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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
Recollida de mobles vells i neteja (CESPA)    93 751 00 96
Enllumenat públic (SECE-MOSECA)              93 398 71 61
Deixalleria:      93 751 27 66

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
Enllumenat públic (SECE)     617 369 820

Oficina d’Atenció al Ciutadà
OAC

93 741 74 00

D’aquí a poques setmanes acomiadarem el 2013 i donarem pas al 2014. 
Encetem un nou any i  també un nou pressupost municipal, que marca la 
pauta de la gestió municipal durant els dotze propers mesos. En aquest 
sentit, cal destacar que es prioritzaran les accions centrades en les per-
sones en situació d’atur, com ara la formació, l’orientació laboral i també 
el suport als emprenedors. D’altra banda, en l’apartat de les inversions, 
continuarem amb el pla de millora per arranjar els carrers i els espais pú-
blics més malmesos.  Estem covençuts que hem aconseguit tirar endavant 
un pressupost realista,  amb unes prioritats molt clares i una planificació 
acurada d’allò que més convé al poble en aquests moments. 
 Abans d’entrar en el nou any, però, tenim a tocar les festes de Nadal. 
Vull aprofitar aquest espai per desitjar-vos a tots unes bones festes en 
bona companyia de la família i els amics. I, sobretot, un millor any nou per 
a tothom ple de felicitat i bons propòsits. 

Bon Nadal!

famàcia, adreça i telèfon dia i farmàcia de guàrdia

desembre 2013

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

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

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

Farmàcia Barniol c/ Sant Antoni, 31
Tel. 93 751 04 44 
Farmàcia Buenache c/ Gran Via, 242 
Tel. 93 752 04 88 
Farmàcia Gaza c/ Gran Via,136 
Tel. 93 752 08 88 - 93 751 58 00 
Farmàcia Pueyo La Riera, 16
Tel. 93 752 90 42 
Farmàcia Rodríguez c/ Mallorca, 18 
Tel. 93 751 18 74 
Farmàcia E. Viayna c/ Plaça, 94
 Tel. 93 751 51 94 
Farmàcia P. Viayna c/ Gran Via,195 
Tel. 93 751 58 98
Farmàcia Lorente c/ Joan Prim, 84  
Tel. 93 754 72 00
Farmàcia G. Rosell c/ Sant J.B. de 
la Salle, 6 - Tel. 93 754 76 66
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El ple de novembre va apro-
var amb els vots de CiU i 
PSC el pressupost per al 
proper any, que ascendeix 
a 21.646.362€. PP i CP-PA 
hi van votar en contra, i ICV-
EUiA-E s’hi va abstenir. 

El pressupost per al proper 
any és inferior en 319.000 € 
al del 2013 a causa, en gran 
part, a una rebaixa del 4,70% 
dels impostos. La rebaixa 
més destacada és la taxa de 
recollida de la brossa, que 
ho fa en un 23,74%, fet que 
suposarà una disminució dels 
ingressos de 570.000 €. 

Una de les principals no-
vetats del pressupost per al 
2014 és que els organismes 
autònoms, el Museu de l’Es-
tampació, l’Escola Municipal 
de Música i Ràdio Premià de 
Mar s’han dissolt per passar 
a integrar-se  a  l’estructura 
de l’Ajuntament (en el cas del 
Museu i l’Escola de Música) i a 
la de l’empresa municipal Pri-
milia Serveis (Ràdio Premià 
de Mar). Aquesta nova me-
sura facilitarà la transversalitat 
en aspectes administratius, 
tècnics i econòmics, i com-
portarà diversos avantatges 
com ara la simplificació de la 
comptabilitat o la mobilitat de 
personal.

Pel que fa als ingressos, 
un 60% prové de les aporta-
cions dels ciutadans a través 
dels impostos i taxes; un 32% 
de transferències corrents de 
l’Estat i altres administracions; 
i un 8% d’ingressos patrimo-
nials o de capital.

Suport a persones 
aturades i emprenedors
Els pressupostos per al 
proper any posen espe-

cial èmfasi en el suport a 
les persones en situació 
d’atur. En aquest sentit, es 
destinaran 49.600 € a acci-
ons formatives o d’orientació 
laboral i 50.700 € a subven-
cionar directament aquells 
emprenedors que iniciïn un 
projecte viable o  a aquelles 
empreses que contractin tre-
balladors en situació d’atur. 
Paral·lelament, s’està prepa-
rant una modificació de les 
ordenances, de manera els 
emprenedors puguin gaudir 
d’una bonificació del 95 % en 
les llicències d’obertura i canvi 
d’ubicació de negocis i en les 
obres de noves instal·lacions 
o adequacions. 

La integració dels 
organismes autònoms 
a l’Ajuntament, principal 
novetat del pressupost

Una cinquantena de persones assisteixen al Fòrum Ciutadà sobre el presssupost

Uns dies abans de l’aprovació del pressupost pel Ple Municipal, es va fer un acte al Centre Cívic en el qual l’equip de 
govern  en va explicar els detalls. Hi van assistir una cinquantena de persones que van poder conèixer de  primera 
mà les xifres i la distribució del pressupost i en finalitzar l’acte es va obrir un torn de preguntes on el públic va poder fer 
aportacions. L’explicació del pressupost va anar a càrrec del regidor de Serveis Econòmics, Miquel Àngel Méndez i 
també hi va intervenir l’alcalde, Miquel Buch. 

Resum de les principals inversions previstes

Renovació carrers nucli històric. Entorn Plaça Nova:    300.000 €
Mobiliari urbà i parcs infantils:      175.000 €
Millora carrers Barri Cotet (Pla de Barris):     175.000 €
Millora zona Can Farrerons:       140.000 €
Vestidors camp de futbol (es demanarà subvenció):    140.000 €
Arranjament carrers zona sud Pl. Països Catalans:    138.525 €
Intervencions diverses a la via pública:     100.000 €
Millores clavegueram i xarxa d’aigua:      134.276 €
Pantalles de comunicació a la via pública 
(difusió de les activitats culturals, esportives i d’entitats):     60.000 €
Millores a la platja: dutxes, bancs, passarel·les:      53.894 €

Les inversions previstes per al 2014 ascendeixen a 1.628.276 €
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ve de la pàgina anterior

Joan Ribet (CP-PA)

Patrick Cruz (PP)

Tomàs Esteban (PSC)

Alfons Barreras (ICV-EUIA-E) 

“El  pressupost per al 2014  representa 
un impuls a l’ocupació i als ajuts socials i 

econòmics, sense deixar 
de banda la inversió, 

que també ha de servir per crear 
ocupació i millorar l’espai públic “.

“En resumen, son los presupuestos 
del cumplimiento de los 

servicios mínimos, sin inversión de 
recursos propios, con partidas que 

despilfarran y orientadas en su objetivo 
soberanista”.

“La voluntat transformadora de Crida 
Premianenca no es veu gens reflectida als 

pressupostos continuistes presentats per 
l’equip de govern format per CiU i PSC. 
L’Ajuntament no ha de ser una gestoria 

sinó la casa de les idees”.

“El que més ens preocupa dels 
pressupostos és la manca de resposta 

a les necessitats del nostre municipi 
del nou contracte de neteja, així com la 

baixa execució de la partida d’ajuda a les 
famílies”.

“El pressupost per al 2014 fa possibles 
tres grans objectius: es rebaixa 
la pressió fiscal dels ciutadans 

i alhora es manté el mateix nivell de serveis 
de qualitat, també es 

faran noves inversions”.

Miquel Àngel Méndez (CiU)

El Ple Municipal d’octubre va aprovar, amb els vots de CiU, PSC i PP i les abstencions de CP-PA 
i ICV-EUIA-E, les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per al proper any.

Llum verda a les 
ordenances fiscals
La recaptació general es rebaixa 
en un 4,68% i de mitjana els veïns veuran 
reduïdes les seves quotes en un 5,70%

Impost sobre Béns Immobles
Amb l’objectiu de mantenir la mateixa recaptació total, un cop aprovats els nous valors 
cadastrals, es modifica el tipus impositiu a la baixa, passant del 1,1104% al 1,019%.

Recollida i eliminació de residus
Es redueix la taxa entre un 30,88% i un 38,74% en funció del tipus d’habitatge. Els 
pisos veuran reduïda la seva quota de 144,69 € a 100 € i les cases passaran de pagar 
269,35€ a pagar-ne 165 €.

Reserves d’espai per a persones amb mobilitat reduïda
Es va aprovar una nova reducció segons la renda personal o familiar. Així, les persones 
amb uns ingressos iguals o inferiors a 25.000 € passaran a pagar 5,04 € / m2/ any. La 
resta de persones pagaran 25,20 € / m2 / any.  

Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Es varia (es passa d’un 40% a un 30%) el percentatge de reducció del valor cadastral 
que es pot aplicar quan s’han modificat aquests valors fruit d’una revisió cadastral.

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Es modifica la tarifa de les taules per dia de la temporada alta a causa de la variació de 
l’índex d’aprofitament de les taules eventuals que no s’havia aplicat amb anterioritat. 
Depenent de la ubicació-categoria de carrers, els paràmetres seran els següents:
• 2,52 € (abans 0,32 €)
• 3,78 € (abans 0,47 €)
• 5,04 € (abans 0,63 €)

Trasllat de vehicles al dipòsit municipal
Es varia la tarifa d’arrossegament de vehicles, que passa de 100,69 € a 151,69 €.

Principals modificacions de les ordenances
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Millores als espais públics
A finals de novembre van 
començar els treballs de 
reparació i manteniment del 
Parc del Palmar (interior del 
parc i accés des de Torrent 
Castells); plaça Calasparra 
i la vorera del costat oest 
del passatge Vallès. Els 
treballs que es fan són els 
següents:

Parc de Palmar
Reparació/substitució de 
diversos elements de l’inte-
rior de parc que estan mal-
mesos: vorades, paviment, 
sauló, i tanca permetral. 
Empresa adjudicatària: EU-
ROCATALANA SL. Import 
de l’obra: 48.771,45€ IVA 
inclòs. Treballs de millora a 
l’accés des del Torrent Cas-
tells: reparació del paviment, 
sauló, construcció d’una 
nova rampa (per substituir 
l’actual) i una petita grade-
ria. Empresa adjudicatària: 
EUROCATALANA. Import 
de l’obra: 31.228,55€. IVA 
inclòs.

Plaça Calasparra
Actuació a la banda sud 
de la plaça, renovació del 
paviment i eixamplament 
de la vorera. Empresa ad-
judicatària: Antoni&Antoni. 
Import de l’obra: 11.993,52€ 
IVA inclòs.

Ampliació vorera 
Passatge Vallès 
(costat est)
Construcció d’una nova vo-
rera per substituir l’actual, 

que es troba en mal estat. 
La nova vorera serà més 
ampla per millorar l’acces-
sibilitat. Empresa adjudica-
tària: Antoni&Antoni. Import 

de l’obra: 29.995,90€ IVA 
inclòs.
La durada prevista dels tre-
balls serà de dos mesos en 
tots els casos.

Arranjaments al Pavelló 
Municipal d’Esports
Impermeabilització parcial de la coberta de la pista 
de parquet 
Empresa adjudicatària: Lotum SA
Import de l’obra: 50.965,20 €. IVA inclòs 

Reparació i rehabilitació de diverses patologies 
relacionades amb l’aigua de pluja. Entre els diversos 
treballs hi ha el tractament de façana del Camí del 
Mig, treballs d’impermeabilització, reparació i pintura, 
paviment del bar, substitució de vidres trencats i 
col·locació de finestres.
Empresa adjudicatària: Arca del Maresme 
Import de l’obra: 44.425,27€ IVA inclòs 

Rocòdrom
En col·laboració amb el Centre Excursionista Premià 
de Mar, s’està treballant per millorar l’accessibilitat a les 
vies del rocòdrom. L’actuació es basa en la neteja de 
l’estructura, canvi de preses de les vies i millores en la 
seguretat del mateix rocòdrom.  

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de juny de 2013 va aprovar inicialment el 
Projecte de desviació de la impulsió de l’estació de bombament de la plaça Masia Ribas i canvi 
de sentit del clavegueram del carrer Sant Francesc. Es va exposar al públic mitjançant un anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17.07.13, al tauler d’anuncis i 
a la web municipal als efectes d’informació pública i van quedar aprovats definitivament en data 
31.10.13 en no haver-se presentat al•legacions ni reclamacions. 

La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 04 de desembre de 2013.
Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci oficial

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 
d’octubre de 2013 va aprovar definitivament el projecte de les 
obres per el trasllat i instal·lació de la torre de comunicacions 
i de l’equipament FM al nou emplaçament ubicat al Centre 
Cultural l’Amistat, amb un pressupost de 51.584,83€ (IVA 
inclòs), la qual cosa es fa pública als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 18 d’octubre de 2013.
Miquel Buch i Moya
Alcalde

Anunci oficial



12 de desembre 
Concert  “Ja ve Nadal” a càrrec dels alumnes 
de l’Escola
18.45 h a l’Auditori de l’Escola
Ho organitza: Escola Municipal de Música

14 de desembre
Celebració del Nadal amb les famílies
A partir de les 16.30 h
A la Residència Assistida i Servei d’Atenció Diürn 
(c. Sant Miquel, 90)
- Felicitació de les Festes de Nadal per part del 
batlle de Premià, Sr. Miquel Buch i Moya, i de 
les regidores de Gent Gran i Benestar Social del 
municipi
- Felicitació de les Festes per part del president de 
la Junta del Casal
- Cantada de nadales per l’Agrupació Coral 
l’Amistat
- Cantada de nadales amb residents, familiars i 
treballadors
- Fi de festa amb torrons, neules i cava per a 
tothom
Ho organitza: Casal Benèfic Premianenc
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

Del 16 al 20 de desembre  
Audicions de Nadal a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música
A l’Auditori de l’Escola de Música
Dilluns 16: 
a les 17.30 h a les 18.30 h i a les 20 h
Dimarts 17: 
a les 17.30 h a les 18.30h i a les 20 h
Dimecres 18: a les 17.30 h
Dijous 19: 
a les 17.30 h a les 18.30 h i a les 20 h
Divendres 20: a les 17.30 h i a les 18.30 h 
Més informació a l’Escola Municipal de Música, 
tel. 93 752 27 73
Ho organitza: Escola Municipal de Música

18 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups instru-
mentals i corals de l’Escola Municipal de Música
20 h, a l’Espai l’Amistat
Ho organitza: Escola Municipal de Música

20 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec dels grups instru-
mentals i corals de l’Escola Municipal de Música
20 h a l’Església de Santa Maria
Ho organitza: Escola Municipal de Música

25 de desembre
Concert de Nadal
A càrrec de la Jove Orquestra de Premià de Mar i 
dels alumnes de l’Escola de Música i Dansa Estudi 
Teresa Maria
21.30 h, a l’església de Sant Cristòfol
Ho organitza: Associació Cultural l’Aurora

26 de desembre
Concert de Sant Esteve
A càrrec de l’Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)
12.30 h, al Centre l’Amistat
Ho organitza: Centre l’Amistat
Hi col·labora: 
Agrupació Coral l’Amistat 
(Cors de Clavé)

26 de desembre
Concert de Sant Esteve: valsos i polques de la 
família Strauss, a càrrec de l’Orquestra Simfònica 
de Sant Cugat. Sota la direcció de Josep Ferré 
20 h, a la Sala Auditori de l’Amistat 
Reserva d’entrades: al bar del centre, els dies 11, 
16, 18 i 23 de desembre, de 19 h a 20.30 h. 
Preu: 18 euros.

6 a Premià de Mar

CONTES DE NADAL

Aquest desembre la Biblioteca Martí Rosselló us 
ofereix una colla d’activitats infantils per totes les 
edats! Hem programat un petit cicle d’activitats 
sota el títol “El desembre de les petites emocions”, 
un cicle de contes i tallers per a viure les emocions 
en família!

11 de desembre a les 18 h
Pomelo
A càrrec de Judit Farrés

12 de desembre a les 12 h
Per Nadal...contes per a nadons!
A càrrec de Sandra Rossi
De 0 a 2 anys

16 de desembre a les 18 h
Contes sense límits
A càrrec de Gina Clotet

17 de desembre  a les 18 h
Què m’està passant?
A càrrec de Marc Parrot i Eva Armisen

18 de desembre a les 18 h
Per Nadal...contes!
A càrrec de Cesc Serrat

Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Regidoria 
de Joventut

TALLERS DE NADAL

Durant les festes nadalenques el Museu de l’Es-
tampació organitza tallers pensats per a tota la 
família: 

27 de desembre, a les 10.30 h
Taller d’estampació amb motius nada-
lencs
Decorarem paper i teixit amb motius diversos, 
utilitzant la tècnica de l’estampació manual al bac. 
Tot el material està inclòs al preu del taller. Cal 
reserva prèvia al tel. del Museu: 93 752 91 97.
Preu: 4 euros
Ho organitza: Museu de l’Estampació
 
ACTIVITATS ESPORTIVES DE NADAL

21 de desembre, de 18.30 a 21.30 h 
Festival de Nadal de Patinatge
Al Pavelló Municipal d’Esports
Ho organitza: Club Patí Premià

Dies 23,27,30 de desembre
i 2,3 de gener de 2014
Campus Nadal Agrupació Bàsquet Premià
De 9 a 13 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Ho organitza: AB Premià

27 i 28 de desembre
Torneig de Nadal Vila de Premià
De 8 a 22 h, al Camp Municipal d’Esports 
(De la Plaça s/n)
Ho organitza: Club Esportiu Premià

28 de desembre
Torneig de Nadal
De 9 a 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Ho organitza: CFS Premià

CONCERTS DE NADAL

11 de desembre
Concert de Nadal, a càrrec de la coral Amics 
del Cant, Coral Gent Gran de Banyoles i Amics de 
la Guitarra
17 h, al Centre Cívic
Ho organitza: AVECA

Una hora abans del concert a la mateixa taquilla del 
teatre. Preu: 20 euros
Preu socis/es: 16 euros
Ho organitza: Associació Cultural Centre l’Amistat
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar

28 de desembre
Cantada de Nadales
19.30 h, a la parròquia de Santa Maria
20.30 h, a la Parròquia de Sant Cristòfol
Hi col·labora: Agrupació Coral l’Amistat (Cors de 
Clavé)

29 de desembre
Concert de Nadal
A càrrec de la Banda de Música de Premià
12 h, a l’Espai l’Amistat
Preu: 5 euros
Ho organitza: Banda de Música de Premià de Mar

FIRES I COMERÇOS DURANT LES FESTES

Durant totes les festes de Nadal
Campanya de Nadal 2013
On hi haurà les següents activitats:
-Concurs d’aparadors, decorats per a l’ocasió
-Loteria de Nadal en forma de xecs, de regal amb les 
compres
-Compra a Premià i aparca de franc
-Loteria La Grossa de Cap d’Any. Els comerciants 
de Premià de Mar s’uneixen a la xarxa de venda 
d’aquesta nova loteria.
Ho organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)

Sorteig de tres vals de compra de 100 euros i de tres 
paneres amb productes del mercat
Al mercat de Sant Joan
Ho organitza: Mercat de Sant Joan 

Del 5 al 24 de desembre 
Fira de Nadal
A la Gran Via de Lluís Companys, entre els carrers de 
la Plaça i Dr. Fleming
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

14 de desembre
Un mar de botigues... musicals! Trobarem petits 
concerts a les portes de diferents botigues   
Ho organitza: Comerços Associats de Premià (CAP)
Hi col·labora: Escola Municipal de Música de Premià 
de Mar, Coral L’Amistat, Escola de Música i Dansa 
“Estudi Teresa Maria”, Banda de Música de Premià i 
Taller de Música de Premià.

22 de desembre de 2013, de 10 a 22 h
Christmas Shopping Day o dia de les com-
pres de Nadal 
A la Gran Via de Lluis Companys i a altres carrers 
comercials
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

ATRACCIONS I ACTIVITATS INFANTILS

Per afavorir les compres nadalenques, hi haurà activi-
tats i atraccions per al gaudi dels més petits  reparti-
des per Premià de Mar:

Del 21 de desembre al 4 de gener. Els dies 
25, 26 de desembre i 1 de gener romandrà 
tancat
Pati Obert
Espai obert per a infants, joves i famílies.
Es realitzaran activitats esportives (bàsquet, futbol, vo-
leibol), jocs diversos (jocs gegants, de circ, populars), 
tallers  i inflables. Les activitats estaran dirigides per 
dos dinamitzadors/es.
Horari: d’11  a 14 h i de 17  a 19 h
A l’Escola Sant Cristòfol (Núria 61)
Activitat gratuïta
Ho organitza: Ajuntament de Premià de Mar
Hi col·labora:  
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14 desembre d, de 10 a 13h i de 17 a 20h
Descobreix el món de la granja per Nadal 
Plaça dels Països Catalans
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

21 de desembre, d’11 a 13h i de 17 a 20h
Inflables a les places Mercè Rodoreda, 
Països Catalans i de l’Ajuntament
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

28 de desembre, d’11 a 13h i de 17 a 20h
Inflables a les places Mercè Rodoreda, 
Països Catalans i de l’Ajuntament
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

2 i 3 de gener, de 18 a 20 h
Inflables a plaça de la Sardana
(acompanyant el Patge Reial)
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

4 de gener de 2014, d’11 a 12 h i de 18 a 
20 h
Un patge a camell passeja pels carrers de 
Premià
Consulteu el recorregut al web de l’Ajuntament 
(www.premiademar.cat)
Ho organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

PESSEBRES

Del 7 de desembre al 2 de febrer
Pessebre tradicional
A la parròquia de Sant Cristòfol
Ho organitza: Parròquia de Sant Cristòfol

Del 9 de desembre al 18 de gener
Pessebre premianenc al Centre Cívic
De Josep Beneyto Paysal
Un original pessebre fet amb alguns materials 
reciclats! La inauguració serà 
el dia 13 de desembre, a les 19 h
Ho organitza: Regidoria de Cultura

14 de desembre
Encesa de la il·luminació i inauguració del 
pessebre dels jardins de Can  Roura amb cantada 
de nadales
19 h, a Can Roura 
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
Hi col·labora: 
Agrupació Coral l’Amistat (Cors de Clavé)

15 de desembre
Sortida a peu amb els Caminants de Mati-
nada i l’Esplai Parroquial
8 h, a la plaça Nova
43a pujada del pessebre a Sant Mateu. 
A les 11 h del matí es farà la plantada del pessebre, 
l’esmorzar (caldrà pagar tiquet) i la missa a l’ermita 
de Sant Mateu. 
Hi haurà també cantada de nadales. 
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic, Caminants 
de Matinada, Esplai Parroquial 

25 de desembre
Inauguració de l’exposició de diorames, 
construïts pels membres dels Amics de l’Art Pesse-
brístic
11 h, al local del c. Aurora, 20
L’obertura de l’exposició es farà 
el dia 21 de desembre, a les 11 h.
L’exposició restarà tancada els dies 
31 de desembre i 5 de gener a la tarda.
Horaris: de dilluns a divendres, de 18 a 21 h; 
dissabtes i festius, d’11 a 14 h, i de 18 a 21 h
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 

CAVALCADA DE REIS

2 i 3 de gener
Patge Reial
De 18 a 20 h
A la plaça de la Sardana
(En cas de pluja, al Centre Cívic) 
Ho organitza: Regidoria de Festes 

5 de gener
Rebuda a SS.MM. els Reis de l’Orient
17 h, als jardins del Palmar 
Ho organitza: Regidoria de Festes 

Rebuda a SS.MM. els Reis de l’Orient
17.30 h, a l’Ajuntament de Premià de Mar 
Ho organitza: Regidoria de Festes 

Gran Cavalcada de Reis
Sortida a les 18.30 h, de la plaça Joan Corominas 
Ho organitza: Regidoria de Festes 
Hi col·labora: Condis Supermercats, La Caixa, Del 
Río Supermercats

Pessebre vivent 
A partir de les 18.30 h, a la plaça dels Països 
Catalans
Ho organitza: Escola de Teatre Kampikipugui

ALTRES ACTIVITATS DE NADAL

26 de desembre
Dinar de germanor de Sant Esteve
13 h, al Casal d’Avis Can Manent
Inscripcions: Antiga fàbrica del gas (Serveis Socials)
Ho organitza: Regidoria de Gent Gran i Consell 
Municipal de la Gent Gran

28 de desembre i 4 de gener
Quinto pirata de Nadal
18 h, al Centre Cívic
Per primera vegada per Nadal tenim 
quinto a Premià de Mar. Allò que diferencia aquest 
joc del bingo és que la persona que canta els 
números, anomenada lloro, ho fa amb dites i acudits 
ja siguin tradicionals o adaptats al temps en què es 
juga i així, dóna un toc d’humor i converteix el joc 
en una festa. Pots trobar tota la informació a: 
www.premiapirata.org/quintopirata/ 
Ho organitza: Comissió de Gent Gran 
de Pirates i Premiamencs

Viu el Nadal a Premià de Ma�

Aqueste� feste� compra
a Premià de Ma�!
Aqueste� feste� compra
a Premià de Ma�!

www.premiademar.cat
Consulta el programa a

“Dia de le� compre�
de Nadal”

2222
desembredesembre

de 10h
a 22h.
de 10h
a 22h.

-Del 5 de desembre de 2013
al 5 de gene� de 2014-

Ajuntament de
Premià de Mar
      www.premiademar.cat

El 22 de desembre, 
Christmas 
Shopping Day 

Diumenge dia 22, se celebrarà el 
Dia de les Compres de Nadal. Els 
comerços oferiran diverses accions 
promocionals i festives, com ara in-
flables, tallers, xocolatada, sortejos, 
activitats esportives, tastets, passis 
de moda, música, i una flash mob 
nadalenca, entre d’altres. Els carrers  
on es concentraran la major part de 
les activitats seran la Gran Via, 
Dr.Fleming, Jacint Verdaguer, Enric  
Granados i Marina. La iniciativa va 
sorgir d’un grup de comerciants i ha 
estat impulsada des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica, dins el 
marc de les actuacions encamina-
des a promoure el comerç local. 
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Plenari del Consell Escolar 
Municipal amb la comunitat 
educativa de Premià de Mar

El 29 d’octubre es va celebrar el plenari del Consell 
Escolar Municipal, presidit per la Regidora d’Educació, 
Roser Roca i  representat per la comunitat educativa 
de Premià de Mar: personal docent i no docent, ma-
res, pares i alumnes, així com representants polítics i 
tècnics. 

Durant la sessió es va informar sobre la posada en 
marxa del projecte Consell d’Infants a Premià de Mar i, 
a la vegada, les escoles van transmetre el seu interès 
per participar en el projecte. 

Finalment, també es va fer una valoració de la Co-
missió d’Activitats Educatives que es va crear el curs 
passat amb la finalitat d’estudiar i unificar els programes 
que s’ofereixen a les escoles en matèria de prevenció 
i d’activitats.  

Alumnes de l’Institut 
Premià, guardonades 
als premis Eidéa 
Tres treballs de recerca del 
curs passat d’alumnes de 
segon de Batxillerat han es-
tat reconeguts als premis 
Eidéa, organitzats per l’escola 
Hamelin d’Alella i oberts a la 
participació de centres de tota 
Catalunya. 
Les alumnes premiades són:
Primer premi (modalitat 
científica): Bacteris oportu-
nistes: un perill als hospitals. 
Autora: Clara Izquierdo.
Segon premi (modalitat 

humanística): Literatura gre-
ga a escena. Autores: Laia 
Muñoz i Núria Yela.
Tercer premi (modalitat 
humanística):Turisme ar-
queològic al Maresme. Au-
tores: Georgina Tur i Hady 
Camara.
D’altra banda, Aina Guijarro, 
també alumna de l’Institut Pre-
mià va guanyar un dels primers 
premis del certamen Jóvenes 
Investigadores, organitzat pel 
Minsteri d’Educació.

L’Escola Bressol 
Municipal posa en 
marxa nous projectes
L’equip docent de l’Escola 
Bressol té previst posar en 
marxa, amb la col·laboració 
de l’AMPA, diferents projec-
tes per desenvolupar al llarg 
d’aquest curs: 

L’’hora del cafè, una pro-
posta que sorgeix arran de 
la necessitat de les famílies 
de tenir espais de debat i 
tertúlia, on es tractin temes 
relacionats amb la primera 
infància, dinamitzats pels 
propis docents.  La finalitat 
d’aquesta proposta és acon-
seguir crear una comunicació 
més fluïda entre els pares, 
mares i el professorat, trobar 
un lloc on puguin posar en 
comú les seves experiències 
i a la vegada, cercar canals 
per resoldre adequadament 

els problemes plantejats per 
les famílies. 

El dia de l’avi, iniciativa 
que neix de la reflexió dels 
docents de l’escola i busca 
la implicació i complicitat 
dels avis en l’educació, faci-
litant la relació intergenera-
cional. Les activitats es rea-
litzaran a iniciativa dels avis 
(cançons, contes, històries 
viscudes...).

Finalment, l’AMPA de 
l’Escola Bressol també par-
ticipa programant diferents 
xerrades a la Biblioteca Mu-
nicipal Martí Rosselló, on es 
tractaran temes concrets, 
que permetin resoldre inqui-
etuds i dubtes a les famílies. 
La programació es donarà a 
conèixer properament.

Xerrada de 
seguretat per 
a gent gran
El mes de novembre es va fer 
una xerrada informativa per a 
persones grans centrada en 
consells de seguretat. Es van 
tractar diverses qüestions re-
lacionades amb fets delictius, 
faltes i denúncies. La sessió 
es va fer a les dependències 
del Jutjat de Pau i va anar 
càrrec dels Mossos d’Esqua-
dra, amb la col·laboració de la 
Policia Local. 

Xerrada sobre 
inspecció 
de vehicles 
adreçada als 
tallers mecànics
Una vintena de persones van 
assistir el 26 de novembre a 
la xerrada sobre inspeccions 
adreçada als propietaris o tre-
balladors de tallers de repa-
ració de vehicles. El taller va 
estar organitzat per la Policia 
Local amb la col·laboració de 
l´empresa Applus Iteuve i en-
tre diversos temes es va par-
lar de reformes de vehicles i 
legislació vigent, sonometria 
de motocicletes i ciclomotors 
i conceptes bàsics en la ins-
pecció de vehicles. 

Canvi de sentit 
d’un tram 
del carrer 
Narcís Monturiol
S’ha modificat el sentit del 
tram del carrer Narcís Mon-
turiol entre ctra. Premià de 
Dalt i l’Avinguda Roma, que 
ara ha passat a ser de sentit 
Mataró. El canvi s’ha fet per 
millorar la seguretat dels 
vianants del carrer i dels 
alumnes que pugen per la 
carretera de Premià de Dalt 
per anar a l’escola Montser-
rat.  Els vehicles que vénen 
de la part alta de Premià de 
Mar o de de Premià de Dalt 
tenen com a alternativa per 
sortir a l’N-II el Camí del Mig 
i Torrent Malet. D’aquesta 
manera, el trànsit interurbà 
es concentra a les vies in-
terurbanes i s’aconsegueix 
una pacificació de les vies 
urbanes.  
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L’Aula de Formació
d’Adults seguirà formant 
els majors de 16 anys 

Des del 1983, Premià de 
Mar disposa d’una Aula de 
Formació d’Adults (AFA), un 
centre públic d’ensenyament 
que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat. A l’Aula de Formació 
s’hi imparteixen de forma gra-
tuïta diversos ensenyaments 
amb titulacions i certificacions 
oficials: Graduat en Educació 

Secundària, proves d’accés 
a cicles formatius, ensenya-
ments inicials (català, caste-
llà, informàtica, anglès). 

A partir del curs 2014-
2015 les Aules de Formació 
d’Adults desapareixen i pas-
sen a integrar-se en Centres 
de Formació d’Adults. Per 
aquest motiu, la Regidoria 
d’Ensenyament va iniciar 

Visita cultural a Tarragona amb la gent gran
Un total de 90 persones van participar a la sortida cultural que es va fer del 25 al 27 d’octubre per visitar Tarragona, 
amb el seu amfiteatre, i la ciutat de Montblanc. La sortida va estar organitzada pel Consell Municipal de la Gent 
Gran,  amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran. 

els tràmits per fer el traspàs 
d’Aula de Formació d’Adults a 
Centre de Formació d’Adults, 
l’únic camí per poder conti-
nuar oferint formació a  totes 
aquelles persones majors de 
16 anys que volen continuar 
estudiant. 

Els tràmits han estat llargs 
i ha estat necessari, després 
d’ adequar l’edifici de Santa 

Tecla (situat al c/ Torras i Ba-
ges, 16) a diversos requisits, 
cedir-lo a la Generalitat. 

Finalment, el Ple de no-
vembre va aprovar el conve-
ni amb el Departament d’En-
senyament i l’acord de cessió 
de l’edifici, que faran possible 
que Premià de Mar dispo-
si d’un Centre de Formació 
d’Adults.

Aprovació del 
Reglament de 
Prestacions 
Econòmiques 
El Ple del mes de novembre 
va aprovar el Reglament per 
a la Gestió de les de Presta-
cions Econòmiques de ca-
ràcter social de l’Ajuntament, 
impulsat des de la regidoria 
de Serveis Socials. 

Aquest document perme-
trà una major objectivitat en 
la concessió dels ajuts mini-
mitzant la discrecionalitat en 
la seva valoració. El text està 
orientat a pal·liar les neces-
sitats socials i econòmiques 
de les famílies, alhora que 
contempla el suport perquè 
aquestes persones puguin 
assolir l’autonomia personal. 
En aquest sentit, inclou l’arti-
culació de recursos en funció 
de les necessitats de cada 
família (educatius, sanitaris, 
ocupacionals, relacionals, 
etc.) incidint en les causes de 
cada cas i aportant solucions 
coordinades amb la resta 
d’administracions. 

Ja ha començat 
la poda d’arbres
A primers de desembre va 
començar la poda  d’arbres. 
En total es podaran prop d´un 
miler d’exemplars situats a 
les zones viàries, espais pú-
blics i recintes municipals. 
L’empresa encarregada del 
servei aplica el tractament 
necessari en funció del tipus 
d’arbre, la seva dimensió, la 
forma natural, les mides que 
pot arribar a assolir i les con-
dicions de l’entorn. Alhora, es 
reduirà la capçada d’aquells 
arbres que poden interferir 
en la visibilitat dels semàfors i 
l’enllumenat públic.

Premià de Mar, 
un poble solidari
Els darrers mesos s’han ce-
lebrat a Premià de Mar di-
versos actes solidaris que 
han tingut molt bona acollida 
i que han posat de manifest, 
una vegada més,  l’esperit de 
col·laboració de les entitats i 
la població en general. 

Com a resum dels princi-
pals actes (alguns encara per 
fer en el moment de tancar 
aquesta edició), cal destacar: 
el Concert Solidari de la Co-
ral l’Amistat, els beneficis del 

qual es van dedicar a la com-
pra d’aliments per a famílies 
necessitades; la Paella Soli-
dària de Cooperació interna-

cional, realitzada per l’Ajun-
tament i les 4 entitats que 
fan cooperació internacional, 
San-prem, Kuwonku, Tarija 

i Premià pel Sàhara, que va 
aplegar 350 assistents; l’exhi-
bició de dansa de l’escola de 
dansa Teresa Maria en be-
nefici de Càritas St. Cristòfol; 
el Gran Recapte, organitzat 
per Càritas Sta. Maria amb 
la participació de les entitats 
de la Taula d’Inclusió Social, 
on es van recollir 10.000 kg 
d’aliments; el Gran Recapte 
del Banc d’Aliments, on es 
van recollir 12.500 Kg; L’Àpat 
Solidari que el 19 de desem-
bre oferirà el restaurant del 
Centre l’Amistat; els actes a 
favor de la Marató de TV3; i 
l’Àpat tradicional del dia de 
St. Esteve adreçat a les per-
sones grans que es troben 
soles, organitzat per la Regi-
doria de la Gent Gran amb el 
suport de la Creu Roja. 
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Premià de Mar se suma al Dia 
Internacional contra la Violència 
a les Dones
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència 
envers les Dones, la Regidoria d’igualtat, amb la col-
laboració de diverses entitats, va organitzar diversos 
actes. L’acte central es va fer el diumenge 24 de 
novembre a la plaça de l’Ajuntament i va consistir en 
la lectura del manifest i cançons a càrrec d´Amics de 
la guitarra. 
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El Premià Jove té com a prin-
cipal objectiu incrementar la 
presència d’adolescents i de 
joves en els esdeveniments 
culturals i de lleure del nos-
tre municipi mitjançant el 
lleure alternatiu. 

Un dels aspectes que 
aporta el projecte és la impli-
cació dels mateixos joves en 
l’organització i la promoció de 
les activitats, de manera que 
participin en el desenvolupa-
ment d’una agenda cultural 
pròpia dins el municipi. Les  
activitats del Premià Jove es 
realitzen amb una comissió 
de joves, la comissió del Pre-
mià Jove, que determina i or-
ganitza les activitats en funció 
d’un pressupost i sempre amb 
l’objectiu d’apropar els joves 
als afers de Premià de Mar a 

Lleure alternatiu per incrementar la 
presència de joves en esdeveniments locals

tercera edició del festival de 
música Gafarrock. 

Podeu fer un seguiment 
de les activitats al facebook: 
www.facebook.com/premiajo-
ve.ocialternatiu.

Si t’agrada el projecte, et 
pots incorporar en aquesta 
comissió per començar a 
treballar en les properes ac-
tivitats. 

Què has de fer si vols 
col·laborar 
amb nosaltres? 
Envia un correu a joventut@
premiademar.cat  indicant-
nos que vols col·laborar en 
el Premià Jove, afegeix les 
teves dades personals i un 
contacte (adreça electròni-
ca, facebook) i ens posarem 
en contacte amb tu.

Més de 300 persones a la 
Festa de la Gent Gran
El 10 de novembre va tenir lloc al Pa-
velló Municipal d’Esports la tradicional 
festa de la gent gran, amb motiu de la 
celebració del Dia Internacional de la 
Gent Gran. Hi van assistir 320 persones 
que van gaudir d’un berenar, música i 
actuacions.  Durant l’acte es va fer un 
homenatge a les sis  parelles que aquest 
2013 han celebrat les seves noces d’or. 
Des de la Regidoria de Gent Gran es vol 
agrair la col·laboració dels membres del 
Consell Municipal de la Gent Gran en 
l’organització de l’acte. 

Projecte de 
Càritas per a 
la distribució 
d’aliments
Càritas de Sant Pere i Santa 
Maria, entitat que forma part 
de la Taula d’Inclusió Social 
de l’Ajuntament de  Premià 
de Mar, està posant en mar-
xa un projecte de Distribució 
Solidària d’Aliments (DISA), 
amb l’objectiu d’adequar un 
espai que permeti millorar i 
dignificar l’atenció a les famí-
lies en situació de pobresa i 
en risc d’exclusió social.

La posada en marxa d’un 
DISA comporta l’adequació i 
l’habilitació  d’un espai on les 
famílies puguin accedir als 
lots d’aliments preservant la 
seva intimitat i anonimat, mo-
tiu pel qual compten amb el 
suport de l’Ajuntament.

Pel finançament d’aquest 
projecte s’estan realitzant 
una sèrie d’accions de cap-
tació de recursos, contactant 
amb entitats, institucions, 
empreses i persones que pu-
guin col·laborar  amb les se-
ves aportacions. Per aquest 
motiu, l’entitat ha obert el 
compte núm 2100 3266 11 
2200116055 de “La Caixa”. 

través de l’oci alternatiu.
Durant aquest any s’han 

realitzat la festa funk, les nits 
d’estudi a la Biblioteca, les 

Prebarraques a l’escola La 
Lió, la 2a mostra de graffiti, 
el concurs Delayta’ns per a 
grups musicals amateurs, i la 
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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 premsa@premiademar.cat i han d’anar acompanyats d’un nom i d’un telèfon de contacte 

Obertes les inscripcions per participar a la 
cursa de muntanya solidària “Marina Trail”
La segona edició de la Marina Trail, la cursa de muntanya organit-
zada per La Salle Premià, ja està en marxa. Fa unes setmanes es 
van obrir les inscripcions i el ritme de participants està sent molt 
elevat. Enguany s’ha optat per ampliar el recorregut, que passar 
a ser de 23 quilòmetres amb 1500 metres de desnivell, aproxima-
dament, sense perdre els seus llocs emblemàtics com el Crist de 
Teià, la pujada de l’infern o l’ermita de Sant Mateu. Una prova més 
exigent però que manté la seva base solidària,  ja que una part de 
la recaptació anirà destinada a Proide, per al desenvolupament 
de projectes educatius a Madagascar. Les inscripcions es poden 
realitzar online a la pàgina web de la prova: http://marinatrail.cat. 
També es poden seguir les novetats de la cursa per les xarxes 
socials (twitter i facebook).

Per Nadal,
comerç local!

Concurs d’aparadors de Nadal
Concurs “Busca el cistell”
Xecs regal de 500€ amb la Loteria de Nadal
Concerts musicals: “Un mar de botigues musicals”
Venda de la loteria catalana “La grossa”
“Christmas Shopping Day”

Ho organitza: Amb la col·laboració de:

La Grossa de Cap d’Any va visitar Premià de Mar
El matí del 5 de desembre, la Grossa de Cap d’any va ser a Premià de Mar. Des-
prés de ser rebuda per l’alcalde, Miquel Buch,  i el regidor de Promoció Econòmica, 
Ibán Díaz,  va passejar pel Mercat Municipal de Sant Joan, el mercat no sedentari 
dels dijous i diversos carrers, on va visitar els comerços  on es poden comprar els 
números pel sorteig, que es celebrarà el 31 de desembre.  
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Carta a los 
Reyes Magos 2014

Queridos Reyes Magos, éste 
año me he portado muy 
bien. He respetado a mi 
padre y a mi madre, he 
estudiado más y me he 
esforzado mucho en el 
colegio, asistiendo siem-
pre y prestando mucha 
atenc ión.  He ayudado 

a mi hermana mayor en 
su negoc io ,  he hecho 
compañía y cuidado a mi 
abuela, y he colaborado 
en las tareas de la casa. 
Recordad que v ivo en 
un pueblo que se llama 
Premià de Mar, provincia 
de Barcelona, que esta 
en Cataluña, y que aún 
pertenece a España, y 
aunque el  Alcalde nos 
quiera separar de ella, mi 
papa dice que no podrá, 
así que no pasaros de 
largo. Porque ya empe-
zamos a superar la crisis 
y me esforzado mucho, 
este año me toca y quiero 
la bicicleta.
 Pero tiene que ser una 

bicicleta con unas ruedas 
especiales y muy fuertes, 
para resist i r  todos los 
ba-ches y agujeros de 
mi calle. Quiero que le 
pongas 2 o más luces, 
porque donde vivo hay 
muchas zonas que por 
la  noche no se puede 
circular, por que no se 
ve nada. Además trái-
ganme  un gran candado, 
por la inseguridad que 
tenemos, y así no me la 
puedan robar. Estimats 
Reis Mags, també porteu 
a l’alcalde Buch una mica 
més de memòria, que es 
recordi d`incloure en el 
P.A.M, (Pla d`Acció Mu-
nicipal) la moció de les 

bicicletes que va aprovar 
l’any passat per a la im-
plementació d`una xarxa 
de pàrquings segurs de 
bicicleta al municipi de 
Premià, especialment en 
punts on aquestes zones 
pugu in  ten i r  la  func ió 
d`aparcament dissuasoris 
per ajudar a desconges-
tionar el trànsit al centre, 
zones comercials, zones 
més poblades i barri antic 
i estudiar la possibilitat 
d`implementar una xarxa 
de carril bici interurbana 
i poder anar així al col-
legi. A més a més  de la 
bicicleta que es  un mitjà 
sostenible i saludable per 
a la mobilitat, porteu-me 

un casc. Però un casc 
amb filtre especial, que 
pugui respirar millor, per 
culpa de la contaminació 
que pateix el poble al no 
haver-hi control atmosfè-
ric de la policia. Per últim 
estimats Reis, porteu a 
tothom més feina, més 
seny, més diàleg, més 
ajudes a les famílies, més 
prudència i comprensió, 
més relació entre les per-
sones i més alegria. Mol-
tes Felicitats i Bon Nadal. 
Muchas felicidades y Bu-
enas Navidades.
 En nombre del Partido 
Popular  de Premià de 
Mar,  Fe l iz  Año Nuevo 
2014.

Pressupost 2014, 
un impuls a l’ocupació

El passat dimecres 20 de 
novembre es va aprovar el 
pressupost 2014. Els núme-
ros per si mateixos ja són im-
portants, però si es valora de 
forma global i s’identifiquen 
on van a parar els recursos i 
si hi afegim les Ordenances 
Fiscals (contribució) per al 
2014, podem veure com 
aquests dos elements formen 
part d’un conjunt d’actuaci-
ons encaminades a promou-

re ocupació en l’àmbit dels 
emprenedors de serveis de 
Premià de Mar, el sector que 
participa en la major ocupació 
de la ciutat, el nostre principal 
motor econòmic.

En aquests moments no 
és possible incrementar les 
plantilles dels serveis pú-
blics, per tant l’ocupació ha 
de venir a través del sector 
privat, un sector, també, amb 
moltes dificultats. Així doncs, 
s’han d’instaurar mesures de 
foment de la contractació de 
persones i de suport econò-
mic a l’inversió en els seus 
negocis.

El PSC ha vist en aquests 
dos elements (Ordenances 
i Pressupost) les eines més 

eficients per actuar en el que 
en aquest moment és el major 
problema de la societat: l’atur. 
Aquesta és, doncs, una de 
les línies d’acció del proper 
any 2014.

Una altra línia és l’inversió 
en obra pública. Per al 2014 
s’ha previst una inversió de 
més de 1.500.000,00 €. 

En aquesta inversió s’han 
d’afegir prop de 1.600.000,00 
€ provinents de romanents 
d’anys anteriors, no execu-
tats, que sumats amb els an-
teriors i fent les bases de les 
peticions d’ofertes en la línia 
correcta, podrem aconseguir 
una altra acció per la creació 
d’ocupació, en un àmbit tam-
bé important de la ciutat.

Per últim, posem de relleu 
que totes aquestes actuaci-
ons es faran sense reduir cap 
partida social, creant noves 
línies d’actuació social com 
beques a alumnes de l’Escola 
de Municipal de Música, ajuts 
complementaris a les beques 
menjador escolar, ajust de 
transport per a estudiants 
universitaris, reducció de la 
taxa de reserves d’espais 
per a vehicles de persones 
discapacitades, i d’altres que 
s’aniran incorporant al catàleg 
de serveis de l’Ajuntament.

Per altra banda, també 
s’han dut a terme accions 
més internes i administrati-
ves, com la dissolució dels 
organismes autònoms exis-

tents, passant a integrar-se a 
l’estructura municipal, mante-
nint els mateixos serveis, amb 
reducció de feina interna im-
portant que ha de revertir en 
un aprofitament de recursos i 
temps de tasques que estalvi-
arem de fer, com per exemple 
un pressupost específic per a 
cada organisme.

Ara comença la feina de 
dur a terme totes les accions 
previstes amb la il·lusió i les 
ganes que aquestes  complei-
xin amb els objectius previs-
tos: reduir l’atur a Premià de 
Mar i millorar les actuacions 
socials. Aquest és el nostre 
objectiu, vosaltres els bene-
ficiaris particulars i la ciutat 
el projecte de futur. 

Noves regles de joc

El Ple de novembre va 
aprovar el pressupost per 
al proper any. Un pres-
supost que, per primera 
vegada, uns dies abans 
de la seva aprovació es va 
penjar íntegrament al web 
municipal perquè tothom el 
pogués consultar i hi pogu-
és fer aportacions. Alhora, 
el pressupost també es va 
explicar, abans de pas-
sar per ple,  en una acte 
obert a tothom en el qual 
el públic hi va poder inter-

venir i fer suggeriments 
o  consultes de tot tipus.  
En aquest sentit, hem fet 
un primer pas en el com-
promís adquirit per l’equip 
de govern de fer que els 
pressupostos  fossin més 
participatius. Un pas petit, 
però important i sense pre-
cedents al nostre municipi, 
que ens permetrà anar fent 
els passos següents d’ara 
endavant. 

El pressupost per al 
2014 és el primer des de 
l’aprovació del Reglament 
de Govern Obert i Parti-
cipació Ciutadana, un fet 
que comporta fer les coses 
d’una manera diferent. Els 
objectius principals del 

Reglament són, en primer 
lloc,  facilitar l’acostament 
entre ciutadans i Ajunta-
ment, de manera que el 
dia a dia sigui molt més 
transparent i els premia-
nencs puguin conèixer què 
es cou i de quina manera 
a dins la casa consistorial. 
I en segon lloc, el Regla-
ment també pretén que el 
ciutadà no s’hagi de limitar 
a “fer d’espectador”, sinó 
que pugui prendre part 
del joc i  participar en les 
decisions més importants 
de la gestió municipal. 

Tot plegat no es fa d’un 
dia per l’altre, i encara 
menys quan parlem de 
qüestions de tant de pes 

com el pressupost muni-
cipal. Però, com dèiem, 
ningú pot negar que hem 
avançat i força i hem co-
mençat a construir el camí 
que ens ha de portar a 
l ’objectiu final: que els 
premianencs se sentin par-
tícips del seu ajuntament. 
Hem aprovat un presupost 
que, per primera vegada,  
tothom que ho ha volgut, 
no només els grups mu-
nicipals com s’havia fet 
sempre, sinó tots els ciuta-
dans, l’han pogut conèixer 
prèviament i fer-hi aporta-
cions. La nostra voluntat 
és que l’any vinent aquest 
primer pas vagi més enllà 
i els pressupostos siguin 

encara més participatius. 
Perquè la participació ciu-
tadana ha estat un dels 
nostres compromisos per a 
l’actual mandat, i la nostra 
obligació és complir-lo. 

Ben aviat donarem a 
conèixer tots els canvis 
que s’estan fent al web 
municipal, que faran pos-
sible que esdevingui una 
eina d’informació ciutada-
na i, alhora, de tramitació 
i participació. Mentrestant, 
seguim treballant en l’ela-
boració d’aquestes noves 
regles de joc que han 
de fer possible que tots, 
ciutadans i Ajuntament, 
puguem sentir que anem 
al mateix vaixell. 
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Pressupost 2014

Els pressupostos per al 
2014 aprovats pels grups 
municipals de CiU i PSC, tot 
i no suposar un desviament 
pressupostari, no aporten 
un major nivell d’eficàcia, 
respecte els pressupostos 
aprovats l’any passat.
Aquests pressupostos s’han 

fet amb simulacre de parti-
cipació dels premianencs 
i les premianenques, però 
creiem clarament que la 
metodologia emprada no és 
la més adient per permetre 
a la gent ser part del meca-
nisme de decisió. Creiem 
que és necessari aprofundir 
en la participació, cal que 
la gent disposi d’informació 
per tal de poder incidir re-
alment en l’elaboració dels 
pressupostos. 

Si analitzem les partides 
destinades als serveis soci-
als municipals, considerem 
injustificada la dilació en 
l’execució del pressupost 
de l’any 2013 en la partida 
de “Suport a les famílies”, 

que fins a l’últim moment 
no s’ha executat optant per 
establir un ajut al pagament 
de la taxa d’escombraries. 
Aquesta mateixa situació ja 
es va donar en l’execució 
d’aquesta mateixa partida. 
El nostre grup va proposar 
que si aquesta partida no 
està prou ben dissenyada 
com per ser efectiva a l’hora 
de cobrir les necessitats de 
les famílies amb problemes 
econòmics, s’opti, en part, 
per destinar-la a compli-
mentar la beca menjador. 
Donat que el consell co-
marcal només es fa càrrec 
del 50% del cost de les 
beques menjador i, per tant, 
es podria aprofitar aquesta 

partida per complimentar 
aquesta aportació comarcal 
i arribar a cobrir el 100% 
del cost del menjador de 
les alumnes i els alumnes 
becats amb l’aportació mu-
nicipal. 

Tanatori Residència 
Can Amell:
En un altre ordre volem 
denunciar la situació que 
s’ha donat al centre resi-
dencial Can Amell. Aquest 
centre va rebre per part de 
l’equip de govern la llicència 
d’obres per fer un tanatori al 
centre. Els serveis territo-
rials deixen clar en el seu 
informe que el tanatori ha 
de donar servei únicament 

Un nou espai per a 
tots i totes, article de 
l’Assemblea del Centre 
Social Autogestionat 
Can Sanpere 

Fa vuit mesos, una assem-
blea espontània va decidir 
plantar cara a l’especulació 
immobiliària de Núñez i Na-
varro. Davant l’esgotament 
de vies per part de l’Ajun-
tament, i veient que l’ocu-
pació era l’única manera de 
preservar l’espai, un grup de 

persones ens hi vam tancar 
en senyal de protesta i exi-
gint un espai per al poble.
De la Plataforma Can San-
pere 100% públic, va néixer 
un nucli que consideràvem 
necessari: un espai autoges-
tionat i assembleari per tal 
de poder teixir l’alternativa 
a diversos àmbits com l’oci, 
la cultura, l’educació o la 
solidaritat.

Durant aquest temps, ens 
hem dedicat a organitzar 
diverses activitats, des del 
cinema a la fresca del qual 
vam gaudir durant agost i 
setembre, fins a la recent 
festa de Castanyada que 
amb tanta il·lusió vam pre-
parar i que va ser tot un èxit. 

Per altra banda, també hem 
invertit moltíssimes hores 
a habilitar l’espai, ja que 
la fàbrica duia molts anys 
abandonada i hem hagut de 
treballar molt. 

Fins al dia d’avui dispo-
sem d’una biblioteca amb 
servei de préstec i intercanvi 
de llibres i amb sala d’estudi. 
També hem creat sala de bar 
amb servei de barra. Hem 
adaptat la cuina, a la qual ja 
tenim fogons, neveres i un 
forn. D’entre els espais de 
vida contínua, tenim l’Armari 
Solidari, un espai on la gent 
porta roba que ja no utilitza 
i tothom pot venir a buscar-
ne si en necessita. A més, 
tenim sales polivalents, que 

per exemple s’utilitzaran per 
oferir serveis psicològics a 
persones que ho necessitin 
i no puguin assumir-ne els 
costos, i també per als ta-
llers de preparació i creació 
de cervesa artesana. Com 
veieu, a poc a poc, el Cen-
tre Social Autogestionat va 
agafant vida! 

La creació d’un Centre 
Social Autogestionat no és 
un camí fàcil, però sí que és 
un camí valent. La possibili-
tat de gaudir d’una espurna 
de llibertat contagiable a la 
resta de població ha generat 
una il•lusió i empenta fins ara 
imparables.

En aquests 9000 m2 vo-
lem crear un espai on tothom 

pugui participar i organitzar 
activitats per al poble i ens 
encantaria que vinguéssiu 
a formar-hi part. Si teniu 
qualsevol idea o proposta, 
o simplement voleu sumar-
vos a l’assemblea, ens hi 
trobareu cada dilluns a les 
19 h. També ens podeu 
contactar al Facebook, a 
Twitter, al nostre blog (http://
csacansanpere.wordpress.
com/) i directament al nostre 
correu, csacansanpere@
gmail.com. 

Us esperem a tots i a 
totes per seguir teixint l’al-
ternativa!

Assemblea del Centre Social 
Autogestionat Can Sanpere

Asociación vecinos 
barrio Tarter-Maresme 

Se constituyó en el año 
2001, siendo actualmente su 
presidenta doña Lola, Ortiz
Algunas de las razones de 
ser de nuestra asociación son 
las de conocer los posibles 
problemas que surgen en 
nuestro barrio y exponerlos 
ante el ayuntamiento.

Hemos conseguido cum-
plir algunas metas, como la 
ampliación de las aceras del 

Psje. General Prim entre c/ 
Cisa y Mercè y así evitar los 
destrozos que solían causar 
en los balcones los camiones 
al transitar por dicha vía.

Se consiguió el reasfaltado 
de muchas calles del barrio.

Que se abriera la c/ Cisa, 
entre Joan Prim y General 
Prim, evitando suciedad, ra-
tas y otros  problemas de 
salubridad.

Actualmente estamos in-
sistiendo, reunión tras reunión, 
en varios temas que, creemos 
importantes:

-  Colocación de un to-
bogán seguro en el parque 
Mercè Rodoreda, que se quitó 
por la insistente petición de su 
sustitución, no de su retirada.

-  Cambio de 2 farolas en 
el tramo del Pje. General Prim, 
entre Pilar y Montserrat, por 2 
farolas de pared y  eliminación 
de 1 poste eléctrico, sito en el 
mismo tramo y sustituido con 
la opción que el ayuntamiento 
crea oportuna.

Desde el ayuntamiento se 
nos informó que estos proyec-
tos están en estudio y se 
está haciendo lo posible para 
llevarlos a cabo en la mayor 
brevedad de tiempo y noso-
tros seguimos su evolución.

También mantenemos 
una especial insistencia 
en pedir un barrio limpio y 
desde aquí queremos apro-
vechar para apelar al civismo 
de los vecinos de nuestra 

población, especialmente a 
los propietarios de animales 
y ayudar así a los servicios 
de limpieza. 

Es mejor no ensuciar a 
tener que estar todos los días 
retirando sus excrementos de 
vías públicas.

Desde nuestra asociación 
también trabajamos para po-
der ofrecer una parte lúdica en 
nuestro barrio. 

Es conocida y popular en-
tre todos, habitantes del bar-
rio, población de Premià de 
Mar e incluso poblaciones 
colindantes, a los que reci-
bimos siempre con alegría a 
nuestra ya típica Fiesta del 
barrio, también conocida úl-
timamente como de la Vere-

ma, fiesta que celebramos a 
principios de Septiembre en 
la plaça Mercè Rodoreda y 
en la explanada de la Iglesia 
de Santa María, Parroquia 
con la que contamos con su 
inestimable colaboración y 
también con la reciente in-
corporación de la asociación 
les Bèsties 666.

Desde hace 2 años tambi-
én hemos añadido a nuestro 
calendario de fiestas la ver-
bena de San Juan. Fiesta no 
solo nuestra, sí no de todos. 
De hecho es una fiesta orga-
nizada por la asociaciones 
de Santa Ana-Santa María 
Tió,  Parroquia, la Floresta 
(Premià de Dalt) y Tarter-
Maresme.

i exclusivament als usuaris 
del Centre Residència i per 
tant no pot estar obert al 
públic en general. Aquest 
tanatori s’inaugurà el juliol 
d’aquest any. El 3 de se-
tembre la nostra coalició va 
presentar una pregunta al 
ple, en la qual denunciàvem 
que el tanatori està donant 
serveis a famílies alienes a 
la residència (per tant obert 
al públic), incomplint cla-
rament la llicència que en 
el seu dia li va concedir el 
govern de CiU – PSC. No-
més com a conseqüència 
de la nostra pregunta, es 
va obrir un expedient san-
cionador per incompliment 
d’activitat.



D e s e m b r e
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EXPOSICIONS

Marines i paisatges
Pintures, de Josep 
Miquel Paufila.
Fins al 8 de desembre, 
a la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

Exposició col·lectiva 
A càrrec dels socis de 
l’Associació.
Del 13 de desembre al 6 
de gener de 2014, 
a la Sala Premiart.
Ho organitza: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Premià de Mar.

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

Campions 
del motociclisme 
L’estampació per a 
l’equipament dels 
motociclistes.
Comissària: 
Teresa Vidal i Peig.
Fins al 31 de desembre 
al Museu 
de l’Estampació.
Ho organitza: Museu de 
l’Estampació de Premià 
de Mar.

Premià de Mar, amb la Marató de TV3
El proper 15 de desembre se celebrarà l’edició 2013 de la 
Marató de TV3, que enguany estarà dedicada a les malalties 
neurodegeneratives. 
Una vegada més, l’Ajuntament de Premià de Mar hi col-
laborarà coordinant i oferint suport tècnic a les diverses activi-
tats que es realitzen per part d’entitats i comerços.

Fins al 13 de desembre
Urna per recollir fons per a la Marató
Durant tot el dia
Organitza: Centre d’Atenció Primària de Premià de Mar

Urna solidària
Lloc: Casal d’Avis Rafael de Casanovas (Can Manent)
Durant tot el dia
Organitza: Can Manent, Casal d’Avis

Dimecres 11
Concert de la Coral 
A càrrec dels Amics del Cant de l’AVECA, la Coral Plenitud de 
Banyoles, i els Amics de la Guitarra de Premià de Mar.
Presentarà l’acte Jaume Bruguera.
17.30 h, al Centre Cívic.
Ho organitza: AVECA.

Dijous 12
Exhibició patinatge artístic
De 18.30 a 20.00 hores
Lloc: Pavelló d’Esports
Organitza: Club Patinatge Artístic Premià de Mar

Divendres 13
KAT, Monòlegs divertits i música tradicional catalana
22 hores.
Lloc: Espai l’Amistat
Preu de l’entrada: 5 € més la voluntat
Organitza: Kampikipugui, Associació Cultural l’Amistat

Dissabte 14
Posa un clavell per la marató de tv3
Hi haurà xocolatada i actuacions musicals
10h a 14h, a la plaça de la Sardana
Organitza: ANC

II Pedalada popular 
11.00 hores
Organitza: BTT Addictes i Servei d’Esports
Lloc: Pavelló d’Esports
Donatiu: 1 €

Conferència divulgativa
20.00 hores
Organitza: Parròquia Santa Maria

Teatre
Fa una mica de Soroll
De Romina Paula.
Dos germans que viuen en un lloc 
remot, inhòspit, han establert una 
relació poc convencional, amb les 
seves pròpies regles. L’arribada 
d’una cosina desequilibrarà el seu 
món, evocarà fantasmes i remou-
rà desitjos ocults. Entre el thriller 
psicològic i la comèdia amarga. 
Fa una mica de soroll, és un 
espectacle sobri, senzill, però 
d’una qualitat hipnòtica que 
enganxa l’espectador i el manté 
en tensió fins al final.

Preu: 15.50 € / 13.50 € anticipada o venda per internet. 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: Espai l’Amistat.

Diumenge 15
Pujada a Sant Mateu del pessebre 
A les 8 hores
Lloc de sortida: Plaça Nova a les 8.00 hores
Organitza: Amics de l’Art Pessebrístic 
i Caminants de matinada

Tardor Solidària Gegant 
De 10 a 15 hores, 
Organitza: Gegants de Premià de Mar
Col·labora: Grup Segle XXI
Lloc: plaça Sardana

Ballada de country 
De 10 a 14 hores
Organitza l`AVECA
Preu: 3 €
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports, Camí del Mig 62

Partits de futbol 7 al camp municipal d’esports
De 10 a 14 hores:
Organitza: CE Premià i Servei d’Esports
Preu: 1,5 € per jugador per jugar un partit 
Lloc: Camp Municipal de Futbol, Carrer de la Plaça s/n

Playback al Casal de Lourdes
A les 17 hores
Organitza: Associació de Persones d’Edat
Lloc: Lourdes 10

Concert Jove 
19.00 hores
El grup Les Mamelles de la Víbria ens presenta el seu primer 
disc. 
Recaptació per a la Marató
Organitza: Patronat Social Premianenc

Dilluns 16
L’hora del conte: contes sense límits
A càrrec de Gina Clotet.
18 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Ho organitza: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Divendres 20
Recital de poesies
A càrrec d’en Marcel Riera i Bou, llicenciat en filologia, poeta i 
traductor, va guanyar  el Premi de Poesia Carles Riba (2011) 
amb la seva obra La llum d’Irlanda.   
20 h, Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Entrada lliure.
Ho organitza: la Secció Premià d’Òmnium Cultural.
Col·labora: Ajuntament de Premià de Mar. 

Dissabte 28
Teatre: 
T’estimo, ets 
perfecte, ja et 
canviaré
De Joe diPi-
etro i Jimmy 
Roberts.
Va ser una de 
les sorpreses 
de la tempora-
da 96-97 a l’Off 
Broadway. Va 
estrenar-se al 
Westside The-
atre l’1 d’agost 
de 1996 on va 
mantenir-se 
durant 11 anys 
consecutius, 
convertint-se 
en una de les 
propostes més 
interessants i 
més celebra-

des pel públic i per la crítica. La seva durada ininterrompuda a 
la ciutat amb la millor oferta teatral del món confirma la qualitat 
d’aquest espectacle. I Love you, you’re perfect, now change 
s’estrenà posteriorment a Londres, Tel Aviv, Austràlia, Mèxic, 
Brasil o Argentina.
L’espectacle mostra les interioritats del món de la parella. És 
una visió ampliada, irònica, divertida, entremaliada, fresca i 
tendra d’experiències que tothom ha viscut en algun moment 
o altre de la seva vida: la primera cita, el nuviatge, el matrimo-
ni, l’arribada dels fills, la rutina, la crisi dels quaranta o l’amor 
en la vellesa. És, en definitiva, l’oportunitat de reviure, amb 
humor, les relacions sentimentals. 
21.30 h, a l’Espai l’Amistat.
Ho organitza: l’Espai l’Amistat.

Cinema a Premià  
Consulteu la programació a 
les cartelleres del Patronat 

i de l’Espai l’Amistat 
o als webs 

www.elpatronat.org 
www.espailamistat.cat


