabem que les 
xarxes socials han facilitat 
les vies de difusió i sovint 
han fet més còmoda la ma-
nera d’arribar al públic. De 
tota manera, pensem que hi 
ha d’altres vies que no hem 
d’oblidar ni apartar.

 Crida assumeix la come-
sa de fer aquesta pressió 
dins l’Ajuntament en de-
manda d’espais de difusió 
i expressió per poder donar 
a conèixer activitats que 
actualment estan tenint lloc 
a casa nostra i de les quals 
massa sovint no en tenim 
constància. Les cartelleres 
que fa anys que es dema-
nen i que mai no acaben 
d’arribar no són l’única via 
per assolir l’objectiu que 
plantegem, però les consi-
derem essencials per gaudir 
d’uns espais informatius que 
s’agrairien des de les dues 
bandes. A poc a poc i amb 
bona lletra establirem llaços 
socials a la nostra vila. 

La gratuidad 
de la autopista

La plataforma “Preservem 
el Maresme”, a la que está 
adherida la COAV de Pre-
mià de Mar, ha reiniciado el 
pasado 27 de Septiembre 
las reuniones de trabajo con 
los representantes de las 
entidades adheridas tras una 
primera etapa de intensa 
defensa de los intereses de 
nuestra comarca y rechazo 

de proyectos faraónicos que 
en nada tenían en cuenta la 
opinión de los ciudadanos 
afectados. Felizmente con-
cluyó con la paralización, 
por parte del Govern de la 
Generalitat, de los proyectos 
“Ronda de Mataró” y “Nova 
Ronda del Maresme”.  
 Nuestro objetivo es seguir 
defendiendo al Maresme de 
proyectos diseñados en des-
pachos oficiales contra de los 
intereses de nuestra comarca 
y colaborar en la búsqueda 
de soluciones consensuadas 
con los organismos responsa-
bles de la Administración que 
tengan competencia sobre 
“Movilidad” en la comarca. 
 Movilidad globalmente 

considerada: Ferrocarriles 
(hay que finalizar la línea orbi-
tal entre Mataró y Granollers), 
autopista (carriles para vehí-
culos de alta ocupación VAO y 
Bus Expres), etc. En este mes 
de Octubre se han celebrado 
reuniones con representantes 
del Consell Comarcal y con el 
Alcalde de Mataró en relación 
a esos temas, ya que, aunque 
paralizados los proyectos 
iniciales, éstos no han sido 
descartados definitivamente. 
“Preservem el Maresme” 
siempre ha defendido que la 
solución mas lógica, y que 
menor impacto causaría, es 
la gratuidad de la autopista 
de peaje C-32 con la posible 
ampliación de un carril en 

ambos sentidos de la marc-
ha y a la misma altura de los 
ya existentes, si ello fuere 
necesario. Ampliación que 
también podría conseguirse 
repintando la actual calzada 
con un nuevo carril, si téc-
nicamente fuere viable, no 
dejando prácticamente mar-
gen en los carriles externos 
al  igual que sucede en las 
autopistas inglesas e italia-
nas. En todo caso, existen 
soluciones evitando trinchar 
más la comarca. 
 Por otro lado, la gratui-
dad de la Autopista  podría 
beneficiar solamente a los 
residentes del Maresme a 
fin de evitar el colapso de 
circulación que supondría el 

hecho de que los actuales 
usuarios de la AP7 accedie-
ran a Barcelona utilizando la 
autopista C-32; en tal caso, 
sería peor el remedio que la 
enfermedad. 
 Esta gratuidad vienen 
reclamándola, cada vez con 
mas fuerza, los residentes en 
el Maresme que venimos pa-
gando el peaje desde 1969. 
Dado que la actual concesión 
acaba en 2021, hay que estar 
vigilantes a fin de impedir una 
nueva prórroga de la conce-
sión por el político de turno. A 
los actuales políticos hay que 
pedir trabajen por un rescate 
de dicha concesión, que se 
prolonga en el tiempo desde 
hace más de 40 años.

previstes per als curs 2010-
2011(amb caràcter retroactiu)  
i per al curs 2011-2012.
 El Govern de la Generalitat 
té previst aplicar una retalla-
da del 23% a les escoles de 
música i un 12% a les escoles 
bressol. Aquestes retallades 
i tenint en compte la situació 
econòmica dels nostre Ajun-
tament repercutiran negati-
vament en els preus públics 
que paguen les famílies que 
possiblement hauran d’assu-
mir una part molt important de 
la retallada.
 La nostra Coalició lamen-
ta molt que aquesta moció 
no fos aprovada perquè els 
grups municipals de CIU i PP 
van votar en contra.
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EXPOSICIONS
Arqueologia de Premià
Exposició emmarcada dins 
el Festival Laietania
A partir del 16 de setembre,
al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu 
de l’Estampació

“Fidels i rebels” exposició 
sobre el personatge de còmic 
“El Jabato”. Commemoració 
del 50è aniversari de l’aparició 
d’aquest còmic. Comissari: 
Joaquim Noguero. Del 17 
d’octubre al 30 de novembre, 
a la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras. Organitza: Fundació 
Víctor Mora. Col·labora: 
Biblioteca Martí Rosselló.

Exposició de pintures de 
l’artista premianenca Camila 
Monasterio. Del 4 al 13 de 
novembre, a la Sala Premiart
Organitza: Artistes Plàstics

“Artistes catalanes 
del dibuix i la pintura”
Aquesta exposició té com a 
objectiu difondre els noms 
d’algunes de les dones, mini-
aturistes, pintores, dibuixants i 
il·lustradores que amb la seva 
obra han contribuït a configurar 
el patrimoni artístic de Catalu-
nya des de l’Edat Mitjana fins el 
segle XX. Les artistes seleccio-
nades (miniaturistes, pintores, 
dibuixants i il·lustradores) són 
una mostra del creixement 
i l’evolució de la creativitat 
artística de moltes dones que 
com elles, al llarg del temps, 
han treballat amb diferents 
interessos: des de l’adopció 
dels llenguatges acadèmics i 
establerts perquè es reconegu-
és el seu treball, fins a la trans-
formació i subversió d’aquests 
llenguatges per construir altres 
formes de pintar i representar el 
món. Elles, com moltes altres, 
formen part d’una genealogia 
oculta que aquesta exposició 
pretén començar a fer visible.
Del 5 al 17 de novembre, al 
Centre Cívic
Organitza: Regidoria de Cultura

Exposició de pintures de l’artis-
ta premianenc Josep Miquel 
Paufila. A la sala 1: Art 
abstracte: “Plasmacions de 
una llum interior”. A la sala 2: 
Tècnica pastel: 
“Paisatges i marines”. 
Del 14 al 27 de novembre, a 
la Sala Premiart. Organitza: 
Artistes Plàstics

“Despulles il·luminades” 
de Mariaelena Roqué
Fins el 31 de desembre, al 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar. Organitza: 
Museu de l’Estampació

Rosa Leveroni, dona de 
lletres. Exposició que recorda 
la figura i la transcendència 
de Rosa Leveroni (Barcelona 
1910 - 1985) amb motiu del 
centenari del seu naixement. 
Del 16 al 30 de novembre, a la 
Biblioteca Martí Rosselló i Llo-
veras. Organitza: Ajuntament 
de Premià de Mar i AECC

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Xerrada d’autoajuda: Fills adolescents
A càrrec de la Dra Noèlia Sánchez
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Diumenge 20
Passejada per les fonts
8.00h, sortida des de la Plaça Nova (Font del Cargol)
Recorregut per les fonts de la Serralada Litoral. Activi-
tat gratuïta. Organitza: Centre Excursionista de Premià

Setmana de la Ciència al Museu 
D’11.00 h a 14.00 h, Jornada de Portes Obertes 
D’11.30 h a 13.30 h, taller d’estampació amb motius 
de tardor. A les 12.00 h, inauguració de l’exposició 
“Dracs i colors”. Exposició de fotografies del modernis-
me, organitzada pel Consell Comarcal del Maresme. 
L’exposició romandrà oberta fins el 18 de desembre 
Organitza: Museu de l’Estampació

Concert de la coral Juvenil i el cor Pausa
19.00 h, a l’Auditori de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 22
Concert de Santa Cecília
A càrrec dels alumnes de l’escola
18.00 h, a l’Auditori de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimecres 23
Conferència “¿Somos responsables?”
A càrrec de Rafael Suárez
18.30 h, al Centre Cívic. Organitza: Mar de Dones

Divendres 25
Curs colorants tèxtils i de la natura: Teixim amb 
els colors de la tardor-II
Iniciació en l’art de teixir amb targes perforades, per 
aconseguir diferents motius decoratius (2a part), a 
càrrec d’Anna Homs
De 16.30 h a 19.00 h, al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estampació

Diumenge 27
Country a la plaça
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters 
del Country. 12.00 h a 14.00 h,
 a la plaça de la Sardana. Organtiza: AVECA

La Xarxa presenta: El llibre de la selva
Espectacle de la companyia Veus Veus
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Xarxa de Premià de Mar
Col·labora: Patronat Social Premianenc
És de nit i a la jungla se sent el plor d’un cadell humà. 
Akela, el llop, troba aquest cadell humà i decideix criar-
lo sota la llei de la jungla. Akela decideix que Baghera, la 
pantera, faci de mestre al cadell humà. Mowgly el cadell 
humà, Baghera, i l’ós Baloo, es fan companys insepara-
bles. Però hi ha un animal que no desitja que en Mowgly 
es faci gran, Shere Khan, el tigre.

Dijous 3
Sensualitats
Recital a càrrec de Mercè Sampietro, veu i Eduard 
Iniesta, guitarres.
20.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 4
Taula rodona al voltant de l’exposició 
“Fidels i rebels”
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Diumenge 6
Festa de la Gent Gran
El Pavelló d’Esprots acollirà la Festa de la Gent Gran. 
L’activitat estarà organitzada per les entitats de gent 
gran  i la Creu Roja de Premià de Mar, amb la col-
laboració de la Regidoria de Gent Gran. Les entrades 
tenen un preu de 5€ i es poden comprar als diferents 
casals: a Conex, al Centre Cívic (Consell Sènior), al 
casal d’avis de Can Manent i al Casal de Lourdes.

Dilluns 7
Auditori Viu
Concert a càrrec dels alumnes de l’escola.
19.45 h, a l’Auditori de l’escola 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dijous 10
Lliga fotogràfica. Tema: Ferrocarril. Tècnica: B/N
Interessats consultar les bases al blog d’Argent www.
grupargent.blogspot.com. 20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 11
Curs colorants tèxtils i de la natura: Teixim amb els 
colors de la tardor-I
Iniciació en l’art de teixir amb targes perforades, per 
aconseguir diferents motius decoratius (1a part), a càr-
rec d’Anna Homs
De 16.30 h a 19.00 h, al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estampació

Dissabte 12
4a Festa del Bolet
Mostra de bolets de 12.00 h a 13.00 h. Concurs de 
dibuix de bolets per a nens i nenes (fins a 12 anys).
De 10.00 h a 20.00 h, a la Plaça de l’Ajuntament
Organitza: AVECA

Diumenge 13
Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla Marinada
12.00 h, a la Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics de la Sardana

Dimarts 15
Lectures en veu alta
Els dimarts 15, 22 i 29 de novembre es llegirà ¿Que 
es una vida realizada? de Luc Ferry, dirigit per Mar de 
Dones.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Mar de Dones

Dimecres 16
Hora del conte: Pepito Passacompuguis
A càrrec de la Companyia Maleta Portàtil
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras


