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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

Escric aquestes ratlles coincidint amb el canvi d’estació meteoro-
lògica: l’estiu ens deixa per donar pas a la tardor, les vacances ja 
semblen molt llunyanes i ja estem totalment immersos en el curs 
que tot just acabem d’encetar. Un curs que encaro amb responsa-
bilitat i optimisme, amb ganes de treballar i amb un nou repte: el 
de fer possible que el nou equip de govern format per CiU i PSC 
pugui donar les respostes que la ciutadania reclama. 
 D’altra banda, quan aquest Vila Primilia arribi a les vostres 
mans serem a tocar de dits de la 8a edició del Mercat del Mar, que 
farà possible que durant tot el cap de setmana els premianencs 
puguem gaudir dels nombrosos actes i activitats relacionats amb 
els orígens mariners de la nostra vila. Us convido a participar-hi i 
a fer possible que aquesta festa, cada cop més consolidada, sigui 
un èxit de tots. 

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

octubre 2012

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

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

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

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 
presenta enguany diverses novetats
Per 8è any consecutiu, el 
primer cap de setmana d’oc-
tubre Premià de Mar cele-
brarà el Mercat del Mar, la 
fira d’actes inspirats en els 
antics mercats de pobles 
mariners. 

L’edició d’aquest any 
presenta algunes novetats, 

com ara una exposició de 
maquetes de vaixells a la 
plaça de la Sardana; un  
viatge nocturn en vaixell per 
observar els estels des del 
mar amb les indicacions d’un 
astrònom; la projecció de la 
pel·lícula Ocèans a l’Espai 
l’Amistat; i una conferència 

Passa a la pàgina següent

sobre la subhasta cantada 
del peix a Montgat. D’altra 
banda, també s’ampliaran 
els tallers i activitats infantils 
a la fira del Club Nàutic i a la 
plaça de la Sardana. 

Poble mariner
Durant tot el cap de set-

mana, diversos indrets del 
poble acolliran actes relaci-
onats amb l’entorn mariner. 
Dissabte, matí i tarda, els 
vaixells històrics Rafael i 
Jolie Biche faran sortides 
mar endins que permetran 
als passatgers gaudir del 
paisatge premianenc des del 

mar. Mentrestant, també dins 
el recinte del port, hi haurà la 
tradicional subhasta de peix 
a l’antiga, diversos tallers i un 
espectacle musical.

Diumenge al matí es farà 
una visita guiada que sortirà 
de la plaça de la Sardana per 
conèixer el Premià mariner. 

8a edició del Mercat del Mar 
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Moisès Sevillano (ICV-EUIA-E) 

“L’íntima relació de la nostra vila 
amb el mar ha consolidat 

una activitat al seu entorn que es reflecteix 
en aquest mercat, 

per intentar fer arribar a la ciutadania les 
seves peculiaritats”.

“El tema del Mercar del Mar 
està molt bé, però vull 

aprofitar el nostre espai 
per dir que volem 
que Catalunya es 

quedi dintre d’España”.

“El Mercat del Mar respon a un model 
de promoció de la ciutat que nosaltres 
no compartim. Som més partidaris de 

reforçar les polítiques de promoció 
econòmica estables que no pas reforçar 

esdeveniments puntuals poc arrelats”.

“A la Fira del Mar estaria bé 
fer participar més les entitats 

premianenques, així la implicació i la 
influència del poble seria més gran. 

Que vagi bé!”

“La Fira Mercat del Mar ens 
ofereix un molt bon moment per gaudir de 
dos dels nostres principals actius: el mar i 

el comerç, alhora que promocionem d’una 
manera molt atractiva el nostre muncipi. 

Gaudiu-la!”

Iban Díaz (CiU)

Al migdia es farà una mus-
clada popular a la plaça de 
la Sardana i al vespre una 
cantada d’havaneres i rom 
cremat. 

Els comerços de Premià 
sortiran també diumenge a la 
rambla de la Lió amb la Fira 
de Tardor i oferiran els estocs 
de temporades passades a 
un preu reduït, així com les 
novetats de temporada. 

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, cercaviles i 
animació.  

Finalment, diversos es-
tabliments de restauració 
de la vila oferiran un menú 

mariner. 
El programa de la 8a 

edició del Mercat del Mar 
es pot consultar al web de 
l’Ajuntament de Premià de 
Mar (www.premiademar.cat) 
i a la pàgina de facebook 
(www.facebook.com/mercat-
delmar), també se’n podrà 
seguir el desenvolupament 
a twitter amb el hashtag 
#mercatdelmar.

Gran exposició de maquetes realitzada per mes-
tres del modelisme naval. Associació Chapucen-
sis de Barcelona. Tallers infantils.

11 h. Cercavila pregó amb la Peixatera del Port, 
el Capitano, en Grumet i xanquer mariner.

12.30 h. Jocs mariners amb reclutament de 
tropes.

17 h. Cercavila d’inici: On són els cavallets de 
mar?

18 h. L’hora del conte: El mariner de Sant Pau.

19 h. La recerca del tresor, gimcana amb trenca-
da de l’olla de les monedes.

19.30 h. Musclada popular i glop de vi. Preu 1€

20 h. Cercavila de cloenda amb molta animació.

Diumenge 7 d’octubre
A la plaça de la Sardana

De 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h. Fira d’artesans 
amb ambientació marinera. Acompanyament mu-
sical a càrrec de Xarop de Canya amb el Capitano 
i els seus mariners. Gran exposició de maquetes 
realitzada per mestres del modelisme naval. Asso-
ciació Chapucensis de Barcelona. Tallers infantils 
per a la mainada.

10.30 h. Visita guiada pel Premià mariner. Sorti-
da de la glorieta de la plaça.

11 h. Cercavila pregó amb la Peixatera del Port, 
el Capitano, en Grumet i xanquer mariner.

12.30 h. Danses marineres amb reclutament de 
tropes.

13 h. Musclada popular i glop de vi. Preu 1€

17 h. Cercavila amb els cavallets de mar.

19 h. Havaneres amb La Taverna i rom cremat.

A la plaça Romà Piera i Arcal (porxo de La Lió)

De 10 h a 21 h. Fira Comercial de Tardor, venda 
d’articles de temporada i d’estoc. Tallers diversos 
per a petits i grans.

A les 12 h i a les 17.30 h. Classe magistral d’es-
grima medieval d’espasa llarga.

12.30 h i a les 18 h. Exhibició de balls (diversos 
estils).

19 h. Taller de Salsa i exhibició de Capoeira.

Al Museu de l’Estampació

D’11h a 13 h. Taller d’estampació amb motius 
mariners.  

12 h del migdia. Conferència “La subhasta 
cantada del peix a Montgat”, a càrrec de Laia 
Aleixendri i Núria F. Llobet, documentalistes de 
l’Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya.

A l’Espai l’Amistat

12 h Cinema del Mar: Ocèans, llargmetratge 
documental. Entrada lliure.

Gastronomia marinera
Menú mariner als següents establiments de 
restauració:

Restaurant l’Ona. Ctra. Nacional II Km 638,5 
(al costat del Club Nàutic Premià)
Bar Restaurant L’Amistat. Sant Antoni, 60-62
Restaurant El Paller. Torrent Malet, 10 
Restaurant Miramar. Camí Ral, 109
Can Formatger. Unió, 13

Dissabte 6 d’octubre
Al Port Esportiu

De 10 h a 13h i de 16 h a 
20h. Bateig de Mar amb dos 
vaixells històrics, el Rafael i el 
Jolie Biche. Preu: 1€ (infants) / 
2€ (adults)

De 10 h a 13 h. Volta pel port 
a rem i volta pel port a vela. 

De 10 h a 13 h. Tallers diver-
sos: fòssils marins, estels vo-
ladors, nusos mariners, xarxa 
de pescadors, pintura...

De 10 h a 13 h. Parada de càntirs mariners d’Argentona.

11 h. Sardinada popular i glop de vi. Preu 1€

11 h. Espectacle escènic per l’acadèmia Casting.

12 h. Subhasta de peix a l’antiga de la Confraria de Pes-
cadors Verge del Carme.

20 h. Observació d’estels des del mar: 2 hores de 
navegació en vaixell en què un astrònom ens ensenyarà a 
orientar-nos. Places limitades. Inscripcions al 937904522 i 
a blaumar@blaumar.cat. Preu 14€

A la plaça de la Sardana

De 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h. Fira d’artesans amb 
ambientació marinera. Acompanyament musical a càrrec 
de Xarop de Canya amb el Capitano i els seus mariners. 

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

La Fira del Mar
Torna una nova edició de la Fira del Mar. Aquest esde-
veniment vol apropar el poble al mar i al port. Tothom 
podrà gaudir d’una gran festa marinera i nàutica grà-
cies a les activitats organitzades per l’Ajuntament i el 
Club Nàutic Premia. 

 Una de les activitats més rellevants són les sortides 
en diferents vaixells, uns grans i històrics com el Rafael 
i el Jolie Biche, i d’altres de vela lleugera, a més de 
sortides a rem. I no ens podem oblidar dels més petits, 
que podran gaudir de diferents tallers. 

 Cal destacar que totes aquestes propostes espor-
tives tenen un denominador comú: el mar i la seva 
cultura. També es vol donar a conèixer al conjunt de la 
població l’activitat pesquera que es realitza a la costa 
del Maresme. Per això se celebrarà una subhasta de 
peix a l’antiga organitzada per la confraria de pesca-
dors i una sardinada popular.

 Us esperem al port perquè sortiu a navegar i des-
cobriu el mar i el Club Nàutic. 

 Per a més informació podeu contactar amb l’Escola 
de Vela: Tel 605537263

Club Nàutic Premià
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Els dos grups municipals formalitzen el 
Pacte per a la Ciutat e Premià de Mar, que 
marca les prioritats per als propers anys

Acord de govern 
entre CiU i PSC

El 12 de juliol els grups mu-
nicipals de CIU i PSC van 
formalitzar l’anomenat Pacte 
per a la Ciutat de Premià de 
Mar. El document estableix 
les prioritats del nou equip de 
govern per als propers anys 
i destaca aspectes com ara 
la reactivació econòmica i 
la lluita contra l’atur; les po-
lítiques de benestar social i 
salut; la neteja i la seguretat; 
l’educació, la cultura i l’es-
port; i les infraestructures i 
els equipaments, alhora que 
recull diverses prioritats com 
ara la participació ciutadana, 
l’agilització de la tramitació 
administrativa, la creació de 
la figura del síndic del poble, 
la figura del regidor de barri o 
el suport a les entitats, amb 
un denominador comú cen-
trat en la transparència, l’aus-

teritat, l’eficàcia i l’eficiència 
per part de l’equip de govern. 

Durant la seva interven-
ció, l’alcalde Miquel Buch 

es va referir a la respon-
sabilitat per part dels dos 
grups municipals en aquest 
pacte, i va subratllar la im-

portància que dues forces 
polítiques tradicionalment 
majoritàries com CiU i el 
PSC  hagin materialitzat 
un pacte que representa 
dos terços del ple munici-
pal, i per tant un nombre 
important de premianencs.
Per la seva part, Tomás Es-
teban, portaveu del PSC, va 
destacar que des del primer 
moment la voluntat ha estat 
la sumar voluntats dels dos 
partits amb l’objectiu de do-
nar un impuls a la ciutat en 
un moment difícil i complicat. 
Amb el nou pacte, l’equip 
de govern passa a te-
nir 14 regidors del total 
dels 21 que formen el 
consistori. La nova com-
posíc ió del  govern no 
comporta increment de la 
despesa, ni dedicacions.

El 12 de setembre, 3.521 
alumnes van iniciar el curs es-
colar a les escoles públiques 
i concertades de Premià de 
Mar. El repartiment d’alumnes 
per etapes és el següent: 
832 alumnes faran Educació 
Infantil (de P-3 a P-5), 1.622 
faran Educació Primària (de 
1r a 6è) i 1.067 faran ESO (4 
cursos).

Durant ĺ estiu, l’Ajuntament 
ha portat a terme diverses 
tasques de manteniment als 
centres escolars, relaciona-
des amb la pintura i la fusteria, 
alhora que també s´han fet 
treballs de jardineria i de reno-
vació dels sorrals. El transport 
escolar es manté a les esco-
les Mar Nova i Montserrat, així 
com la natació escolar per als 
alumnes de 2n de primària.

Finalment, per part del 
Departament d’Ensenyament 
s’ha instal·lat un nou mòdul 
a l´escola Mar Nova i s’han 
reprès les obres a l’Escola 
Montserrat.

Comença el 
curs escolar

Nova composició 
de l’equip de govern

Durant els mesos d’agost i 
setembre s’han fet les obres 
de substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol, 
així com la millora de les 
instal·lacions de l’equipament.  
A més del canvi de la gespa, 
s’ha instal·lat un nou sistema 
de reg; s’han augmentat les 
dimensions del terreny de 
joc ampliant els laterals del 
camp; s’hi han incorporat 
dos camps de futbol 7, amb 
el marcatge i porteries aba-
tibles corresponents;s’han 
substituït tots els elements 
esportius del terreny de joc 
(banderins, porteries, etc.); 
s’ha substituït el tancat peri-
metral; s’ha instal·lat un nou 
marcador electrònic i s’han 
posat noves banquetes per 
als jugadors. Paral·lelament, 
s’ha aprofitat per iniciar la 
reforma dels 5 vestidors així 
com els seus accessos, lava-
bos i marquesines. 

Gespa nova al 
camp de futbol
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El 29 d’octubre entren 
en funcionament les noves 
zones verdes 

Tal com ja es va informar al 
Vila Primilia de juny-juliol,  
l’Ajuntament ha tirat enda-
vant un seguit de mesu-
res per millorar la manca 
d’aparcament als carrers 
de Premià de Mar, pensa-
des per donar resposta a 
les diverses necessitats de 
cada zona. Una d’aquestes 
mesures és la creació de la 
zona verda d’aparcament 
residencial, que entrarà en 
funcionament el proper 29 
d’octubre. 

Les noves zones verdes 
s’ubicaran als carrers se-
güents: 

Zona 1:  àrea d’influència 
compresa entre els carrers: 
Mossèn Jacint Verdaguer 
amb carretera de Vilassar de 
Dalt i carrer del Nord i carrer 
de Sant Miquel. 

Zona 2: àrea d’influència 
compresa entre els carrers: 
carretera de Vilassar de Dalt 
amb carrer Pintor Pau Roig, 
Torrent de la Fontsana i car-
rer Rosselló. 

Les dues zones seran 

independents entre elles, 
de manera que els residents 
empadronats a l’àrea d’influ-
ència d’una zona determina-
da tindran dret a gaudir de 
la tarifa de resident dins la 
seva zona però no podran 
gaudir de la tarifa de resident 
a l’altra. 

Distintiu de bonificació
El funcionament d’aquestes 
zones verdes serà el se-
güent: els veïns de la zona 
d’influència rebran a casa, 
durant la setmana del 15 
d’octubre, un distintiu que els 
permetrà aparcar a la seva 
zona amb una tarifa especial 
de 2€ setmanals. La  tarifa 
serà per setmanes naturals, 
de dilluns a divendres. 

La resta de persones que 
no resideixin a la zona o que 
no compleixin els requisits 
establerts, podran aparcar 
per un màxim de dues hores 
seguides, previ pagament 
segons les tarifes establertes 
a les màquines expenedores 
dels tiquets. 

Els residents de la zona tindran un distintiu i podran 
aparcar sense límit horari amb una tarifa de 2€ setmanals

Requisits per poder gaudir del 
distintiu de bonificació de la zona verda
• Empadronat/da a Premià de Mar, dins de l’àrea 
d’influència de la zona aprovada per l’Ajuntament, i 
titular de vehicle en alta al padró de l’IVTM.

• Titular de vehicle i d’immoble d’alta al padró de 
l’Impost sobre béns immobles ubicat a la zona 
d’influència que correspongui.

Les persones que compleixin aquests requisits i que 
el 22 d’octubre no hagin rebut el distintiu, s’hauran de 
posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9h 
a 14h, personalment o per mitjà del telèfon 93 741 74 
00 o de l’adreça de correu electrònic AJ172.OAC@
premiademar.cat.

ÀREA D’INFLUÈNCIA ZONA VERDA CENTRE

Àrea d’influència zona verda centre

Àrea d’influència zona Dr. Ferran

Tarifes de la zona verda
Residents amb distintiu: 
2€ setmanals (setmanes naturals,
 de dilluns a divendres). 

No residents, sense distintiu:
tarifa per minuts, fins 
a un màxim 
de dues hores. 
Exemples:
5 minuts: 0,15€ 
29 minuts: 0.75€ 
58 minuts: 1.50€ 
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L’Ajuntament, obligat a
atorgar una llicència d’activitat
industrial a Can Sanpere 

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. El dia 
abans va tenir lloc la Marxa de torxes per la independència, organitzada 
per la Comissió marxa de torxes per la independència de Premià de 
Mar, i a la plaça de l’Ajuntament la Ballada de Sardanes amb la Cobla 
Premià i la col·laboració dels Amics de la Sardana.  

El POUM actualment vigent qualifica aquest indret 
com a espai lliure, però la sentència judicial es basa 
en el planejament anterior, de 1990
L’agost del 2005 l’entitat 
JOSEL,S.L, t itular dels 
terrenys inclosos dins de 
l’àmbit de Can Sanpere, 
va sol·licitar unes llicències 
municipals per a la construc-
ció i obertura d’una activitat 
de serveis informàtics a la 
Gran Via de Lluis Companys 
núm. 114-128. En aquells 
moments encara era vigent 
el Pla general d’ordenació 
urbana de l’any 1990, que 
qualificava aquest àmbit 
com a sòl industrial, tot i que 
s’estava ultimant el nou pla, 
segons el qual Can Sanpere 
es destinava a espai lliure i 
a equipaments. 
 L’Ajuntament va denegar 
les llicències per consi-
derar que no  s’ajustaven 
al pla general aleshores 
vigent (el de 1990), ja que 
es tractava d’una activitat 
d’excessiva envergadura 
per a un nucli antic tan 

consolidat com el de Pre-
mià de Mar. JOSEL,SL va 
impugnar aquestes denega-
cions davant dels tribunals 
contenciosos-administratius 
i després d’un llarg camí 
judicial, a finals de juliol de 
2011  es va dictar sentència 
al seu favor, en la qual es 
reconeixia a l’empresa el 
dret a obtenir les llicències 
sol·licitades l’any 2005.

Execució forçosa 
de la sentència
Per requeriment judicial de 
15 de juny de 2012, reiterat 
en data 17 de setembre de 
2012 s’ordena a l’Ajunta-
ment l’execució forçosa de 
la sentència referida i, per 
tant, l’atorgament de les 
llicències.
 Paral·lelament al procés 
judicial, es va anar tramitant 
el nou POUM, actualment 
vigent. L’actual pla contem-

pla l’àmbit de Can Sanpere 
dins d’un polígon discon-
tinu conjuntament amb al-
tres terrenys, amb l’objectiu 
d’esponjar el nucli central 
del municipi. D’aquesta 
manera, el municipi recu-

pera al 100% l’àmbit de Can 
Sanpere per a espais lliures 
i equipaments públics. L’ús 
residencial es trasllada a 
l’altra part dels terrenys 
inclosos en el polígon, a Ca 
l’Estevet. 

 Al mateix temps, cal tenir 
present que JOSEL,SL tam-
bé ha interposat un recurs 
contra l’acord d’aprovació 
definitiva de l’actual POUM, 
que encara es troba pen-
dent de sentència. 
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Campanya contra
l’incivisme 
dels trastos 
abandonats 
Dins el marc de les cam-
panyes per recordar a la 
ciutadania la importància del 
civisme per poder gaudir d’un 
municipi més net, la Regi-
doria de Medi Ambient està 
portant a terme una acció 
per evitar els voluminosos 
abandonats al carrer.

La campanya consisteix 
en la identificació, per mitjà 
d’uns adhesius amb la ins-
cripció Trastos abandonats 
incívicament, No! de tots 
aquells mobles que han 
estat abandonats de mane-
ra incívica a la via pública. 
Amb aquesta acció es pretén 
sensibilitzar els ciutadans 
envers aquest problema, 
que no només embruta els 
carrers sinó que suposa un 
cost important.

Cal recordar que portar 
els residus o trastos a la 
deixalleria comporta una 
bonificació en la taxa de la 
brossa. 

D’altra banda, els diven-
dres hi ha un servei de reco-
llida gratuïta de mobles de 
fins a 1m3 de volum. Prèvia-
ment cal trucar al telèfon 93 
7510096 i concertar hora. 

Cada mes es recullen en-
tre 30.000 kg i 40.000 kg de 
voluminosos a la via pública, 
dels quals només un 15% 
han estat prèviament concer-
tats amb el servei de recollida 
gratuïta. La resta són aban-
donats de manera incívica.   

Deixalleria: 
C/ Rosa del Vents n. 1 ( 
sector industrial La Suïssa), 
Premià de Dalt. Horari: de 
dimarts a dissabte de 10 h a 
13 h i de 15 h  a 20 h. Diu-
menges de 10 h a 14 h. Tel: 
93 751 27 66

Orientació professional per 
competències
Durada: 6 hores. 2 sessions 
de 3 hores cada una. 
ates: 30 i 31 d’octubre de 9.30 
a 12.30 hores.
Aprofundir en les teves com-
petències en funció del teu 
projecte professional i sense 
perdre de vista a  on són les 
oportunitats laborals al Ma-
resme.

FemFeina 
Durada: 48 hores
Dates:  Del 6 al 29 de novem-
bre,  cada dimarts, dimecres i 
dijous de 9 a 13 hores
Si estàs buscant feina, ara 
tens una programa específic 
que t’ajuda, orienta, acom-
panya i motiva perquè sigui 
més fàcil.

Com treure el màxim 
profit a Infojobs
Durada: 3 hores. Dates: 
16 d’octubre a les 10 hores
Portem a Premià de Mar una 
experta en candidats d’Info-
jobs per ajudar-te a  optimitzar 
l’eina de recerca de feina més 
utilitzada i amb més usuaris 
que hi ha actualment! Aprèn a 
treure’n el màxim profit!

Alfabetització Digital 
Durada: 12 Hores. Dates: Del 
2 al 4 d’octubre, de 9.30 h a 
13. 30 h. Del 6 al 8 de novem-
bre, de 9.30 h a 13.30 h. Del 
3 al 5 de desembre, de 9.30 h 
a 13.30 h
Per a aquelles persones que 
s’inicien en el món de la infor-
màtica: iniciació a la informà-
tica, navegació per internet i 
correu electrònic.

Acreditació ACTIC  
Durada: 25 hores

Cursos orientats a la recerca de 
feina. 4t trimestre de 2012

L’Oficina per atendre les consultes 
sobre la revisió cadastral, 
oberta fins el 5 de desembre 
El 5 de desembre serà l’últim 
dia perquè els premianencs 
es puguin adreçar a l’Oficina 
que l´Ajuntament ha habilitat 
per atendre les consultes o 
reclamacions sobre la revisió 
cadastral  que està portant a 
terme el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.
 Tots els veïns i veïnes de 
Premià de Mar que figurin 

com a propietaris d’un bé 
immoble que no hagin rebut 
la notificació de la Direcció 
General del Cadastre amb la 
informació relativa al resultat 
de la revisió del seu immoble, 
es poden dirigir a l’oficina que 
ha habilitat l’Ajuntament. Allà 
se’ls facilitarà la notificació 
corresponent. 
 Cal recordar que el Ministeri 

d’Hisenda i Administracions 
Públiques ha revisat recent-
ment els valors cadastrals dels 
immobles de Premià de Mar. 
Els nous valors cadastrals 
entraran en vigor en el rebut 
de l’IBI del 2013. Per la seva 
part, l’equip de govern ja ha 
anunciat que, a causa de la 
situació econòmica actual, no 
augmentarà la pressió fiscal.

Oficina d’Informació 
Cadastral 
Horaris: Matins: de dilluns a 
divendres: de 9 h a 14 h.
Tardes: dimarts i dijous de 
16 h a 19 h.
Adreça: Antiga Fàbrica del 
Gas (c/Joan XXIII 2-8- Nau 
4, davant del Museu Munici-
pal d´Estampació)
Telèfon: 93 741 74 03

Dates: del 19 al 23 de novem-
bre. Del 10 al 14 de desembre, 
de 9 a 13 hores. 
L’ACTIC és el certificat acre-
ditatiu que emet la Generalitat 
de la competència digital: 
coneixements, habilitats i 
actituds en l’àmbit de les tec-
nologies de la informació i la 
comunicació. 

Divendres jove: servei espe-
cífic d’orientació per a joves! 
Aquest espai té com objectiu 
donar suport individual i a 
mida als joves que es troben 
en recerca activa de feina i 
que necessiten un suport i 
acompanyament: per on co-
mençar, on trobar ofertes de 
feina, com fer una currículum 
quan no tens molta experièn-
cia, una carta de presentació, 
com preparar  una entrevista 
de feina...

Ja saps quins són els teus 
drets laborals? Has acabat 
fa poc els estudis i vols fer 
pràctiques? T’agradaria tre-
ballar a l’estranger? Potser 
a l’administració pública? 
O t’estimaries més fer una 
feina pel teu compte? Aquí 
trobaràs algunes respostes a 
tots aquests interrogants. I no 
t’oblidis de mirar les ofertes de 
treball de la borsa de l’Oficina 
Jove de Treball. Horari: cada 
divendres de 9 h a 13 h. No 
cal inscripció prèvia. 

Per a més informació o ins-
cripcions a qualsevol dels 
cursos, us podeu adreçar 
a: Servei de Promoció Eco-
nòmica. 
Antiga Fàbrica del Gas. C/
Joan XXIII, 2-8
937529190. 
ocupacio@premiademar.cat



Fotos d’Esther de Prades, Pau Morillas i Màrius Torner
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més de 5.500 m2

d’instal·lacions 

esportives!!!

C/ FRANCESC MAS I ABRIL 13
PREMIÀ DE MAR

TEL. 93 754 90 56
WWW.CEMPREMIA.CAT+INFO:

LA QUOTA MENSUAL INCLOU

• Piscina de 25 x 12,5 metres

• Piscina d’hidromassatge, per injectors d’aigua i aire (canons, cascades...)

• Sauna, bany de vapor (amb cromoteràpia), dutxa bitèrmica, dutxa galleda  

  d’aigua freda

• Activitats aquàtiques: aiguagym, gent gran

• Activitats de sala: spinning, body pump, body balance, body combat, aero 

  steps, aeròbic, GAC, Pilates, ioga, tai-txi, gent gran...

• Sala de Fitness (450 m2): equipada amb la darrera generació de màquines

• Solàrium: zona exterior amb gespa natural

• Coberta mòbil: a l’estiu piscina descoberta

aquest octubre

matrícula
g r a t i s ! ! !

obrim dissabte, diumenge i festius!
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Les obres de la Plaça 
Batista i Roca finalitzaran 
abans de finals d’any 

A mitjans de febrer es va 
anunciar que començaven 
les obres de condiciona-
ment de la plaça Batista i 
Roca, situada a la cantona-
da dels carrers Enric Gra-
nados i Dr. Batista i Roca. 
Inicialment, els treballs ha-
vien de durar uns 4 mesos, 
però diversos imprevistos 
ocasionats pel mal estat de 
les canonades d’aigua i de 
clavegueram, han provocat 
que a dia d’avui les obres 
encara no hagin finalitzat. 
Un cop substituïdes les 
canonades corresponents, 
les obres segueixen el seu 
curs i es preveu que estaran 
enllestides abans que acabi 
l’any. 

Els treballs consistiran 

rà a tenir prioritat invertida 
(els vianants tindran prioritat 
envers els vehicles).

Alhora, s’incrementarà la 
superfície destinada al joc 

en una ordenació de la zona 
verda i una integració de 
part del carrer Batista i Roca 
amb la plaça, de manera que 
aquest tram de carrer passa-

infantil, que comptarà amb 
un nou mobiliari i es comple-
mentarà amb un paviment 
de cautxú.

Mentre durin els treballs, 

Diversos imprevistos relacionats amb l’aigua i el 
claveguerem han provocat l’endarreriment dels treballs

Festival Laietània
al Museu
Fins a mitjans d’octubre, se 
celebra el Festival Laietània al 
Maresme i a Badalona, amb 
diferents exposicions, tallers 
experimentals, conferències, 
gastronomia i recreacions 
històriques relacionats amb 
el llegat dels antics pobladors 
de la Laietània.

Dins els actes del festival, 
el Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar ofereix, des de 
primers de setembre i fins a 
mitjan octubre, vistes guiades 
a l’exposició “l’Arqueologia de 
Premià”, que mostra mil anys 
de la història més antiga de la 
vila, des de l’època ibèrica fins 
a l’antiguitat tardana. 

A l’exposició es mostren 
objectes procedents de les 
excavacions que s’han anat 
realitzant en els darrers qua-
ranta anys, des del Museu 
de Premià de Mar. A través 
d’aquestes peces, s’explica 
com vivien aquells antics 
pobladors de la vall de Pre-
mià. El jaciment estrella de la 
mostra és Can Ferrerons, les 
restes del qual són les més 
importants i singulars de Pre-
mià de Mar i una de les més 
valuoses de tot el país.
Visites guiades: 
6 i 7 d’octubre a les 11.00 h
Preu: 4 euros 
www.costadebarcelonamaresme.cat

el carrer Batista i Roca ro-
mandrà tallat als   trànsit, 
amb excepció dels vehicles 
que hagin de fer ús dels 
guals o aparcaments

Durant el mes d’agost s’han fet 
els treballs de condicionament 
dels solars de les zones nord 
i sud de La Salle destinades 
a aparcament de vehicles. 
Concretament s’han arranjat 
els solars “Salle Nord”, situat 
entre els carrers Gran Via, 
Torrent Castells, Abat Oliba i 
l’escola La Salle, i “Salle Sud”, 
ubicat entre els carrers Enric 
Borràs/Torrent Castells/N-II. El 
cost total dels treballs ha estat 
de 43274.89€ (IVA inclòs). 
Les obres es van fer durant el 
període de vacances escolars 
perquè de cara a l’inici de 
curs ja poguessin estar del tot 
enllestides. 

També durant l’estiu s’han 
acabat els treballs de senyalit-
zació dels nous aparcaments 
per a motos que s’han ubicat 
als carrers Torrent Malet (en-
tre Enric Borràs i Camí Ral), 
Santiago Rusiñol/Dr. Martí 
Casas i Camí Ral/Camp de 

Mar. Ambdues actuacions for-
men part de les millores que 
s’estan portant a terme per mi-
llorar l’aparcament i  mobilitat 
del municipi i per evitar que els 
vehicles de dues rodes estaci-
onin a les voreres estretes o a 
les zones verdes.

Millores per facilitar 
l’aparcament



Publicitat



• Quina és la secció 
que t’interessa més?
• Hi afegiries o treuries 
alguna secció?
• Com preferiries rebre 
el butlletí?
• El llegeixes a través 
del web municipal? 

Entra a 
www.premiademar.cat i 
respon la breu enquesta, 
ens ajudarà a conèixer què 
podem millorar. 

També podeu respondre 
l’enquesta en paper a 
l’OAC, el Centre Cívic, i la 
Biblioteca Martí Rosselló. 

La teva opinió sobre el butlletí municipal 
Vila Primilia ens interessa!
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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
Us convidem a tots a visitar la Fira Comercial de Tardor, on podreu trobar 
botigues de Premià que ofereixen productes de temporades anteriors a 
preus immillorables, i també una gran representació d’altres establiments 
o serveis amb promocions que no podeu deixar escapar.

Quan? Diumenge,  7 d’octubre de 2012 de 10 a 21 hores
On?  a la plaça Romà Piera i Arcal –zona Galeries de La Lió-

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS:
AITOR ARROYABE - c/ Eixample, 78
ÀNGELS VILA – plaça Romà Piera i Arcal, 2
ANTÒNIA CHACÓN – c/ Gran Via, 101
DEPUNTETES – c/ Enric Granados, 41
EL TALLER DE IOGA – c/ Doctor Fleming, 22
ELIZABETH SILVA MODISTA – c/ Unió, 11
ESCOLA DE BALL LOLI – passatge Doctor Fleming, s/n
ESPORTS MANENT – c/ passatge Manent, 23
EXCLUSIVES CATALUNYA – c/ Gran Via, 192
INALBIS TALLER DE TEATRE – c/ Doctor Fleming, 5
KIKU & CROKET – c/ del Pilar, 53
KUMON – c/ Enric Granados, 24
L’ACADÈMIA ESCOLA DE BALL – c/ Elisenda de Montcada, 41
LIVE – c/ Gran Via, 132
MAIL BOXES ETC – c/ de la Mercè, 43
MANS – c/ Marina, 53
NATURPHARMA PARAFARMÀCIES – c/ Mn. Jacint Verdaguer, 21
OUTLET BARÇA – c/ Joan Prim, 105
PASEO DEL ANGEL – c/ Sant Antoni, 15
PHOTON – c/ Mercè, 22
PREMIÀ FESTA – Gran Via,181
PRIMITIVO – c/ Mn. Jacint Verdaguer, 35
QUEEN’S ANIMALS – c/ Torras i Bages, 36
RAMU – c/ Joan Prim, 52
RONIGRES PREMIÀ
UNITED COLORS OF BENETTON – c/ Gran Via, 167

L’Oficina de Català de Premià de 
Mar i el Voluntariat per la llengua,  
amb la col·laboració de la Biblioteca 
Martí Rosselló, organitzen Tertúlies 
en català. A partir de la lectura d’un 
llibre, us proposen de quedar per 
comentar-lo i, a la vegada, aprofitar 
per practicar la llengua catalana. 
Us ofereixen dues tertúlies segons el 
nivell de llengua oral:
- Per a alumnes dels nivells Intermedi 
i Suficiència o per a persones que 
parlen català amb fluïdesa. Dies: 15 
d’octubre i 19 de novembre, de 19 h 
a 20.15 h.
- Per a alumnes dels nivells Bàsic 3 
i Elemental o persones que parlen 
català amb certa vacil·lació. Dies 16 
d’octubre i 20 de novembre, de 19 h 
a 20.15 h.
Per commemorar que enguany fa 
100 anys del naixement de Pere 
Calders, escriptor conegut principal-
ment pels seus contes fantasiosos 
i irònics, es treballaran dues obres 
d’aquest autor.
Les persones interessades s’han de 
posar en contacte amb l’Oficina de 
Català. Poden trucar al 93 754 86 91, 
escriure a premiademar@cpnl.cat o 
passar per l’Oficina (Torras i Bages, 
16, als matins).

Tertúlies en català:
llegim Pere Calders

I, a més a més, hi haurà dife-
rents activitats:

• Taller de polseres a l’estand 
de DEPUNTETES
• Massatges a l’estand d’EL 
TALLER DE IOGA
• Taller de dibuix a l’estand 
d’EXCLUSIVES CATALUNYA
• Taller de maquillatge de fanta-
sia a l’estand d’INALBIS
• A les 12.00 i a les 17.30hores: 
Vine i participa en una Màster 
Class gratuïta d’ESGRIMA ME-
DIEVAL D’ESPASA LLARGA, a 
càrrec d’INALBIS TALLER DE 
TEATRE.
• A les 12.30 i a les 18.00hores: 
Exhibició de balls (varis estils), 
a càrrec de Escola de Ball 
Loli.
• A les 17.00hores: Taller de SALSA gratuït càrrec de L’Acadèmia 
escola de ball
• A les 19.00hores: exhibició de CAPOEIRA a càrrec de L’Acadèmia 
escola de ball.

I per a tots els qui ens visitin en cotxe, 1 hora d’aparcament gratuït al 
pàrquing de la plaça dels Països Catalans. Presenteu el vostre tiquet 
de compra en retirar el cotxe. Aparcament obert de 10 h a 21 h.

Aquest acte està inclòs en els actes previstos pel 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.
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La Catalunya silenciosa

Ahora es el momento de 
empezar a hacer peda-
gogía sobre las ventajas, 
virtudes y ganancias, que 
tiene pertenecer y que-
darnos en España. Los 
nacionalistas independen-
tistas, exponen sus ideas 
(respetables) partiendo de 

estudios y programas que 
ellos hacen, utilizando el 
sentimentalismo, el victi-
mismo, el mensaje fácil de 
que toda la culpa de todos 
los males  la tiene Madrid 
y organizándose muy bien, 
ya sea con medios públicos 
o privados. La manifesta-
ción del 11 de septiembre, 
no hay que menospreciarla, 
al contrario, tenemos que 
aprender de ella. Ha calado 
el mensaje, de que España 
expolia, humilla y que ellos 
son la única Catalunya. A 
partir d`ara, hem d’explicar 
molt bé les coses bones 
que té estar dintre de l’Estat 
Espanyol, dintre d`Europa, 
amb seny, amb racionalitat 

amb coherència. Perquè 
som una realitat de més 
de 1000 anys. Perquè som 
un sol poble, perquè te-
nim les arrels del mateix 
tronc. Perquè el català i el 
castellà, vénen del mateix 
lloc. Perquè sempre hem 
estat junts, amb una sola 
història, religió i filosofia. 
Prou de falsificar la història, 
com van dir que el Timbaler 
del Bruc lluitava contra els 
espanyols i no els france-
sos. Hem de trencar mites 
i llegendes. Prou de buscar 
la fractura social i la divisió. 
Ara, catalans, és el moment 
de fer pedagogia, d’explicar 
les realitats, de fer pinya 
tots aquells que fem la Ca-

talunya silenciosa, la que 
no va a les manifestacions 
nacionalistes. Catalans, ara 
no és el moment del tema 
dreta-esquerra, o de criticar 
CiU per l’aposta sobera-
nista per la seva nefasta 
gestió de la crisi i el gran 
endeutament de la Gene-
ralitat, o el somnambulisme 
del PSC i la por de la seva 
desaparició del mapa elec-
toral. Ara més que mai, hem 
de  treballar més i millor, 
per treure Catalunya de la 
crisi, de lluitar contra l’atur 
i crear llocs de treball per 
als més de 600.000 aturats 
que tenim. Ara més que 
mai, explicarem les con-
seqüències econòmiques 

que tindrà deixar Espanya, 
Europa i l’euro als pensio-
nistes, als empresaris i als 
treballadors, en fi, a totes 
les famílies del país.

El que necessita Cata-
lunya és un president que 
es preocupi dels problemes 
reals dels ciutadans, que 
sigui respectuós amb la 
llei, que sigui lleial amb al 
que ha promès, perquè si 
no, no tindrà credibilitat, i 
li pot passar com al senyor 
Ibarretxe. I el que necessita 
Premià és un alcalde que 
sigui de tots, dels que son 
nacionalistes y de los que 
no somos independentis-
tas, porque tambien nos 
merecemos un respeto.
 

Amb compromís 
i responsabilitat

El passat mes de juliol, el 
PSC es va incorporar al 
govern de l’ajuntament de 
Premià de Mar.

Ha estat una decisió amb 
el suport dels afiliats i afilia-
des del PSC de Premià de 
Mar i ha estat així perquè 
estem segurs que la nostra 

aportació a la governança 
de la ciutat contribuirà a 
donar estabilitat al govern 
del nostre poble davant els 
nostres veïns. Més encara 
en un moments com els 
actuals, en què es demanen 
governs forts.

La proposta que es va fer 
a l’assemblea, està amb línia 
amb les nostres propostes 
que vam presentar al nostre 
programa municipal el 2011. 
Un proposta, a més a més, 
en línia amb el contingut de 
la nostra intervenció en el 
Ple de constitució del Con-
sistori. Una proposta basada 
en les demandes que ens 
han arribat des de la gent 
(inclús a peu de carrer) que 

volen i exigeixen compromís 
amb la ciutat, davant de la 
complicada situació social 
i econòmica que estem vi-
vint.

És la primera vegada, 
en la història democràtica a 
Premià de Mar, que el PSC 
pacta amb CiU per governar 
a l’ajuntament, però no és la 
primera vegada que molts 
veïns i veïnes demanen 
responsabilitat a un partit 
per dur a terme accions de 
pacte i recerca d’estabilitat. 
Nosaltres, els regidors i re-
gidores del PSC, pensàvem 
que ara era el moment i així 
ho vàrem transmetre als 
nostres companys.

Des de la constitució del 

Consistori, havíem fet pro-
postes del nostre programa, 
que van tenir el suport del 
govern: possibilitat de com-
prar un aparcament per un 
cost d’1 euro al dia, garantir 
la continuïtat de l’Escola 
Bressol, etc. i volíem con-
tinuar treballant per poder 
aplicar el nostre programa al 
màxim. La manera de fer-ho, 
amb garanties, és pactar un 
programa de govern on es-
tiguin recollits els aspectes 
prioritaris.

Ara és possible. I ara 
volem introduir aspectes 
essencials del programa: 
millor tramitació per Internet, 
creació del regidor de barri o 
del Consell de ciutat de Pre-

mià de Mar que  milloraran la 
participació ciutadana. Tam-
bé apostem per una gestió 
basada en la transparència, 
l’austeritat, l’eficàcia i l’efi-
ciència. I com no podia ser 
d’una altra manera, fer feina, 
molta feina, per reactivar 
l’economia i el comerç local 
i lluitar contra l’atur.

No són els únics eixos 
que aportem al govern d’es-
tabilitat de la nostra vila: 
millorar el màxim el servei de 
neteja o recuperar el policia 
de barri en seran uns altres. 
Però el que tenim molt clar 
és estar al costat de tots els 
nostres veïns i veïnes, amb 
projectes per sumar i no per 
restar.

Sumem esforços, 
afrontem els reptes 

Un cop finalitzat el perío-
de estiuenc, hem encetat 
aquest inici de curs amb 
les piles ben carregades 

per seguir treballant per al 
nostre poble. Amb aquesta 
mateixa intenció, a mitjan 
juliol signàvem amb el grup 
municipal del PSC l’acord 
de govern “Pacte per a la 
ciutat de Premià de Mar”, 
que estableix les prioritats 
del mandat actual.

Som conscients de la 
seva rellevància i trans-
cendència pel fet que dues 
forces polítiques tradicio-
nalment majoritàries hem 
trobat els ponts necessaris 
per arribar a un acord. 
Però, per sobre de tot, som 
conscients que vivim un 
moment totalment marcat 
per la crisi, amb una situa-
ció caracteritzada per una 

disminució important dels 
recursos i una ciutadania 
amb molts problemes, que 
reclama respostes. Com la 
majoria dels ajuntaments, 
hem hagut d’aprendre, a 
marxes forçades, a adap-
tar-nos a una situació que 
empitjora dia a dia i que 
requereix més que mai 
allò que tan bé descriu el 
president Mas: fer més amb 
menys. Un repte que  no 
és fàcil, però que assumim 
amb responsabilitat, pen-
sant en Premià de Mar i la 
seva gent. 

La gent de Convergèn-
cia i Unió de Premià de Mar 
tenim molt clar que per tirar 
endavant el que hem de fer 

tots plegats és  arremangar-
nos, sumant esforços per 
afrontar els reptes, buscant 
el màxim consens i deixant 
de banda els partidismes. 
Per aquest motiu, que es 
pot resumir en una sola 
paraula, responsabilitat, 
hem signat aquest pacte 
amb el PSC. 

D’altra banda, encarem 
aquest nou curs amb nous 
reptes. D’entrada, aquesta 
tardor tindrem enllestit el 
Pla d’actuació municipal 
2012-2015, el full de ruta 
que definirà els objectius 
per als propers anys i que 
servirà per donar comptes 
del nostre compromís. I el 
presentarem als ciutadans 

en un acte públic, obert, 
perquè tothom que ho vul-
gui hi pugui dir la seva. 
Perquè, com hem defensat 
sempre, el poble ha de po-
der participar en els grans 
projectes de la vila i aquest, 
sens dubte, n’és un exem-
ple. Estem convençuts que 
d’aquesta manera, sumant 
esforços, els de tots i cada 
un de nosaltres, podrem 
tirar endavant. Perquè el fu-
tur d’un poble es construeix 
amb responsabilitat i amb 
el treball de cada dia, però 
també amb la implicació per 
part de tothom. Tenim clar 
que aquest és el camí a 
seguir i és aquest, i no cap 
altre, el que seguirem. 
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La Coalició en contra de 
l’ampliació de la zona 
blava i la creació de la 
zona verda

Al Ple del mes de juny 
l’Equip de Govern (CIU-
PSC), va aprovar:
· L’ampliació del nombre de 
places de zona blava: amb 
un total de 67 noves places, 
ja que s’han eliminat 40 pla-

ces per motius diversos  i se 
n’han creat 107.
· L’ampliació de l’horari de 
pagament: matí de 9 h a 
13.30h (abans 9 a 13h) / tar-
da de 17 h a 20.30 h (abans 
17 h a 20 h).
· L’augment de tarifes: aug-
ment d’un 15%.
· La creació de 252 noves 
places de zona verda: a 
la zona centre i a la plaça 
Doctor Ferran.
Totes aquestes mesures es 
fan, segon el propi Equip de 
Govern, per tal d’afavorir el 
comerç, facilitar l’aparca-
ment als veïns i veïnes i 
millorar la mobilitat al mu-
nicipi. En resum, es busca 
augmentar la rotació de 

cotxes aparcats.
El cert és que després de 
tres mesos de funcionament 
d’aquesta política, tots i 
totes hem pogut veure com 
durant la major part del dia 
les places estan buides, so-
bretot durant l’horari comer-
cial. Així doncs, el principal 
argument del Govern que 
deia que la zona blava faci-
litaria la rotació de cotxes i 
per tant afavoriria els comer-
ços de la nostra vila es veu 
invalidat per la realitat.
Així, des de la Coalició 
d’Esquerres considerem 
que amb l’oferta de places 
de zona blava que hi ha-
via anteriorment als canvis 
esmentats ja es donava 

resposta a les necessitats 
dels veïns i veïnes, i també 
al nostre teixit comercial. 
Per tant, aquest no pot ser 
el motiu de l’augment de 
places ni de l’ampliació de 
l’horari.
D’altra banda, no té cap 
justificació ampliar les zones 
blaves i verdes, quan les 
més de 370 places d’apar-
cament de la plaça dels 
Països Catalans, de les 
quals un mínim de 118 han 
de ser de rotació, estan bui-
des pràcticament tot el dia. 
Seria més raonable ajustar 
el preu hora de l’aparca-
ment abans d’ocupar places 
d’aparcament en superfície 
amb zona blava..

Tabalers de 
Premià de Mar

Tal com hem fet els da-
r r e r s  m e s o s ,  s e g u i m 
oferint aquest espai a les 

associacions i persones 
que vulgueu fer-ne ús. 
Fins al  moment,  l ’hem 
compart i t  amb l ’AMPA 
de l’Escola Bressol per 
fer públiques les seves 
reivindicacions contràries 
a l’augment de preus del 
centre, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
per donar a conèixer la 
seva constitució mesos 
enrere i el primer cas de 
desnonament al municipi, 
i a l’Assemblea de Joves 
de Premià per explicar 
el projecte de Barraques 
2012 que, juntament amb 
d’altres organitzacions, 
van dur a terme el juliol 
passat. Aquest mes us 

fem arribar la presentació 
dels Tabalers de Premià 
de Mar.

“Tabalers de Premià 
és una companyia que 
treballa en el camp de la 
percussió i els especta-
cles de carrer. Tenim des 
dels més petitets, “Taba-
lets Menuts” (a partir dels 
4 anys), passant per les 
“Atabalades” (mares taba-
leres) i “Quilombo” (grup 
de tabals tradicionals de 
joves). Amb aquestes tres 
bandes resumim un apar-
tat de percussió que dóna 
ritme als correfocs de Sim-
plement Diables, tot i que 
també surten per separat 
a fer gresca!

L’any 2006, alguns per-
cussionistes van adoptar 
el nom de Tutucà i van 
començar una nova tra-
jectòria com a companyia 
en el camp de la Batu-
cada! Es va desviar una 
altra especial i tat de la 
percussió que se centra, 
actualment, en oferir es-
pectacles en moviment, 
tallers o actuacions fixes 
a base de ritmes brasilers 
i merengues acompanyats 
de grans coreografies i 
d’algunes sorpreses de 
cara al públic.

Tot plegat, un grup de 
músics que poden fer 
el que volen gràcies a 
l’entitat “De Bòlit!”: una 

coordinadora de colles de 
cultura popular que eng-
loba geganters, diables, 
tabalers, balls tradicio-
nals, xanquers, bastoners 
i panderos!

Per A més informació 
contacteu a: www.myspa-
ce.com/tutucabatucada o 
“Tutucà Premià de Mar” 
(Facebook).”

La vostra entitat o vo-
saltres mateixos podeu 
ser els següents a pu-
blicar en aquest espai. 
Si voleu contactar amb 
nosaltres, podeu fer-ho 
enviant-nos un correu a 
cridapremianenca@gmail.
com o bé entrant a www.
cridapremianenca.cat.

Associació de veïns 
Banyeres-Solimar-Nou 
Premià

Fundada el 23 de Julio de 
2002 por la necesidad de es-
tar unidos los vecinos ante los 
problemas que les afectaban 
directamente, como la cons-
trucción de una mezquita en el 
barrio. Desde entonces la A.VV 
ha defendido los intereses de 
los vecinos y ha hecho llegar su 
voz a las distintas instituciones, 
transmitiendo sus reivindicaci-

ones y colaborando en buscar 
una solución consensuada de 
los problemas. El foro mejor 
para hacer llegar las peticiones 
vecinales son las reuniones 
bimensuales entre la COAV y 
el Ajuntament, por lo que insis-
timos en que los vecinos hagan 
llegar sus peticiones a la Aso-
ciación por e-mail (aaveins@
gmail.com), y que servirán para 
elaborar el orden del día de la 
siguiente reunión.  El ámbito de 
representación son los vecinos 
de las calles ubicadas en el 
polígono formado por Camí del 
Mig, Riera de Premià, calle la 
Plaça (lado Barcelona), Enric 
Granados, Narcís Monturiol, 
Carretera de Premià de Dalt y 
Barri Banyeres 

Los temas mas destacables en 
los que esta A.VV. ha participa-
do son:
2003/04: Grupos de trabajo del 
Proyecto de Plan General de 
Urbanismo.
Adhesión a la Coordinadora 
de Asociaciones Vecinales 
(COAV)
2004/05: Reivindicación de un 
semáforo en la carretera de 
Premià de Dalt.
Oposición como A.VV. al trasla-
do de la N II. 
Que la ubicación de las atrac-
ciones de la Festa Major, sea 
rotativa con otros barrios.
Quejas en relación a los ruidos 
nocturnos en el oratorio mu-
sulman.
2005/06: Escrito de alegaciones 

contra el POUM.
2006/07: Quejas sobre la sen-
sación de abandono que tie-
nen los vecinos respecto de la 
actuación del Ajuntament en el 
barrio. 
Denuncia del mal funcionami-
ento de la ambulancia en la 
Festa de Barri.
2007/08: Instalación de una ca-
dena semafórica en la carretera 
de Premià de Dalt .
Desmontaje de la torre publicita-
ria denunciada 2 años antes.
2008/2009:Seguimos oponi-
endonos a las actuaciones 
urbanisticas que nos afectarian 
directamente (tunel Camí del 
Mig, calzadas laterales etc.)
2009/2010: En Septiembre de 
2009, si inaugura parcialmente 

la  plaza del mosaico. 
2010/2011: Adhesión a la Plata-
forma Preservem el Maresme 
cuyo objetivo es evitar la cons-
trucción de la Ronda de Mataró 
y de la Ronda del Maresme y se 
consigue que el 16 de Junio de 
2011 el Govern de la Generalitat 
anuncie la paralización de las 
obras.
2011/2012: Reclamación per-
manente de que se finalice la 
llamada Plaza del mosaico. 
Durante estos más de 10 años 
la Junta de Gobierno ha teni-
do pequeñas variaciones en 
su composición y ha estado 
presidida por Fernando Izqui-
erdo Lujan. El domicilio social, a 
efecto de notificaciones, es calle 
Maresme nº 6 (taller)

Aquestes mesures, doncs, 
tan sols tenen un objectiu, 
afavorir els interessos de 
l’empresa concessionària 
per l’explotació de la zona 
blava i l’aparcament de la 
plaça dels Països Catalans, 
que rep la major part dels 
ingressos que es generen.
Des de la nostra Coalició 
demanem doncs a l’Equip 
de Govern que pregui les 
decisions pensant en la ciu-
tadania i no en els beneficis 
d’una empresa inversora, 
que aturi la implantació de la 
Zona Verda i iniciï un procés 
participatiu per elaborar un 
pla de mobilitat basat en 
les necessitats de la ciuta-
dania.   



EXPOSICIONS
Exposició de les fotografies
Fotografies guanyadores del 
concurs de fotografia de la 
Festa Major 2012. Fins al 14 
d’octubre, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Fotogràfic 
Argent

Exposició permanent del 
Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar
Un recorregut per la història, 
ciència, tècnica, art i disseny 
per l’estampació tèxtil del segle 
XVIII fins l’actualitat. 
Ho organitza: Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar

Exposició temporal 
“Despulles il·luminades”
De Mariaelena Roqué. Una 
mostra retrospectiva dels tre-
balls de vestuari i indumentària 
de l’artista multidisciplinària Ma-
riaelena Roqué, que comprèn 
obres inèdites i úniques, bona 
part dissenyades per a les arts 
escèniques. 
Ho organitza: Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar

“L’Arqueologia a Premià”
Una mostra dels principals 
elements arqueològics de la 
vall de Premià. 
Ho organitza: Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar

Visions escultòriques de 
Xavier Martos
Exposició retrospectiva
L’estil de Xavier Martos Linares 
és totalment surrealista. 
S’obliga, però, a si mateix, a 
trobar la subtilesa del retrat i 
ho aconsegueix. Retrata molts 
personatges socials fins a 
arribar al president Pujol de 
Catalunya.
Del 7 al 28 d’octubre de 2012
Inauguració: dia 5 a les 20h 
al Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar. Al Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar
Horari: de dimarts a diumenge 
d’11 h a 14 h i dijous de 16 h a 
19 h. Ho organitza: Ajuntament 
de Premià de Mar

Exposició col·lectiva
De pintura i escultura, a càrrec 
de R. Aguilar, J Mª Font, J Bas, 
A Bachs i R Perarnau. Del 5 al 
14 d’octubre a la sala Premiart
Ho organitza: Associació d’Ar-
tistes Plàstics

Treball dels voluntaris de la 
Protectora d’animals
Fotografia, del 22 d’octubre fins 
al 5 de novembre
Ho organitza: Regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Premià de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme

Exposició col·lectiva
A càrrec dels amics de l’As-
sociació d’Artistes de Vilassar 
de Mar, Vilassart. Del 19 al 28 
d’octubre a la sala Premiart
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics

Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat 

i de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

www.patronat.voluntariat.org 
www.espailamistat.cat

Dijous 4
Inici del Taller d’escriptura creativa, a càrrec de Susanna 
Hernández. Cal inscripció prèvia.
18.30 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Concert d’inauguració 
Amb l’actuació de Corals de l’Escola i el grup de Vent Ensem-
ble, a més d’altres participacions d’instrumentistes de l’Escola.
19.00 h a l’Auditori de l’escola 
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Divendres 5
Pel·lícula a determinar. Emmarcada dins del projecte Ajunta-
ment Jove. Els títols de les pel·lícules seran els que hagin triat 
i votat els alumnes de 3r d’ESO de Premià de Mar. Entrada 
gratuïta per als joves entre 14 i 25 anys. A l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Regidoria de Participació i Joventut 

Dissabte 6
Recital de música catalana
Amb Lluís Sintes (bariton), Pau-Damià Riera (piano) i la Cobla 
Premià. Presentat per Joan Vinyals. Preus: 10€ socis,13€ no 
socis. 21.00 h a la sala gran del Centre l’Amistat. 
Ho organitza: Associació Centre l’Amistat

El diari d’Anna Frank
A càrrec de la companyia senseoficinibenefici
Direcció: Ana Domenech
Adaptació teatral de Francesc Goodrich i Albert Hackett
22.00 h al Patronat Teatre
Ho organitza: Patronat Teatre

Diumenge 7
El diari d’Anna Frank
19.00 h al Patronat Teatre. Ho organitza: Patronat Teatre

Dijous 11
Pel·lícula a determinar. Emmarcada dins del projecte Ajunta-
ment Jove. Els títols de les pel·lícules seran els que hagin triat 
i votat els alumnes de 3r d’ESO de Premià de Mar.
Entrada gratuïta per als joves entre 14 i 25 anys.
A l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Regidoria de Participació i Joventut 

Lligueta corresponent al mes d’octubre 
Tema: “Foc”, en color. 20.00 h, al Centre Cívic
Ho organitza: Grup Fotogràfic Argent

Divendres 12
Pel·lícula a determinar. Emmarcada dins del projecte Ajunta-
ment Jove. Els títols de les pel·lícules seran els que hagin triat 
i votat els alumnes de 3r d’ESO de Premià de Mar.
Entrada gratuïta per als joves entre 14 i 25 anys. A l’Espai 
l’Amistat. Ho organitza: Regidoria de Participació i Joventut 

Dilluns 15 
Tertúlies en català: llegim Pere Calders.
Per a alumnes dels nivells Bàsic 3 i Elemental o persones que 
parlen català amb certa vacil·lació i volen practicar-lo d’una 
manera diferent. 19.00 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Llove-
ras. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Català.
Ho organitza: Oficina de Català de Premià de Mar
Hi col·labora: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Auditori Viu
Audició a l’Auditori de l’Escola a càrrec dels alumnes de l’Es-
cola. 19.15 h a l’Auditori de l’escola 
Ho organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 16
Lectures en veu alta
Llegirem el llibre Una Mochila para el Universo d’Elsa Punset.
18.30 h a la Biblioteca Martí Rosselló i LLoveras
Ho organitza: Mar de Dones
Tertúlies en català: llegim Pere Calders.
Per a alumnes dels nivells Intermedi i Suficiència o persones 
que parlen català amb certa fluïdesa i volen practicar-lo d’una 
manera diferent.
19 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Català.
Ho organitza: Oficina de Català de Premià de Mar
Hi col·labora: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras 

Dimecres 17
L’hora del conte. Alícia Patapam a càrrec de Mònica Torra
18.00 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Divendres 19
Concert líric pro Fundació Carreras
A càrrec dels cantants de lírica que col·laboren en el concert 
líric pro Fundació Carreras i que han participat en el concurs 
líric de Premià de Mar.
Les veus del món de la lírica: Anna Puche Rosado, soprano 
lírica; Victor Jiménez Díaz, contratenor; Daniela Sarmiento 
Negrero, mezzosoprano; Carles Cremades, Tenor; Joan Gar-
cía Gomà, baríton; Juan Carlos Esteva Calero, baix. Acompa-
nyament musical per l’orquestra Orquest:Art
21.00 h a l’Espai l’Amistat. Preu: 12 €
Ho organitza: Regidoria de Cultura, Associació Cultural Pre-
mià de Mar M.S i Associació Cultural l’Amistat
 
Dissabte 20
L’Es3, a càrrec de la companyia Trifaldó
L’eS3 és un espectacle per a tots els 
públics on es combinen diverses tècniques 
de circ amb tocs d’humor i dansa acrobà-
tica. L’eS3 explica l’explosió i expansió de 
tres executius grisos que sacsejats pel seu 
cardíac món laboral surten a respirar.
Fora de les oficines viuran una sèrie de 
situacions, per a ells poc comunes, que 
els conduiran al món de la pallassada i el 
surrealisme, fent de la disbauxa l’única eina 
vital de subsistència.
19.00 h a l’Espai l’Amistat. Ho organitza: Espai l’Amistat

El diari d’Anna Frank, a càrrec de la companyia senseoficini-
benefici
22.00 h al Patronat Teatre. Ho organitza: Patronat Teatre

Diumenge 21
El diari d’Anna Frank, a càrrec de la companyia senseoficini-
benefici
9.00 h al Patronat Teatre. Ho organitza: Patronat Teatre

Dimarts 23
Lectures en veu alta
Llegirem el llibre Una Mochila para el Universo d’Elsa Punset.
18.30 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
Ho organitza: Mar de Dones
 
Dijous 25
100 anys del naixement d’Avel·lí Artís Gener. Premià de 
Mar llegeix Tísner. Acte d’homenatge a Avel·lí Artís Gener, 
Tísner, en motiu del centenari del seu naixement. Participants 
en el programa Voluntariat per la llengua, alumnes dels cursos 
de català per a adults i persones de diferents àmbits llegeixen 
fragments de l’obra “Ciris Trencats”.
19.00 h a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. Ho organit-
za: Oficines de Català de Premià de Dalt i Premià de Mar. Hi 
col·labora: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras i Ràdio Premià 
de Mar

Divendres 26
Homeless. Concerts a la sala del 
vestíbul de l’Espai l’Amistat
Formació de sis musics del 
Maresme que destaquen pel seu 
rock sureny i un country tradici-
onal.
22.30 h, al vestíbul de l’Espai 
l’Amistat. Ho organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat. 
Hi col·labora: Espai l’Amistat

Dissabte 27
Gomagom, a càrrec de la companyia Chapertons
Desprès d’actuar per tota Europa, la Cia. Chapertons ens pre-
senta un espectacle ple d’humor 
visual per a tots els públics, amb 
el neumàtic com a gran protago-
nista. Els tres personatges ens fan 
entrar en un món on es combina 
de manera divertida, imaginació, 
senzillesa i creativitat. No us ho 
podeu perdre!
21.30 h a l’Espai l’Amistat. Ho 
organitza: Espai l’Amistat

Diumenge 28
Trobada de Country Aveca
D’11.00 h a 14.00 h, a la plaça de la Sardana
Ho organitza: AVECA

Clic! de la companyia Jordi del Rio 
A Clic! jugarem, correrem, plorarem, ballarem imaginarem… 
I riurem, ens ho passarem molt bé, i fins i tot ens emociona-
rem. Benvinguts a Clic! Un espectacle d’humor per a tots els 
públics.18.00 h, al Patronat Teatre. 
Ho organitza: Patronat Teatre

Dimarts 30
Lectures en veu alta
Llegirem el llibre Una Mochila para el Universo d’Elsa Punset.
18.30 h a la Biblioteca Martí Rosselló i LLoveras
Ho organitza: Mar de Dones
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