
Publicació mensual de l’Ajuntament de Premià de Mar  •  Número 69  •  Nova Època  •  Octubre 2011

F I R E S  P R E M I À  D E  M A R

VII  FIRA

M E R C AT
DEL MAR
1 i 2 d’octubre de 2011

PREMIÀ DE MAR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartell sense logos i web.pdf   1   15/09/11   13:46

Els premianencs 
participaran 

en el pla 
d’equipaments 
per als propers 

10 anys
Pàgina 5

SUMARI

Millores a les 
escoles de 
Premià per 
al nou curs 
2010-2011

Pàgina 6

“Som Únics”, la 
nova proposta 

de Ràdio 
Premià de Mar 
per a aquesta 

temporada 
Pàgina 12

La nova plaça 
dels Països 
Catalans i el 

pàrquing 
soterrat obren 

les portes
Pàgina 7

Les millors 
imatges

Pàgines centrals



Dip.Legal:
B-14.098-2004
Redacció:
Servei de Premsa
Fotografia:
Servei de Premsa 
i compagina sl

Disseny gràfic i maquetació:
compagina.com

Departament Comercial
i distribució:
Correu del Maresme
93 752 13 00

Imprimeix:
Correu
del Maresme
Tiratge:
13.000 ex.

paper 
reciclat

2

Miquel Buch
Alcalde de 

Premià de Mar

Ajuntament de 
Premià de Mar

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor       93 752 91 90
Fax Ajuntament     93 741 74 25
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 93 752 04 34
Serveis Personals d’Atenció Ciutadana 93 741 74 04
Centre Cívic     93 752 99 90
Medi Ambient     93 752 27 11
Esports i OIAE (Pavelló)   93 752 35 79
Comissió de l’Esport Escolar    678 42 86 32
Piscina Municipal    93 754 90 56
Normalització lingüística   93 754 86 91
Ràdio Premià de Mar 95.2 fm         93 752 25 25
Museu d’Estampació Tèxtil   93 752 91 97 
Biblioteca Municipal    93 751 01 45
Escola Municipal de Música   93 752 27 73
Fundació CRAM    93 752 45 81
Brigada Municipal d’Obres   93 752 05 14
Taxis Premià     93 752 57 57
Taxi adaptat     617 088 363
Correus i Telègrafs    93 752 26 93
Creu Roja     93 752 24 95

Companyies de subministrament i serveis. Avaries
SOREA (Servei d’Aigües)  93 752 28 91 / 93 752 28 92
                 Avaries aigua:  902 250 370
ENHER          Oficina de servei: 93 752 39 70     
                                      Avaries: 900 77 00 77
Gas Natural:          Oficina de servei: 93 752 58 33
                      Urgències: 900 75 07 50
CESPA (neteja, recollida de mobles vells)       93 751 00 96
SECE-MOSECA (enllumenat públic)               93 540 78 28

Emergències           112
Urgències Sanitàries        061
Policia Local         092
Mossos d’Esquadra        088
Guàrdia Civil         062
Bombers         085
Creu Roja     704 20 22 24
Ambulatori Urgències       93 754 77 13
Ambulatori     93 754 77 11
Demanar visites Ambulatori    902 111 444
Ambulàncies CTSC                     93 757 88 88 / 93 757 95 04 
Policia Local (tràmits)    93 741 74 22
Planificació Familiar    93 752 44 28
Jutjat de Pau     93 752 06 35
Taxis 24 hores      605 498 508

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

Escric aquestes ratlles poques hores després de l’inici del curs esco-
lar i de la tornada, per part de bona part de les famílies, a la rutina del 
dia a dia. Una rutina que ens obliga a tots plegats a pensar i planificar 
com seran els propers mesos. Després de la celebració de la Diada 
i de l’obertura de la plaça dels Països Catalans, els premianencs 
tenim a tocar de dits una gran fita: la Fira del Mercat del Mar, que 
enguany celebrem per setè any consecutiu, per recordar els orígens 
mariners de la nostra vila. Una vegada més, durant el primer cap de 
setmana d’octubre, els carrers del nostre poble s’ompliran d’activitats 
relacionades amb els antics mercats dels pobles mariners. Com a 
alcalde, però sobretot com a premianenc, us convido a tots a ser-ne 

partícips, a sortir al carrer amb la família i amics i gaudir de l’extens programa d’actes 
previst, que farà que Premià de Mar es torni a omplir dels  colors del mar. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

octubre 2011

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

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

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

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo La Riera, 16
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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La fira que recorda els orígens mariners 
de la vila se celebrarà l’ 1 i el 2 d’octubre
El primer cap de setmana 
d’octubre Premià de Mar 
celebrarà el Mercat del Mar 
per setè any consecutiu. 
Durant dos dies el municipi 
s’omplirà d’actes inspirats en 
els antics mercats de pobles 
mariners. 

Durant tot el dissabte, des 

del port esportiu dos vaixells 
històrics aniran fent viatges 
mar endins, els quals perme-
tran als passatgers descobrir 
des de dalt d’una embarcació 
imatges inèdites de Premià 
de Mar i el seu litoral.

Mentrestant, també dins 
el recinte del port, hi haurà 

Passa a la pàgina següent

la tradicional subhasta de 
peix a l’antiga, un taller in-
fantil que explicarà la rosa 
dels vents amb bombolles 
gegants de sabó i un espec-
tacle musical.

Diumenge al matí, des 
del Centre Cívic s’empren-
drà un itinerari cultural pels 

carrers i places de la vila que 
permetrà conèixer el Premià 
mariner. La ruta acabarà al 
Museu de l’Estampació, on 
s’inaugurarà l’exposició de 
fotografies de motius mari-
ners del Grup Argent.

Els comerços de Premià 
sortiran també diumenge a la 

rambla de la Lió amb la Fira 
de Tardor, la Mar d’Oportu-
nitats, i oferiran els estocs 
de temporades passades a 
un preu reduït, així com les 
novetats de temporada. A la 
mateixa rambla hi haurà mú-
sica, espectacles i diversió 
per a tots els públics.

7a edició del 
Mercat del Mar 
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Iban Díaz (CiU)

Marc Forés i Matallana (CP-PA)

Aurora Juvé (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisés Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“Aquesta fira identifica Premià de Mar 
com a ciutat marinera. Però un any més, 
les activitats no arriben a tota la població, 

queden concentrades 
en una zona molt reduïda. S’han de 

programar a tota la ciutat”.

“Torna la Fira del Mar on podrem reviure 
els costums d’un poble mariner.És una 

fira per sortir a gaudir-la tot passejant amb 
els magnífics velers, fent un tast de cuina 

marinera o participant de les activitats”.

“Benvinguda La Fira Mercat del Mar que 
ens apropa a les nostres arrels

marineres. No obstant ens cal treballar 
més el lligams que ens uneixen amb

el mar. Gaudiu-ne”.

“La Fira del Mar hauria d’aprofitar més 
l’experiència de les entitats 

de Premià per tal de 
potenciar els seus actes sovint 

dispersos i sense cohesió”.

La Fira del Mar arriba 
a la 7a edició consolidada com 

a activitat festiva i familiar. Esteu tots 
convidats a gaudir de l’empremta 

marinera, l’activitat econòmica i els 
elements més rellevants de la nostra vila”.

ve de la pàgina anterior

D’altra banda, durant tot 
el cap de setmana la tra-
dicional fira d’artesans del 
Mercat del Mar oferirà tot de 
productes típics a la plaça de 
la Sardana. A més de la fira 
hi haurà música en directe, 
tallers infantils, i la narració 
de dos contes sobre el pa-
trimoni cultural i tradicional 
de Premià de Mar. Onades 
i flors que recorda l’època 

en què molts premianencs 
es dedicaven a l’estampa-
ció i  Secret! Secret!, que 
fa referència a la desco-
berta de la Vil·la Romana 
de Can Farrerons. Algunes 
il·lustracions d’aquests con-
tes es podran veure durant 
el cap de setmana als dos 
cellers de Premià que també 
oferiran un tast de vi de la 
DO Alella maridat amb una 

tapa marinera. 
El programa de la 7a edi-

ció del Mercat del Mar es pot 
consultar al web de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar (www.
premiademar.cat) i a la pàgina 
de facebook (www.facebook.
com/mercatdemar). D’altra 
banda, se’n podrà seguir el 
desenvolupament a twitter 
amb el hashtag #mercat-
mar11.

Maridatge mariner amb vi de la DO Alella al 
carrer Anselm Clavé núm. 6 
El Celler del Mas ofereix un maridatge extra-
ordinari que consisteix en un vi de la DO Alella 
acompanyat d’una tapa marinera.

Jornades Gastronòmiques del Mercat del Mar
Molts establiments de Premià de Mar ens oferiran 
un plat especial amb gust mariner per gaudir de la 
fira amb tots els sentits.

Dissabte 1 d’octubre de 2011

Fira d’artesans i tallers infantils – a la plaça de 
la Sardana. Horari: de 10.00h a 21.00h. Artesans 
d’arreu de Catalunya arriben a Premià de Mar per 
oferir els seus productes a la nostra fira.
   
Bateig de Mar - al Port esportiu de Premià
Horari: de 10.00h a 13.30h i de 16.00h a 20.00h. 
Per tenir l’oportunitat de conèixer el perfil de Pre-
mià de Mar des del mar, el port de Premià rebrà 
la visita de dues embarcacions històriques de la 
Mediterrània en les quals es podrà fer una petita 
sortida i gaudir de l’experiència de navegar.
Les dues embarcacions que ens visitaran són el 
Jolie Biche i el Rafael. Adults 2 € Nens i targeta 
Premià comerç 1€

Taller d’estels - al Port esportiu de Premià
Horari: de 10.00h a 13.30h. Els nens i nenes po-
dran conèixer la naturalesa del vent fabricant-se 
el seu propi estel i fer-lo volar arran de mar.Amb la 
col·laboració de l’Associació VORTEX. Tiquet: 3 €

Bateig de Mar amb Llagud
De 10 a 13h. Dins el recinte del port i tutelats per 
l’equip de rem del Club Nautic de Premià de Mar 
es podran viure les sensacions del rem esportiu  a 
bord del llagut “Gafarró”.

Taller de fòssils - al Port esportiu de Premià. 
Horari: de 10.00h a 13.30h. Fem un viatge al 
passat. Els més menuts descobriran la fauna i la 
microfauna marina de fa milions d’anys a través 
dels fòssils. En aquesta activitat aprendran  com 
es troben i s’estudien els fòssils i observaran 
microfòssils a través de microscopis.
Amb la col·laboració de l’AECC. Tiquet: 1€

Sardinada  - al Port esportiu de Premià
Horari: a les 10.30h
La gastronomia popular també estarà present al 
port amb una sardinada. Tiquet: 1€

Espectacle musical Ràdio Top Mediterrani - al 
Port esportiu de Premià. Horari: a les 11.00h. El 
musical infantil serà present al port amb un espec-
tacle protagonitzat per les alumnes i els alumnes 
de l’escola Càsting.

Presentació de la nova programació de Ràdio 
Premià de Mar. 11:45h. Ràdio Premià de Mar 
presentarà la programació de la nova temporada. 
Després de la subhasta de peix, concert amb bon 
humor de la mà del duet de blues Txus Blues & 
Jose Bluefingers. (Conegueu-los i 
escolteu alguns dels seus temes visitant el seu 
web: http://traduit.net/txusjose).

Subhasta de peix a l’antiga - al Port esportiu de 
Premià. Horari: a les 12.00h. Podrem comprar 
peix acabat de pescar a les nostres costes en una 
subhasta a l’antiga com ja gairebé no es troben.

Tapes marineres - al Bar el Garete
Horari: de 10.00h a 13.30h

Exposició d’embarcacions - al Port esportiu de 
Premià. Horari: de 10.00h a 13.30h

Espectacle infantil – a la plaça de la Sardana
17 h Pallassos amb la companyia Bitxicleta

Narració del conte “Onades i Flors” 
– a la plaça de la Sardana
Horari: a les 18.00h. Un narrador explicarà el 

conte onades i flors, de la col·lecció Primilia contes, que tracta la tradició 
de l’estampació d’indianes.

Musclada popular –A la plaça de la Sardana
Horari: a les 20.00h. Un tastet de musclos de les nostres costes, acompa-
nyat d’un gotet de vi, per esperar el sopar. Tiquet: 1€

Diumenge 2 d’octubre de 2011

Fira d’artesans i  tallers infantils – a la plaça de la Sardana
Horari: de 10.00h a 21.00h. Continua la fira d’artesans arribats arreu de 
Catalunya.

Fira comercial de tardor – a la plaça Romà Piera i Arcal
Horari: de 10.00h a 21.00h. Els comerços de Premià de Mar presenten 
les noves col·leccions tardor 2011 i hivern 2012  i aprofiten per ofertar els 
estocs de temporades passades. Hi haurà animació musical durant tota la 
fira a càrrec de l’Escola de Ball Loli i el Taller de Ioga.

Visita guiada al Premià Mariner – des de la plaça de l’Ajuntament
Horari: a les 10.30h. Passejarem per aquells indrets relacionats amb la 
pesca i la marina del vuit-cents que es poden veure al nostre poble. El 
recorregut acabarà al Museu de l’Estampació. 

Taller d’estampació sobre teixit de motius mariners – al Museu de 
l’Estampació. Horari: a les 11.30h. Els taller d’estampació sobre teixit de 
motius mariners permeten experimentar com s’estampava antigament a 
Premià de Mar.

Inauguració de l’exposició “Vistes marineres” – al Museu de l’Estam-
pació. Horari: a les 12.00h. Aquesta exposició és una mostra retrospectiva 
dels treballs del Grup Fotogràfic Argent.

Tastet de suquet de peix i llagostins
13 h, a la Plaça de la Sardana. Tiquet:2 €

Jocs tradicionals per a la mainada - a la plaça de la Sardana
Horari: a les 18.00h

Cloenda de la Fira amb havaneres i rom cremat 
- la plaça de la Sardana. Horari: a les 19.00h

Cantada d’Havaneres pel grup “La Taberna”.

Des del divendres 30 de 
setembre

Racó de lectura marinera 
- a la Biblioteca Martí Rosse-
lló Lloveras 
La millor selecció de llibres 
relacionats amb el mar estaran 
disponibles a la Biblioteca 
municipal. 

Exposició “Barris mariners”  
- a la Biblioteca Martí Rosse-
lló Lloveras 
Exposició on s’ofereix una 
visió de les façanes marítimes 

de les poblacions costaneres catalanes anterior a la irrup-
ció del turisme de masses i del boom de la construcció.
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Veïns, responsables tècnics i grups municipals podran dir 
la seva a l’hora de determinar els equipaments del poble 

dans/es (de salut, educa-
ció, culturals, esportius...), 
i molts d’ells esdevenen 
també espais de proximitat 
i comunitat. 

Les inversions en equi-
paments tenen una gran in-
cidència sobre la qualitat de 
vida dels ciutadans, i alhora 
un gran impacte econòmic 
so-bre els pressupostos 
municipals, motiu pel qual 
s’han de planificar amb prou 
antelació. 

Els premianencs participaran 
en el pla d’equipaments 
per als propers 10 anys

Present i futur  
dels equipaments
A l’hora de fer aquesta pla-
nificació, l’Ajuntament vol 
comptar amb l’opinió dels 
veïns i experts en la ma-
tèria. Així, durant el primer 
semestre d’aquest 2011, 
un equip de la Diputació de 
Barcelona ha realitzat els 
treballs tècnics per conèixer 
i valorar quins són els equi-
paments actuals al municipi 
i quin és l’estat de cadascun 

d’ells. Aquest treball serà el 
punt de partida per dur a ter-
me una reflexió compartida 
sobre els equipaments actu-
als i futurs entre ciutadans, 
responsables municipals, 
regidors de tots els grups 
municipals i tècnics de les 
diferents àrees. 

La participació ciutadana 
es farà a través de reunions 
d’informació i debat, del 
web municipal www.premi-
ademar.cat, facebook, i una 

enquesta que es farà arribar 
a totes les cases a través del 
Vila Primília. 

Durant el procés s’ani-
rà informant a través del 
butlletí, del web municipal 
i de Ràdio Premià de Mar, 
sobre les accions, el funci-
onament, els passos i els 
resultats del procés. 

Per a més informació 
us podeu dirigir a l’adreça 
pem@premiademar.cat o 
bé al telèfon 937529990.

Les properes setmanes s’ini-
ciarà un procés de parti-
cipació en el qual veïns i 
entitats podran reflexionar i 
expressar la seva veu sobre 
els equipaments que actu-
alment té la vila, així com 
sobre quines necessitats es 
preveu que sorgiran de cara 
als propers anys. 

Els equipaments són ele-
ments bàsics del municipi, 
aquells espais on es troben 
els serveis per als ciuta-
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Nou curs escolar
2011-2012: millores
a les escoles 
El 12 de setembre, va arren-
car el nou curs escolar. A Pre-
mià de Mar  van començar-lo 
un total de 3.540 alumnes, 
103 més que el curs anterior. 
El repartiment d’alumnes per 
etapes és el següent: 862 
alumnes d’educació infantil 
(de P-3 a P-5), 1.621 d’edu-
cació primària (de 1r a 6è) i 
1.057 d’ESO. 

D’altra banda, durant l’es-
tiu s’han fet diverses millores 
a les instal·lacions dels cen-
tres escolars públics a càrrec 
de l’Ajuntament i, en alguns 
casos, de la Generalitat: 

La Lió:
-Repàs de pintura a l’edifici 
principal, espais polivalents i 
parvulari
-Repàs de portes i finestres de 
tota l’escola
-Subministrament de sorra al 
sorral
-Neteja i adequació dels patis
-Instal·lació de connexió wi-fi 
al nou mòdul de l’escola (Ge-
neralitat) 

Mar Nova: 
-Instal·lació d’un nou mòdul i 
adequació del pati de l’escola 
(Generalitat)
-Subministrament de sorra al 

sorral 
-Repàs general de pintura 
exterior 
-Repàs interior dels mòduls
-Pintura dels murs exteriors de 
l’escola
 
Mare de Déu de Montserrat:
-Continuació de les obres de 
remodelació i ampliació (Ge-
neralitat)
-Repàs de les aules

Sant Cristòfol / C. Núria:
-Repàs de la sala de mà-
quines
-Repàs general de pintura, 
sostres dels lavabos del 
primer pavelló i portes del 
tercer
-Arranjament de la sala de 
reunions

Sant Cristòfol / Gran Via:
-Adequació de l’aula de P-3: 
instal·lació d’una pica a l’aula 
i adequació dels lavabos 
(Generalitat) 

-Subministrament de sorra 
al sorral 
-Instal·lació d’un tobogan al 
pati d’infantil
-Pintura dels jocs del pati
-Arranjament de les parets 
exteriors del pati
-Repàs de les persianes i 
panys de portes

Dofí:
-Instal·lació de dos nous 
punts d’alarma
-Repàs de pintura a diverses 
aules i al menjador
-Pintura a la sala d’informàti-
ca i a l’aula de música
-Repàs de les baranes 

Escola Bressol:
-Arranjament de la sortida 
posterior de l’escola 
-Demolició de la vorera del 
pati i instal·lació de paviment 
de cautxú
-Pintura de totes les aules de 
l’escola, passadissos i aula 
multiusos

Festes locals 2012
El Ple del mes de juliol va aprovar que les dues fes-
tes locals per a l’any 2012, de caràcter retribuït i no 
recuperable, siguin les següents:

Dilluns 28 de maig (Pasqua Granada)
Dimarts 10 de juliol (Sant Cristòfol)

Així mateix, segons l’Ordre d’EMO/80/2011, d’11 de 
maig, del Departament d’Economia i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya, seran festes laborals a 
Catalunya, durant l’any 2012, les següents:

6 de gener (Reis)
6 d’abril (Divendres Sant)
9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Diada Nacional de Catalunya 
L’11 de Setembre va tenir lloc la tradicional ofrena 
floral al monument de Rafael Casanova, en un acte 
organitzat per l’Ajuntament, amb la col·laboració del 
Casal d’Avis de Can Manent i la Coral l’Amistat. A la 
tarda, la Cobla Premià, amb la col·laboració dels Amics 
de la Sardana, va oferir una ballada de sardanes a la 
plaça de l’Ajuntament.  

Els anuncis oficials sobre el cartipàs municipal referits a: 
- Composició de la Junta de Govern Local i nomenaments 
  dels Tinents d’Alcalde
- Delegacions de l’alcalde en la Junta de Govern Local
- Delegacions dels regidors i regidores
- Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local
- Assignacions dels Grups Municipals

Es poden consultar al tauler d’anuncis oficials 
del web municipal: www.premiademar.cat 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Preus aparcament

Rotació:
- Preu minut (amb IVA): 0,035 €
- Preu hora (amb IVA): 2,10 €
- Preu 24 hores (amb IVA): 22 €

Abonaments:
- Abonament 24 hores (amb IVA): 90 €
- Abonament diari 12 hores (amb IVA): 55 €
- Abonament nocturn (amb IVA): 40 €
- Abonament motos (amb IVA): 31 €

Concessió:
- Concessió 40 anys: 19.500 € + IVA
- Concessió 40 anys cotxe petit: 16.900 € + IVA
- Descompte especial per la compra de 10 o més places: 500 € per plaça
- Concessió 20 anys: 12.500 € + IVA

Per a més informació cal trucar al 667 115 116

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

Nova plaça dels 
Països Catalans 
Des del 10 de setembre els 
premianencs ja poden gaudir 
de la nova plaça dels Països 
Catalans. El nou espai s’ha 
construït procurant una inte-
gració total amb els carrers 
del seu entorn i consta d’una 
zona de grades amb el ma-
teix aforament que hi havia 
abans, un espai destinat a 
espectacles i activitats, una 
zona de jocs infantils i una 
altra amb taules de ping-pong 
i pista de petanca. La nova 
plaça compta també amb 
jardineres arbrades per crear 
espais d’ombra i diferents 

L’estiu passat, la  policia 
local va posar en marxa la 
campanya contra la conta-
minació acústica “Stop als 
Sorolls”, pensada per reduir el 
nombre de vehicles de dues 
rodes que feien més soroll 
del permès. Al llarg de tota la 
campanya, que va durar 45 
dies, es va mesurar el soroll 
d’un total de 53 vehicles, 15 
dels quals en feien massa i 
per aquest motiu els titulars 
van haver de reparar-ne els 
tubs d’escapament. 

Resultats de la 
campanya contra 
la contaminació 
acústica feta 
l’estiu passat

àmbits dedicats al repòs i la 
socialització. 

Aparcament soterrat
Les obres d’enderrocament 
de l’antiga plaça van comen-
çar a l’estiu de 2010 amb 
motiu de la construcció d’un 
aparcament soterrat, que 
està en funcionament. El nou 
espai té una capacitat per a 
378 vehicles, dels quals 159 
són de concessió adminis-
trativa en terminis que poden 
ser de 20 o 40 anys. La resta 
estan disponibles en règim 
de rotació.



8
LES MILLORS IMATGES DE PIRATES I PREMIANENCS 2011

MÀRIUS TORNER

MÀRIUS TORNER

MÀRIUS TORNER

ESTHER DE PRADES

ESTHER DE PRADES

ESTHER DE PRADES

ESTHER DE PRADES

ESTHER DE PRADES

ESTHER DE PRADES



9
LES MILLORS IMATGES DE PIRATES I PREMIANENCS 2011

MÀRIUS TORNER

ESTHER DE PRADES
ESTHER DE PRADES

PAU MORILLASPAU MORILLAS

PAU MORILLAS

PAU MORILLAS

COMPAGINA

TONI ALCÚDIA

PAU MORILLAS





11

Campanya de 
l’Ajuntament contra la 
venda il·legal al carrer
La Regidoria de Promoció 
Econòmica ha engegat una 
campanya informativa per 
recordar als ciutadans que 
comprar a venedors no au-
toritzats és il·legal i que els 
venedors autoritzats mostren 
sempre la seva acreditació 
legal. 

L’objectiu de la campanya 
és acabar amb la venda no 
autoritzada al carrer, pels 
següents motius: 

preses i locals legalment 
establerts i la pèrdua dels 
corresponents llocs de tre-
ball.

- Comet frau contra la 
Hisenda Pública, ja que no 
genera impostos ni cotitza-
cions.

- Accepta i fomenta l’ex-
plotació laboral de les per-
sones que treballen en la 
venda il·legal.

- Malmet la imatge dels 

-La venda il·legal al carrer 
pot posar en perill la salut i la 
seguretat dels consumidors i 
usuaris. Els productes que es 
venen són de baixa qualitat i 
sense garanties oficials.

- La majoria del gènere 
comercialitzat és material 
falsificat i pot procedir de 
robatoris.

- Genera competència 
deslleial i provoca el tan-
cament de comerços, em-

nostres municipis, ja que de-
teriora la qualitat dels seus 
espais públics (carrers, pla-
ces, platges, passeigs...).

- Crea inseguretat ciu-
tadana i constitueix una 
infracció.

La campanya ha es-
tat elaborada amb la col-
laboració de la Generalitat 
de Catalunya, i es difondrà a 
través de díptics informatius 
i altres canals habituals. 

El Museu de l’Estampació se suma
als actes del Festival Laietania amb
l’exposició “Arqueologia de Premià”
Des del 16 de setembre es 
pot visitar l’exposició “Ar-
queologia de Premià”, una 
mostra que recorre l’època 
ibèrica i romana de la vall 
de Premià. L’obertura de 
l’exposició ha coincidit amb 
el Festival Laietania, que 
ha tingut lloc del 16 al 25 
de setembre. La comarca 
del Maresme té com un dels 
seus principals atractius cul-
turals i patrimonials l’herència 

iberoromana, i el Festival ha 
volgut promocionar, difondre i 
redescobrir les petjades dels 
avantpassats ibers i romans. 
L’exposició s’estructura 
en quatre parts: Premià a 
l’època ibèrica (550-218 
aC), Premià a l’època repu-
blicana o l’ibèric final (218-
27 aC), Premià durant l’alt 
imperi romà (27 aC-280 dC), 
Premià durant la tardoroma-
nitat (280-476 dC) i un espai 

dedicat al jaciment romà de 
Can Ferrerons. 

Escoles i grups
D’altra banda, el museu ofe-
reix la iniciativa “Voleu conèixer 
els tresors d’arqueologia que 
guarda el museu de Premià 
de Mar?”, pensada per a es-
coles i grups organitzats, i que 
consta de visites guiades i ma-
terial didàctic. Més informació i 
reserves: 937529197. 

El proper 15 d’octubre la 
Regidoria d’Esports posa 
en marxa una nova edició 
de les anomenades “Nits 
Esportives”, una iniciativa 
que consisteix a obrir el 
Pavelló Municipal d’Esports 
a la nit perquè tots els joves 
premianencs puguin gaudir 
de la pràctica esportiva. Així, 
des de les 22h de la nit fins 
a la 1h de la matinada s’or-
ganitzaran diferents partits 
de futbol sala, voleibol i bàs-
quet. D’aquesta manera, es 
dóna una oportunitat a tots 
aquells que no tenen ocasió 
de practicar l’esport habi-
tualment, i també s’ofereix 
una alternativa a les nits dels 
joves. L’activitat és gratuïta. 

Més informació o inscrip-
cions al Pavelló Municipal 
d’Esports o a través del 
correu electrònic esports@
premiademar.cat. 

Nova edició 
de les Nits 
Esportives

L’esportista de 17 anys, Víctor 
Pérez Berruezo, del Club Patí 
Premià,  es va proclamar el 
passat mes de juliol campió 
d’Espanya de patinatge en 
la categoria júnior. Al mateix 
temps, es va classificar per 
participar en el Campionat 
d’Europa. 

Víctor Pérez, 
alumne del Club 
Patí Premià, 
campió 
d’Espanya júnior



Informació facilitada 
pel CAP de Premià de Mar

EL CAP INFORMA

 VACUNES

A Ràdio Premià de Mar 
(95.2FM), “Som únics”. 
Aquest és l’eslògan per a 
una nova temporada que 
s’inicia el 3 d’octubre i que es 
presenta farcida de novetats. 
Els objectius d’aquesta nova 
etapa passen per ampliar 
l’oferta d’informació i serveis, 
incidir en el foment de les 
xarxes socials com a mitjans 
de comunicació directa amb 
els premianencs i fomentar 
la participació d’entitats i vo-
luntaris. 

Així, la programació pròpia 
s’obrirà a les 7 del matí, amb 
“Comencem bé”, un maga-
zine que alternarà la música 
amb píndoles d’informació i 
microespais. A les 9, Ràdio 
Premià reforça la seva vo-
cació de servei amb “Premià 
Notícies” (PN), un espai d’una 
hora amb Xavier Traïd i Enric 
Ventura. La informació tindrà 
continuïtat durant tot el dia 
amb butlletins informatius i les 

edicions migdia i tarda del PN. 
De 10 a 12 torna més reforçat 
que mai el “Tot d’una”, amb 
Lola Busquets, amb noves 
seccions. Els esports també 
comptaran amb una quota 
diària important amb “La 
taula rodona” dels dilluns, el 
“Planetari”, cada tarda, i les 
retransmissions esportives 
del cap de setmana, amb En-
ric Sánchez. A més, els volun-
taris continuen aportant valor 
afegit a l’emissora amb pro-
grames de producció pròpia 
cada tarda-vespre i dissab-

tes al matí. Prova d’aquesta 
bona tasca és l’espai “Sound 
System”, que aquest estiu ha 
realitzat set programes per 
a tot Catalunya a través de 
COMRàdio, i la incorporació 
a la graella de LatinCOM (882 
OM) i COMRàdio per a l’àrea 
metropolitana (107.4 FM) del 
programa “Fem Rotllana”, 
que cada dissabte de 9 a 
11 condueix Joan Vinyals. A 
partir del 8 d’octubre, “Fem 
Rotllana” s’emetrà cada dis-
sabte, des de Ràdio Premià 
per a tot Catalunya.

A Ràdio Premià, 
“Som Únics”

Pere Fernández i l’escola La Salle, 
guanyadors dels Premis de la Ràdio 2011 
El policia local dedicat a l’educació viària, Pere Fernández (com a Premianenc de 
l’Any), i el centenari de l’escola La Salle (com a Iniciativa de l’Any), van ser els 
guanyadors dels Premis de la Ràdio d’aquest 2011. Els finalistes van ser, en la 
categoria Eixample80, l’atleta discapacitada Cassandra Pinto i el periodista d’ONA 
FM Miquel Agut; i en la categoria Sant Pau13, els Tabalers de Premià i els 30 anys 
de l’Escola Municipal de Música.  El resultat de la votació es va donar a conèixer 
en una gala en el marc del programa de la Festa Major, el 9 de juliol a la plaça de 
l’Ajuntament. L’acte va ser presentat per Enric Ventura i David Céspedes, membres 
de l’emissora. En al·lusió als serveis 2.0 que dispensa actualment Ràdio Premià de 
Mar, la presentació va servir-se com a fil temàtic del món de les noves tecnologies, 
i durant l’espectacle es van utilitzar en viu diverses aplicacions de connexió amb 
l’exterior per escrit i per imatge. Aquest any els guardons eren obra del fotògraf 
premianenc Màrius Torner i l’Associació Fotogràfica Argent. Per sisena edició con-
secutiva, la campanya dels Premis de la Ràdio ha estat patrocinada per l’empresa 
premianenca MTG-Metalogenia.
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Las vacunes són medicaments biològics que, aplicats a 
persones sanes, provoquen la generació de defenses 
(anticossos) que actuen com a protecció davant de futurs 
contactes amb els agents infecciosos contra els quals 
vacunem, i així eviten la infecció o la malaltia. 

El tètanus       
Què és el tètanus? Una infecció causada per una bac-
tèria (bacil tetànic) que pot produir malalties greus que 
afecten tot l’organisme.
Com es transmet el tètanus? Fonamentalment per 
ferides infectades pel bacil del tètanus, que es troba en 
l’ambient, habitualment a la terra i en l’adob animal. 
Qui s’ha de vacunar? La vacunació contra el tètanus 
és una recomanació per a TOTES les persones no va-
cunades, independentment de l’edat. Se n’administren 
5 dosis al llarg de la vida. 
Quin tipus de ferides?  Treballs amb les mans, talls amb 
objectes metàl·lics, cremades, mossegades d’animals.

El pneumococ 
Què és el pneumococ? És una bactèria que habitu-
alment pot trobar-se a la gola o a les vies respiratòries 
dels éssers humans sense que es produeixi cap malaltia. 
Moltes persones són portadores del germen, que pot  
passar dels uns als altres a través del contacte estret, i 
desenvolupar malalties en alguns casos. 
Quines malalties produeix? Algunes d’aquestes ma-
lalties són freqüents tot i que no greus, com ara l’otitis i 
la sinusitis. Altres són menys freqüents però mes greus, 
com ara la pneumònia, la meningitis o la bacterièmia.
Qui s’ha de vacunar? Totes aquelles persones sanes 
majors de 60 anys.  Persones de qualsevol edat amb 
algun factor de risc: diabetis, anèmia, immunodeprimits, 
MPOC, trasplantats, malalties cardiovasculars, hepàti-
ques…

Repasseu el vostre calendari de vacunació. Si desco-
neixeu quines vacunes hauríeu de tenir, consulteu amb 
la vostra infermera o metge de família. 

“Fem Rotllana”, amb Joan Vinyals, s’emetrà per tot Catalunya
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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 

Fira Comercial de Tardor
Comerços Associats de Premià us convida a visitar la Fira Comercial de Tardor, on es 
podran trobar botigues de Premià de Mar que ofereixen productes de temporades ante-
riors a bons preus, així com una gran representació d’altres establiments i/o serveis amb 
promocions diverses. Diumenge 2 d’octubre, de 10 a 21 hores, a la plaça Romà Piera 
i Arcal –zona Galeries de La Lió. Establiments participants: Aitor Arroyabe; Àngels Vila; 
Antònia Chacon; Celler Nou De Premià; Deulofeu; El Taller de Ioga; Escola de Ball Loli; 
Fada Nails; Innovació Calçats; Kumon; La Botiga Natural; La Vie en Rose; Mans; Modes 
Biel; Naturpharma Parafarmàcies; Paseo del Angel; Photon; Pinso Expréss; Premià Festa; 
Ramu; Tot Fils; United Colors of Benetton.  I, a més a més, hi haurà diferents activitats: 
A les 11,30 i a les 18,30 hores: classe oberta de ioga a càrrec de El Taller de Ioga. A 
les 12,30 i a les 17,30 hores: exhibició de balls (hip-hop, sevillanes, flamenc, salsa, 
country) a càrrec de l’Escola de Ball Loli. Aquest acte està inclòs en els actes previstos 
per al pla de dinamització comercial, i està organitzat per Comerços Associats de Premià 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i el 
departament de Comerç i Consum de la Generalitat de Catalunya.

La perruqueria Carles Pujades, obté una “Q” de Qualitat 
La perruqueria Carles Pujades ha estat el primer establiment del Maresme a obtenir 
una “Q” de qualitat de la Guia de Qualitat de la Perruqueria del segle XXI. Aques-
ta guia reconeix aquells establiments dotats d’un servei professional, excel·lent 
i innovador que millori les garanties del consumidor i la rendibilitat dels negocis. 
L’alcalde, Miquel Buch, i el regidor de Promoció Econòmica, Iban Díaz van assistir 
a l’acte de reconeixement. 

Concert de Festa Major
El passat dia 9 de juliol, per cinquena vegada consecutiva, 
es va oferir el Concert de Festa Major a càrrec de la Ban-
da de Música de l’Escola Conservatori Mestre Montserrat 
de Vilanova i la Geltrú i la Banda de Música de Premià 
de Mar.  Amb la plaça de l’Ajuntament plena de gom a 
gom, es va poder gaudir d’un concert amb una qualitat 
musical extraordinària i amb un repertori d’estils molt 
variats.  Va ser un plaer poder interpretar com a estrena 
mundial la marxa “Visca Premià de Mar” amb la presència 
del seu compositor, Joaquín Gabriel Hernández i sota 
la batuta dels mestres Emili Serrano i Miquel Bagó, un 
moment molt emotiu. Gràcies per la col·laboració dels 
músics, dels seus directors i a totes aquelles persones 
implicades que ens han donat suport i han col·laborat en 
la realització de l’acte. 

A TOTS, FINS L’ANY QUE VE
Associació Banda de Música de Premià de Mar

Dins la campanya “Comprar a Premià té pre-
mi”, 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 butlletes 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 contemplada dins dels actes de Dinamit-
zació 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

FIRA COMERCIAL 
DE TARDOR

Totes les restes 

de temporada a preus 

molt assequibles

Ho organitza: Hi col·laboren:

Més informació a www.premiacomerc.cat

DESCOBREIX LA TARGETA PREMIÀ COMERÇ!

NO T’HO PERDIS!
Diumenge 2 d’octubre 
de 10 a 21 hores 
a la rambla La Lió

A més Durant tot el dia exhibicions 
a càrrec de: 

 · El Taller de ioga

 · Escola de Ball Loli

Les botigues de Premià més a prop teu

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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El futuro de España 
en tus manos

El próximo 20 de noviembre 
se celebran elecciones le-
gislativas a las Cortes Gene-
rales de España. Tendremos 
la oportunidad de elegir entre 
aquellos que durante los 
últimos 8 años, han hundido 
la economía voluntaria o 
involuntariamente, que han 
creado más de 5.000.000 
de parados, que han des-
truido más de 3 millones 
de empresas, comercios y 

autónomos, que han des-
pilfarrado ciento de millones 
en cosas, a veces inútiles o 
no tan prioritarias, que han 
apostado por la filosofía 
guerra-civilista, por la des-
trucción de los valores más 
elementales de la tradición y 
la familia, que nos han saca-
do de la guerra de Irak y nos 
han metido en la guerra de 
Afganistán, que han hecho 
una política inicial internaci-
onal antiamericana, alineán-
donos con personajes como 
Fidel, Chávez, Evo Morales, 
o creando una Alianza de 
las Civilizaciones, que nadie 
sabe lo que es, pero que al 
día siguiente toda el África 
mediterránea con la que se 

estaba dialogando estallan 
en revoluciones, o que han 
demostrado no tener ni idea 
de la previsión, de la intuición 
y de los diagnosis econó-
micos, que no han sabido 
tomar decisiones valiente, 
necesarias y contundentes, 
que han ido a remolque de 
los mercados, y que sus in-
decisiones nos han costado 
perder la credibilidad y la 
confianza del mundo entero, 
y esto es una realidad, que 
el que ha viajado un poco lo 
puede confirmar. O podemos 
elegir entre aquellos, que ya 
han gobernado España, du-
rante 8 años, y crearon 5 mi-
llones de puestos de trabajo, 
llegamos a casi 21.000.000 

de cotizantes a la seguridad 
social, más de 4.000.000 
millones de empresas, pe-
queños comercios y autóno-
mos nuevos, dando imagen 
de seriedad, sin titubeos, de 
serenidad, de contundencia 
y respeto en política inter-
nacional, estando con los 
grandes, de seguridad en las 
pensiones y en los mayores, 
de mayor confianza entre los 
mercados internacionales ( 
no especuladores, sino de 
empresas que si prestan 
dinero a los bancos o es-
tados nacionales quieren 
la garantía de devolución, 
pues son inversores, por 
eso aquellos que les cuesta 
entender como funciona 

un sistema capitalista los 
denomina especulador), de 
mayor credibilidad, pues 
están acostumbrados a la 
empresa privada, a la res-
ponsabilidad personal a 
funcionar por objetivos y a no 
ser funcionarios subjetivos, 
ahí está la diferencia. Veci-
nos de Premià, la decisión es 
simple, hoy por hoy, el único 
partido que está capacitado, 
para dar confianza nacional 
y credibilidad internacional 
para sacar a España de la 
crisis es el Partido Popular, 
pero hará falta tener una 
mayoría suficiente y clara, 
para poder llevar a cabo 
todas las reformas necesa-
rias.

Cap al 20N

En aquest article volem par-
lar de les eleccions generals 
del proper 20 de novembre. 
Per què? Doncs perquè els 
resultats d’aquestes elec-
cions, amb l’actual situació 
de crisi, són cabdals i influi-
ran en el dia a dia del nostre 
municipi. Alguns volen fer 

veure que aquestes elec-
cions no són les teves, les 
que no et toquen de més a 
prop, que aquestes només 
interessen als polítics, que 
tot es fa a Madrid, lluny de 
casa teva. Aquest article et 
demostrarà que aquestes 
eleccions, també són les 
teves, perquè el que es fa 
allà t’afecta i afecta Premià 
de Mar. Perquè no dubtis de 
la importància i proximitat 
d’aquestes eleccions dei-
xa’ns explicar-te les coses 
que qualsevol veí i veïna 
pot veure i palpar d’allò que 
ha fet el govern socialista 
de l’Estat a Premià de Mar.  
Malgrat la crisi, l’any 2009, 
els socialistes que gover-

nen a Madrid, van invertir 
a Premià de Mar més de 
4.500.000 €, en obres de 
què ara, en aquest moment, 
gaudim, com per exemple 
remodelacions de places 
com la de la Mediterrània 
(Can Fitó), la plaça de la 
Constitució, l’ascensor de 
l’escola d’Adults, el nou 
enllumenat del carrer Eli-
senda de Montcada, les 
urbanitzacions de carrers 
del Casc Antic i Barri del 
Gas, la remodelació dels 
accessos a l’escola El Dofí, 
entre d’altres, i una obra 
emblemàtica i a punt d’in-
augurar-se com la remo-
delació del teatre L’Amis-
tat.  L’any 2010 també van 

arribar diners del govern 
de l’Estat i les actuacions 
més destacades van ser la 
remodelació del Casal de 
Gent Gran de Can Manent, 
la millora de l’Escola Muni-
cipal de Música, les millores 
en enllumenat al barri del 
Casc Antic, nova i més llum 
a la carretera de Vilassar 
de Dalt, millores al cemen-
tiri municipal, a la piscina 
antiga (el sostre nou), etc., 
tot plegat, juntament amb 
altres actuacions, més de 
2.300.000 € i, a més a més, 
una inversió de 500.000 € 
per a despesa social. No 
voldríem oblidar com els 
socialistes són els que van 
votar a favor del nou Estatut 

del 2006, mentre que el PP 
hi va votar en contra. Per tot 
plegat, reflexiona i valora 
les dades reals, si us plau. 
Els socialistes podem pre-
sentar actuacions concre-
tes de les quals pots gaudir 
en el teu municipi, d’altres 
en canvi, fan discursos 
buits de propostes i només 
es dediquen a criticar sen-
se concretar. El 20N no et 
refiïs d’aquells que no par-
len clar (el PP) o d’aquells 
(CiU) que per una banda 
s’enfaden i gesticulen amb 
els que ataquen Catalunya 
i els catalans i per l’altra 
hi pacten per mantenir-se 
en el govern a qualsevol 
preu.

El perquè del 
Junts Fem Premià

Un cop finalitzat l’estiu, el 
grup municipal de Con-
vergència i Unió reprenem 
aquest nou curs amb la 

voluntat de seguir treba-
llant de valent per Premià 
de Mar. 

La plaça dels Països 
Catalans ja és oberta al 
públic, i tot que hauríem 
preferit que hagués estat 
a punt el mes de juliol 
–cosa que no va ser pos-
sible perquè les pluges 
van provocar un inevitable 
endarreriment de l’obra- el 
fet de veure que els premi-
anencs es fan seu aquest 
espai i que cada tarda és 
ple de gent ens omple de 
satisfacció. 

D’altra banda, el nou te-
atre de l’Amistat ja es troba 
en la seva recta final i, com 
qui diu, ja està en la fase 

dels “últims serrells”, per 
la qual cosa confiem que 
abans de Nadal ja en po-
drem gaudir tots plegats. 

També tenim a sobre de 
la taula les negociacions 
amb ADIF per fer realitat 
el baixador de Can Pou, 
la reactivació del Port, 
ara que la General i tat 
ja ens ha confirmat la 
pròrroga de la concessió, 
l’inici de la reforma integral 
del barri de Santa Maria, 
sense oblidar que hem de 
continuar, en la mesura 
que puguem, arranjant els 
carrers i  places que més 
ho necessiten, així com el 
procés de participació que 
endegarem ben aviat per 

decidir quins equipaments 
necessita el nostre mu-
nicipi, entre moltes altres 
coses. 

Paral·lelament, hi ha 
l’elaboració dels pressu-
postos per al proper 2012, 
en els quals ja s’està tre-
ballant. Uns pressupostos 
que, com passa a la majo-
ria dels ajuntaments, cada 
cop són més difícils de 
gestionar i cada cop són 
més precaris. 

Des de Convergència i 
Unió som molt conscients 
d’aquesta situació i de les 
dificultats que comporta. Al 
mateix temps, no oblidem 
que  tenim per davant un 
mandat en el qual, tot i 

tenir un regidor més que 
en l’anterior, governem en 
minoria. Tot plegat fa que 
assumim la nova situació, 
econòmica i política, com 
una gran oportunitat per 
buscar amplis consensos 
amb tots els grups, sen-
se exclusions.  És hora 
d’actuar i de decidir con-
juntament, d’aparcar les 
diferències i de centrar-
nos en allò que ens uneix, 
la il·lusió per millorar, per 
anar endavant, per afron-
tar els reptes i per ca-
minar plegats, regidors i 
ciutadans. És el moment 
de demostrar, amb fets, 
el perquè del “Junts fem 
Premià”. 
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Transparència 
és sinònim de 
qualitat democràtica

Des de la Coalició d’Es-
querres creiem que tant 
la transparència com la 
participació és un eix ver-
tebrador i transversal de 
la política municipal i és 
sinònim de qualitat demo-
cràtica. Creiem que s’ha 
de potenciar i promoure 
espais de participació.

Al passat ple de juliol, 
els grups de  CIU, el PSC 
i el PP van decidir que de-
cisions com l’elecció de 
quins regidors de l’equip 
de govern puguin gaudir 
de dedicació exclusiva o 
la modificació de preus 
públics, passin per la jun-
ta de govern local sense 
que es puguin votar als 

p lens i  sense que e ls 
grups que representen 
els premianencs puguin 
expressar el sentit dels 
seus vots. Les delega-
c ions tenen sent i t  per 
assumptes urgents però 
amagar el debat de qües-
tions importants només fa 
que allunyar la gent de 
les decisions municipals 
impedint la necessària 
transparència que recla-
ma la democràcia.

Aquesta transparèn-
cia que demanem és la 
t ransparència que ens 
ap l iquem,  pe r  aques t 
motiu volem fer públics 
a què van destinats els 
diners que rebem com a 

formació política local.  El 
sou que reben els nostres 
companys com a regidors 
de l ’opos ic ió  var ia  en 
funció de l’assistència als 
plens i als diferents con-
sells i comissions. De mit-
jana, l’Alfonso Barreras, 
el nostre portaveu, rep un 
sou brut de 802,57 euros, 
i el Moisés Sevillano de 
554,88  euros  (495 ,42 
€/p le ,  217,99  €/ jun ta 
de portaveus, 59,46 €/
comissió). D’aquest sou 
l’Alfonso dóna 300 euros 
i el Moisés 200 euros a la 
coalició local d’ICV-EUiA. 
Aquests diners van desti-
nats a finançar l’activitat 
pol í t ica amb l ’object iu 

Sobre el Vila Primília

Creure en una objectivi-
tat informativa és creure 
en una utopia disfressa-
da de raó. La tendència 
s’encarrega de donar per-
sonalitat a un mitjà perquè
aquest sigui afí a algun partit 
polític. Així, tot i conèixer 
les pretensions dels diaris 
generalistes que amb més 
o menys freqüència consu-

mim, no tothom sap posar-hi 
filtres.

És lògic pensar que si go-
verna CiU, el Vila Primilia es 
dediqui a encantar-se amb 
les meravelles que aquest 
partit, que camina per la 
dreta, fa a la nostra vila. 
Els altres partits tenen un 
requadre pèssim i marginat 
que, des de l’òptica psico-
lògica de la comunicació, 
la gent no es llegirà si no 
és que ja en tenia intenció. 
No és pas un format que 
convidi a llegir, sinó més 
aviat un ús discriminatori de 
l’espai i una subtil manera 
d’arraconar la diversitat 
d’opinions per part de la re-
dacció. Una redacció anòni-

ma que ningú no es molesta 
a signar. Una redacció que 
agafa forma d’Ajuntament 
i de veu del poble quan en 
realitat representa un partit 
polític. Segons les dades 
que presenta la publicació, 
la mateixa cap de premsa 
assumeix ser-ne la redac-
tora en cap i per tant tot el 
contingut d’aquest és a les 
seves mans.

Ja que a Premià ens 
permetem el luxe de publi-
car en color i A3, podríem 
omplir tot aquest munt de 
paper amb un contingut que 
pogués satisfer d’una forma 
més àmplia els ciutadans. 
Deixem les felicitacions al 
govern de Convergència i 

Unió i investiguem sobre 
qüestions socials que ens 
acostin a la nostra pròpia 
realitat local. Tenim cons-
tància de l’índex de fracàs 
escolar a la nostra vila? 
Sabem com estem d’atur 
juvenil? I el nombre d’avis 
que viuen sols? Les famílies 
amb problemes econòmics 
que ajuda la Creu Roja? 
Saben els ciutadans de Pre-
mià de Mar quelcom sobre 
el narcotràfic als nostres 
carrers?

Des de Crida Premianen-
ca, hem volgut girar la truita 
per fer de l’espai cedit quel-
com diferent. Tot i això, no 
ha estat possible ja que “es 
va acordar fa un parell o tres 

legislatures que es cedien 
420 paraules a cada partit”, 
sense dret a posar-hi una 
fotografia o un enllaç, “ni tan 
sols una paraula en negre-
ta”. Pel que es veu, això no 
és competència de la cap 
de premsa, sinó de la Junta 
de Govern. Així, doncs, fins 
que la burocràcia d’aquest 
Ajuntament no ens permeti 
canviar la normativa, com 
si d’una reforma constitu-
cional es tractés, seguirem 
utilitzant de la millor manera 
possible aquestes 420 es-
casses paraules. Tot sigui 
per un Vila Primilia millor.

Sara Montesinos Pinilla 
(Comunicació CP-PA)

Nou curs ciutadà

El Enguany encetem un nou 
curs després que el passat 
mes de maig s’hagin cele-
brat les eleccions locals amb 
nous titulars en les diverses 
regidories del nostre Ajunta-
ment. A la darrera reunió de la 
Coordinadora, el proppassat 
mes de juliol, tinguérem la pri-
mera presa de contacte i ens 

vàrem citar per a la següent 
que se celebrarà el proper 27 
de setembre. Entre els punts 
de l’ordre del dia voldria des-
tacar alguns temes comuns 
a totes les associacions de 
veïns com ara Renfe, la nova 
Ronda del Maresme, el Port i 
les platges.

Renfe:
Resta pendent la signatura 

d’un conveni de col·laboració 
entre Adif-Renfe i l’Ajuntament 
de Premià de Mar. L’objectiu 
és la remodelació de l’actual 
edifici de l’estació de ferrocar-
ril, l’arranjament de la parada 
del bus sentit Mataró i, encara 
que sense terminis d’execu-
ció, hom preveu la construc-

ció del futur baixador de Can 
Pou. La voluntat veïnal és la 
d’encoratjar la realització del 
projecte tot demanant, com 
és legalment preceptiu, que 
Adif faci arribar al consistori 
el projecte complet a fi  que 
vetlli pel compliment del pla 
especial sector estació ferro-
carril (que és la planificació 
urbanística vigent a la zona). 
L’objectiu és gaudir de les 
millores amb la salvaguarda 
del futur passeig marítim. 
D’aquí la importància que les 
tanques siguin el màxim de 
transparents possible.

Nova Ronda del Maresme: 
L’actual conseller de Políti-

ca Territorial i Obres Públiques 

de la Generalitat ha expressat 
la seva voluntat d’escoltar la 
societat civil. Múltiples entitats 
cíviques d’arreu del Maresme 
han demanat que, tenint pre-
sent les necessitats futures 
de mobilitat a la comarca i la 
desaparició de l’actual tram 
de la NII, es rescati l’actual 
autopista i s’ampliï un carril 
per banda. Cal recordar que 
la concessió ultrapassa ja els 
quaranta anys i finalitza al cap 
de poc de quan previsible-
ment acabaria la construcció 
de l’autovia paral·lela que 
hi ha  projectada. Val a dir 
que l’impacte d’una autovia i 
autopistes juntes és brutal en 
una comarca com la nostra 
que, de mar a muntanya, no 

supera els tres quilòmetres en 
línia recta.
Port i platges: 

No es pot permetre l’in-
compliment del conveni sig-
nat entre l’Ajuntament i els 
responsables del Port i que 
obliga els segons a regenerar 
el tram central de la platja.

La barrera artificial del port 
impedeix la reposició natural 
de la sorra que els periòdics 
temporals de llevant s’em-
porten i que s’acumulen a la 
banda de llevant del port. Això 
no impedeix la recerca d’una 
solució més permanent i eco-
lògica. Cal, també, impulsar la 
dinamització de la zona del 
Port les obres del qual resten 
aturades “sine die”.

de no haver de demanar 
cap tipus de crèdit per 
finançar les nostres cam-
panyes. Amb això acon-
seguim tenir  les mans 
lliures de qualsevol deute 
o compromís econòmic 
que podria afectar la nos-
tra llibertat política. 

Per altra banda la sub-
venció que rep el nostre 
grup municipal (625,80€) 
s ’u t i l i t za  per  pagar  e l 
l loguer del nostre local 
i les despeses de  man-
ten iment  ,  per  aquest 
motiu el nostre local està 
obert a totes les entitats 
de Premià que el vulguin 
fer servir sense ànim de 
lucre.
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EXPOSICIONS
Exposició de pintures 
de l’artista Andreu 
Garcia
Del 7 al 16 d’octubre, 
a la Sala Premiart
Organitza: 
Artistes Plàstics

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

Exposició fotogràfica 
“Marineres” de Jaume 
Llinares
Del 17 al 30 d’octubre, 
al Centre Cívic
Organitza: Grup 
Fotogràfic Argent

“Fidels i rebels”,
exposició sobre el 
personatge de còmic “El 
Jabato”. Commemoració 
del 50è aniversari de 
l’aparició d’aquest còmic. 
Comissari: Joaquim No-
guero. Del 17 d’octubre 
al 30 de novembre, a la 
Biblioteca Martí Rosselló 
i Lloveras. Organitza: 
Fundació Víctor Mora
Col·labora: Biblioteca 
Martí Rosselló i 
Lloveras

Exposició de
fotografies de l’artista 
Esther de Prades Maria
Del 21 al 30 d’octubre, 
a la Sala 1 de Premiart
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Exposició d’escultures 
d’un grup d’artistes 
procedents de Bulgaria. 
Del 21 al 30 d’octubre, 
a la Sala 2 de Premiart. 
Organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Barris mariners
Del 30 de setembre 
al 26 d’octubre, a la 
Biblioteca Martí 
Rosselló i Lloveras. 
Organitza: Biblioteca 
Martí Rosselló i Lloveras

“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

Cinema al Patronat  
Consulteu la progra-

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

www.patronat.
voluntariat.org

Dimecres 19
Xerrada per adults: relacions de parella
A càrrec de la Dra Noèlia Sánchez, 
metge psicoterapeuta
19.00 h, a la Biblitoeca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Activitat infantil: Una castanyada de por
A càrrec de Joan de Boher
18.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 21
Projecció “Marineres” 
Projecció de fotografies de Jaume Llinares.
20.00h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Conferència “Societat civil i futur nacional”
A càrrec de Muriel Casals, Presidenta d’Òmnium Cul-
tural i Doctora en Ciències Econòmiques.
20.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Secció Premià d’Òmnium Cultural

Divendres 28
Tintem llana amb els colors de la tardor
Tintat natural de fil de llana amb diferents colors. Taller 
a càrrec d’Anna Homs.
De 16.00 h a 19.30 h, al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estampació

Diumenge 30
Country a la plaça 
Aprèn a ballar country amb els Mosqueters del Co-
untry
12.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Organtiza: AVECA

La Xarxa presenta: El rusc de la Melinda 
Espectacle de la companyia La Closca
18.00 h, al Patronat Teatre
Organitza: Patronat Teatre
Sinopsi:
La Melinda, és una abella obrera que cada matí surt 
del rusc per collir el nèctar més dolç de les flors. Un 
cop té les cistelles plenes, torna dins i cuina excel-
lents pastissos. El Viloví, és un abellot que, com a tots 
els abellots, aviat li arriba el seu trist destí: la reina és 
a punt de néixer i haurà de fer el vol nupcial i… morir.
Però la Melinda i el Viloví tenen una gran idea: una 
nit s’escapen i es construeixen un rusc per a ells dos 
sols: és un rusc petit amb dues cambres per dormir i 
una cuina gran per cuinar.
Tot va bé fins que un dia, descobreixen que ben aprop 
han plantat unes fileres de flors. Son flors perfectes: 
igual d’altes, igual de rodones, amb els mateixos co-
lors i les mateixes formes. Semblen soldats vestits de 
flors… 

Divendres 4 de novembre
Taula rodona a l’entorn del Jabato
19.00 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Dijous 6
Concert d’inauguració del curs 2011-2012
A càrrec dels alumnes de l’escola
19.00 h, a l’Auditori de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 8
Gafarrock’11!
Diuen que el Gafarró és l’ocell que ens representa, és 
a dir, aquella imatge que ens identifica com a Premia-
nencs. També diuen que el rock és un estil de música 
que et fa vibrar, despertar les teves sensacions! Creieu 
que es poden barrejar totes dues coses????? 
Doncs sí!!! Parlem del Gafarrock ‘11!!!!! El primer festival 
de música d’estil Rock organitzat per l’Ajuntament de 
Premià de Mar i per Premià Jove!!!
La millor estona envoltat per la música en directe per 6 
grups de rock que et faran desmelenar i treure l’esperit 
“rocker” que portes dins! No us ho penseu més i ens 
veiem a ritme del millor rock del Maresme.
Més informació al facebook del Premià Jove i al web 
www.premiajove.net
A partir de les 18.00 h, a la Plaça de Can Fitó
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Premià Jove, AVECA

Joan Maragall i Gorina. El poeta de la paraula viva.
Homenatge en els 100 anys de la seva mort. 
Recital de poemes i cançons acompanyat de guitarra.
19.00 h, a Can Roure
Organitza: Dimecresalesnou

Dimarts 11
Lectures en veu alta
Els dimarts 11, 18 i 25 d’octubre es llegirà Què és una 
vida plena? de Luc Ferry, dirigit per Mar de Dones.
18.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Organitza: Mar de Dones

Dijous 13
Lliga fotogràfica 
Tema “BODEGÓ FRUITES”. Tècnica: Color
Interessats consultar les bases 
al blog d’Argent www.grupargent.blogspot.com 
20.00 h, al Centre Cívic
Organitza: Grup Fotogràfic Argent 

Divendres 14
Reciclar és necessari 
i es poden fer coses precioses
Altres maneres de decorar teixits,
amb teles sobreposades. Taller a càrrec d’Anna Homs.
De 16.00 h a 19.30 h, al Museu de l’Estampació
Organitza: Museu de l’Estampació

Dimarts 18
Auditori Viu
19.00 h, a l’Auditori de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música
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