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ENTREVISTA: Susana Hernández es una escritora de moda. Vive en Badalona, aunque nació y se crió en Premià. En fechas tan literarias hablamos
con ella de su carrera y de su mejor novela «Curvas peligrosas» (pág. 6)
Foto: MMF

El periòdic bilingüe, local i universal

PIRATES I PREMIANENCS

LA FESTA DE PREMIÀ ÉS
LA FESTA DEL MARESME
PÀGS. 2 i 3

Foto: Màrius Torner

MÉS PÀGINES: L’edició especial de Festa Major i estiu del nostre diari és un símptoma
de que creixem com a mitjà, però allò realment significatiu és que plasma la oferta
comercial i informativa més gran de la història recent de la premsa local premianenca.
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Peregrinatge des de molts
indrets per participar a la
festa dels pirates
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ORIAL

La fiesta de Sant Jordi marca
un antes y un después. Marca
el paso adelante de nuestro
ánimo colectivo. Y da este
paso adelante con ligereza, sin
mirar atrás. Lo puede hacer
porque lo empuja el colectivo

que es el pueblo catalán, pero
sobretodo porque lo achucha
la leyenda y el impulso lector
que le avala como el estandarte de Miguel de Cervantes
y Shakespeare. Premià y su
zona de influencia vive con

mucha devoción una Diada
conmovedora para el insconsciente colectivo. Una frontera literaria y festiva. Por un
lado, la potenciación de los
autores locales, por otro el encuentro de los enamorados -y

de los que se quieren enamorar- con el buen tiempo y las
buenas sensaciones. Y todo
ello sin imposiciones políticas
ni correligionarias, con una espontaneidad que asusta. Porque la Diada de Sant Jordi es

lo que nos une, y no lo que
nos lleva desuniendo desde
hace ya años a los propios catalanes debido a un afán de
seguir alimentando una taifa
de poder que olvida la rosa y
el libro.
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PREMIÀ

Ni Barcelona ni ninguna de las otras
tres provincias generan ocupación
limpia de trabajadores por cuenta
propia durante el primer trimestre

BREUS Pacto ‘contra natura’ entre CiU i PSC BREUS
LA CURSA
PUNTUARÀ A
LA ‘LLIGA DEL
XIP GROC’
L’AE Empenta, organitzadora de l’esdeveniment,
ha confirmat la presència
dins el calendari de la
Lliga Internet
Championchip. El dia 30
de juny de 2012 a les
19.30h s’iniciarà de la
cursa de 10km i a les 19h
tindrà lloc la Milla infantil. La prova, de 10km de
recorregut urbà pel
terme municipal de
Premià de Mar, sortirà
del pavelló d’esports de
Premià de Mar. Els preus
de la cursa seran 12€
amb xip propi, 14€
lloguer de xip (preus fins
l’1 de juny). A partir
d’aquesta data, 13€ xip
propi i 15€ lloguer xip.
Els obsequis constaran de
samarreta tècnica i bossa
del corredor per a tots els
participants inscrits; i el
cronomometratge anirà a
càrrec de Championchip.

Foto: www.premiaplus.com

Los socialistas de Premià convienen que es
un acuerdo para la estabilidad de la ciudad
Foto: premiademar.socialistes.cat

La crispación está asegurada en Premià de Mar a nivel
político. Dos partidos tan
alejados en sus ideologías,
y sólo unidos por el acento
nacionalista en algunos aspectos, y que sin embargo
podrían crear una especie de
establishment antinatura.
Un hecho que no se entendería ni a nivel autonómico
ni nacional, pero que no es
ninguna novedad a nivel local. Estas conversaciones
entre PSC i CIU han supuesto un ‘seísmo’ en el resto de
partidos. Sin embargo, a las

políticas municipales son
para darles de comer a parte,
y este pacto podría llegar a entenderse desde el punto de vista de aunar fuerzas y experiencia en tiempos de crisis.
CAMBIO DE DIRECCIÓN
CON OLGA SAFONT
Este golpe de timón del socialismo premianense, hundido
electoralmente, puede haber
sido provocado con la llegada
de Olga Safont a la Secretaría
del PSC de Premià de Mar.
Cabe remarcar en ese sentido
que los socialistas presentan a
la negociación con CIU cuatro

puntos de partida al “Pacto por
la Ciudad”. Entre ellos destaca
el de afrontar la situación de crisis económica con políticas
que permitan reactivar la economía y que favorezcan la generación de políticas activas de
ocupación para mejorar los índices de paro en la ciudad. En
el caso probable de que los
cuatro concejales del PSC entren en el gobierno municipal,
la sociovergencia contará con
14 concejales, frente a los siete que quedarán en la oposición (PP: 3. CP-PA: 2 y ICV:2).
Informa: José Luis Pizarro

JUDIT
GONZÁLEZ,
SUBCAMPEONA
Por primera vez en la
historia del Club Deportivo Premià de Dalt, una
jugadora de esta entidad, Judit González
Oliveras (16-08-2000), ha
resultado subcampeona
con la Selección Catalana
de Fútbol, concretamente, con la Sub12 femenina F-8. Judith, de 11
años, es portera del
Alevín de 2ª del CE
Premià de Dalt. El equipo
de la selección lo forman
14 jugadoras provenientes, además del CE
Premià de Dalt, del
Barça, Espanyol, Sant
Gabriel, el Centro Europeo Tecnofútbol y el SE
AEM. Las dirige Lluís
Cortés, y consiguieron la
segunda posición en el
Campeonato e España
que se celebró a finales
de marzo en Bormujos
(Sevilla).
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«Pacte per la Ciutat» podria ser la nova
sòciovergència a Premià. Els socialistes i
els convergents passarien a ser un sol
equip de govern amb 14 regidors

BREUS
LOS FUEGOS,
EL 10 DE JULIO
A LAS 23H

Sorli abrirá en la ciudad una nueva
gran superficie, lo que generará puestos de trabajo pero a la vez dejará aún
más tocado al pequeño comerciante

‘Garrotada’ al petit comerç BREUS
Sorli anuncia l’obertura d’una nova superfície PREMIÀ, A LES
que, d’altra banda, crearà nous llocs de treball JORNADES DEL
PEIX I MARISC
Foto: Esther de Prades

La recuperación de
Premià de Mar por parte
de los autóctonos se
culminará con el fin de
fiesta habitual: los
fuegos de artificio.
Nuestro patrón San
Cristóbal se verá así
venerado con un espectáculo de pirotecnia,
precedido de una tarde
llena de espectáculos
relacionados con la
temática de nuestra
fiesta. De hecho, a las
18.30 h, en la plaza de
la Gran Vía tendrá lugar
el baile de expulsión y
cambio de prisioneros y
la batalla final. Media
hora más tarde, se
llevará a cabo la llamada Expulsió. Ya en la
playa de Llevant, a las
21h, se podrá disfrutar
del concierto de
habaneras, a cargo de
Barca de Mitjana, con
rom cremat para los
asistentes, para culminar a las 23h en la playa
grande con el castillo de
fuegos de artificio. Para
el día siguiente quedará
la Misa de Difuntos, en
la iglesia local, a las 8
de la tarde.

La cadena de supermercats
Sorli Discau invertirà 10 milions
d’euros aquest any en
l’obertura d’un complex comercial a Sant Vicenç de
Montalt i d’un supermercat a
Premià de Mar amb una
superfície de 2.000 m², segons
informava Ràdio Premià de Mar.
El petit comerç haurà de lluitar
amb un nou gegant comercial,
i es pot veure molt afectat per
la instal·lació d’una nova
superfície, presumiblement al
centre de la ciutat.
Segons destacava també el
diari El Punt, el director gene-

ral de Sorli Discau, Julio Santos, ha explicat a Europa Press
que les obres del complex comercial de Sant Vicenç, que
inclourà “dos edificis amb piscina, instal·lacions esportives
i un supermercat, s’iniciaran
en dos mesos i suposaran una
inversió de 4 milions“.
VILASSAR PER PREMIÀ
De fet, les previsions eren
obrir aquest complex l’any
passat juntament amb el de
Vilassar de Dalt, si bé no va
ser possible per problemes
amb els permisos.

En un parell de mesos també
es preveu iniciar les obres del
macrosupermercat amb aparcaments, que comportarà una
inversió de 6 milions d’euros.
La informació no explica,
però, on es farà aquest establiment. La cadena de supermercats preveu que aquestes
dues obertures, que podrien
estar operatives l’abril del
2013, comportin al voltant
d’unes 70 contractacions, 40
el complex comercial i 30 el
supermercat.

Un total de 60 restaurants
de 14 municipis del Maresme oferiran menús i plats
amb el peix i marisc de la
nostra costa. Del 14 de juny
al 15 de juliol, es pot gaudir
al Maresme de les Jornades
Gastronòmiques de Peix i
Marisc. A Premià de Mar,
participaran tres restaurants entre els quals
destaca el BAR RESTAURANT MIRAMAR, situat al
Camí Ral, 109. Segons
destaca el Consorci de
Promoció Turística Costa del
Maresme, “una comarca
costanera com el Maresme
havia de tenir unes
jornades gastronòmiques
destinades al peix i al
marisc». Aquest 2012 és el
primer any que es celebra a
tota la comarca. Els dos
primers anys van ser
encapçalades per Mataró i
el seu port. Enguany se
sumen al calendari de rutes
gastronòmiques de la nostra
comarca, donant
directament cabuda a la
cuina relacionada amb el
mar i complementant la
sèpia amb pèsols, el plat de
Mataró, i el Calamarenys.

Informa: Gonçal E.

Informa: Premià Plus
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HISTÒRIES DE PREMIÀ
Ser pirata és...
Ser “Pirata” és una forma
d’entendre la nostra Festa
Gran. Com ho és la dels
maleïts “Premianencs”. La
nostra és una “filosofía
canalla”. Som l’altre cara
dels habitants de Premià
de Mar. Som buscarraons
i aixecafaldilles. Però,
oju, ho som tot l’any!!!!!
Aquí no val caragirades
de: al desembarcament
sóc “pirata” I a l’expulsió
sóc “premianenc”. Una
merda!!!

A Granollers són “Blaus o
Blancs”, a Matarò “Santeros” i a Premià de Mar
som…. “Pirates i Premianencs”. És obvi que és un
“Premianenc”. Com vesteix, com és comporta.
Fins, i tot, com lluita.
Però, la meva pregunta
és: Sabeu que és un
“Pirata”? Clar, aquí és.
Quan començo a descollonar-me. Simple i literalment.
Ser “Pirata” a Premià no
és un mocador al cap amb
el crani i els ossos creuats,
ni una bandera amb un
crani i dues espases creuades. Ni anar a tocar els
collons amb les pistoles
d’aigüa a aquelles persones que volen gaudir de
la festa tranquil.lament.
Ni el “racó pirata” de la
Biblioteca. Tant difícil és
entendre que vivim a la
vora d’una mar meravellosa que s’anomena Mediterrània. Ón per llurs

Ser “Pirata” és agafar el
pantalons bombatxos,
l’armilla, les babutxes, el
turbant, l’espasa i….vingue
a fer-la peta amb els
“Premianencs”. Festa
grossa!!!!
Falta pie de foto a 1 linea

aigües van solcar vaixells
onejant a l’aire una
bandera amb una “mitja
Lluna” fa molt de temps.
A Pineda de Mar tenen
molt clar que els pirates
que van atacar a “sang i

FALTA. Falta a 2 lineas.

Ser “Pirata” o “Premianenc” és, a fi de comptes,
foc” la vila a l’any 1500 i Orgull, Tradició, Cultura i
escaix no eren els putus Festa.
pirates del Carib. Sino pirates berberescos. O sia,
Depén de vosaltres.
del Nord d’Africa per
aquells llur estupidesa no
Text i fotos: M.M.F
sapigue que és un llibre.
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Kiku & Croket: Falta
Falta
Per tenir un cabell sà i
una pell hidratada cal
tenir una bona higiene
tant en humans com en
mascotes. I què millor que
deixar que s’ocupin en
Kiku&Croket perquè tú et
puguis estalviar aquest
temps i te’l dediquis a tu
mateixa.
A Kiku &Croket són experts en el servei de perruqueria canina i bany. És
un lloc molt novedós que

es preocupa pel benestar
del teu gos. Aquí treballen
amb productes de cosmètica canina aconseguint
una cura del cabell i pell
òptimes, permetent així
tenir la teva mascota
sempre neta i saludable
satisfent les seves necessitats amb el millor tracte
individualitzat. També et
poden assessorar a l’hora
de comprar un cadell o
adequar al teu gos per a
treballs d’exposició gràcies

a la seva experiència i al
seu gran joc de tisores i
“stripping” que deixaran la
teva mascota com mai
l’havies vist!
A part d’aquests fabulosos serveis, també et pot
oferir els millors articles:
plaques personalitzades pel
collar del teu gos, venta i
lloguer de vestits de tota
mena, bones marques de
d’alimentació, tot tipus de
joguines, raspalls, cosmètics per tenir la millor cura
del seu cabell, motxilles
per portar-los de viatge,
collars, diferents snacks...
lo millor de lo millor!
Quants llocs podràn
oferir-te una residència canina, un càtering o fins i tot
la celebració de l’aniversari
del teu gos. Tot això i molts
més serveis exclusius els
trobaràs aquí, vine a informar-te!
A Kiku &Croket trobaràs la
implicació, l’atenció i el
tracte que necessita perquè
no tot és l’estètica, també

importa la salut d’aquell a
qui més aprecies. Estaràs
orgullós/a de sortir amb el
teu gos de passeig, ells capten la teva actitud i t’ho
agrairan.
Text i fotos: J.C.M.

C/ del Pilar, 53
PREMIÀ DE MAR
Tel. 93 751 26 44
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CULTURES
LECTURA
DEBUT DE
LLORENÇ
BARRACA
L’alcalde incidental, La
nova novel·la de
l’escriptor premianenc
Lloreç Barraca parla de
l´actual crisi financera i
que “lluny de
resoldre’s, s’agreuja
encara més amb
l’entrada en escena
d’un nou context
marcat per l’augment
de costos en l’extracció
del petroli“. Un partit
xenòfob guanya les
eleccions, l’atur
augmenta de forma
desmesurada i els governs
dels països europeus,
davant la falta de recursos, es veuen obligats a
eliminar totalment l’estat
del benestar i a
privatitzar els serveis
públics essencials. La dosi
justa d’intriga política,
crítica social, misteri i un
xic d’humor en una
novel.la redactada en un
llenguatge planer, a
vegades irònic, que fa
que l’obra sigui
entretinguda i senzilla de
llegir. L’alcalde incidental
és la primera novel·la de
Llorenç Barraca, Premià
de Mar, 1964, diplomat en
Relacions Laborals.

Capgrossos a Premià de Mar

MÚSICA

La colla mataronina compta amb premianencs NOCHES DE
com ara Toni Subirà, Lluís Feliu i Genís Noé
JAZZ EN CAN
FIGUERES
Foto: M.M.F.

Un dels actes importants dintre
de la Festa Major de Premià de
Mar és sens dubte la Diada Castellera. Aquesta des de fa molts
anys ha estat un cita inaludible
per la colla castellera de Mataró, els Capgrossos. Ells consideren Premià de Mar com
una plaça pròpia. Se l’estimen
i fins, i tot, contents que sigui
“Plaça de Nou», Ja que el 9
de Juliol de l’any 2006 van
descarregar el “3 de 9 amb
folre”. Tal com indica la placa
conmemorativa que hi ha a la
façana del nostre Ajuntament
premianenc.

COLLA OBERTA
Capgrossos de Mataró és una
colla oberta a tothom que
el agradi i s’estimi els castells i tot allò que l’envolta.
Per això, dintre de la colla
no tant sols hi ha gent de la
capital del Maresme, sinó
d’altres pobles de la comarca. N’hi ha d’Argentona,
Canet, Arenys de Mar, Premià de Dalt i Premià de Mar.
A casa nostra tenim gent
que fa molts anys que està
en aquesta colla i d’altres
que fa poc que hi són. Dels

primers destaquen en Toni
Subirà i Lluís Feliu amb llurs
respectives famílies. El
segon, fins fa poc, ha estat
cap de colla. Una família
premianenca que també ha
estat una nova incorporació
ha estat la de Genís Noé.
Com es pot apreciar, tot i no
ser una terra castellera, el
“fet casteller” està arrelant a
poc a poc a la nostra comarca. Gràcies a aquesta colla que
cada temporada ens fa tocar
el cel.
Informa: Tonet Alcúdia

Los premianenses volverán
a disfrutar este año, del 5
al 27 de julio, del XVII
Jazz en la Nit de Premià
de Dalt, en el inmejorable
espacio de Can Figueres.
City of Belfast Concert
Band & Big band abrirán el
programa, el jueves 5
julio a las 20h, en el único
recital gratuito de todo el
programa. Por su parte, la
Big Mama & Original Jazz
Orquesta no querrán
perderse esta cita, el
viernes 6, presentando el
espectáculo “Bluesin’ the
Jazz”. Susana Sheiman &
Ignasi Terraza Triotocarna
la semana siguiente, el
viernes 13 julio a las 22h,
dando a conocer el disco
“Swing Appel”. Lluís
Coloma Trío lo hará el
viernes 20 julio a las 22h,
y Clara Luna, el viernes 27
a las 22h, poniendo en
escenca el disco “Viajar.
Los precios serán: taquilla:
12• / anticipada: 9• /
Atrápalo: 6•. Habrá
descuentos especiales
para los socios del TR3SC y
de la Biblioteca Perich. La
venta de los billetes se
hará en taquilla una hora
antes del espectáculo.
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ON MENJAR A PREMIÀ
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CELLERS

COMPRA-VENDA D’OR

COMPRA-VENDA D’OR

DECORACIÓ

DENTISTES

ELECTRODOMESTICS

FRUITERIES

GESTORIA

INFORMÀTICA

JOGUINES

JOIERIA

LLAMINADURES

MERCERIES

MERCERIES
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MODA INFANTIL

Segueix-nos al facebook

MOBILIARI / DECORACIÓ

PASTISSERIA

PUERICULTURA

RECAMBIOS DE ELECTRODOMÉSTICOS

REPARACIONS

ROTULACIÓ PROFESSIONAL

SABATERIES

SERVEIS DE NETEJA I MANENIMENT

TALLERS

TALLERS / REPARACIÓ

TALLER / REPARACIÓ / MANTENIMENT

VETERINÀRIA
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LABORAL, COMPTABLE I FISCAL

info@premiassessoria.com
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VIDA COMERCIAL
Esther Pujal: Falta
Falta

Quants mites arriben a
tenir avui en dia les
perruqueres sobre la seva
forma de tallar el cabell?
Pensa, quants cops t’has
anat a tallar les puntes i has
sortit descontenta perquè
t’han tallat més del que
volies. Si et sents així és que
encara no has trobat una
perruquera que t’escolti, et
presti total atenció i es pari
a mirar el que realment
seria lo millor per tú.

Per fi pots oblidar-te de
sentir-te així d’una vegada,
acabes de trobar el lloc
ideal. A partir d’ara la perruqueria d’Esther Puyal, situada a la zona de Camp Pou
de Premià de Mar, serà la
teva perruqueria.
L’Esther va trobar la seva
vocació des de ben petita i des
dels 16 anys ja és una professional basada en diferents
experiències de les que ha
anat aprenent i creant la seva
filosofia fins posar ella el seu
propi negoci. Tota aquesta
dedicació i admiració per el
seu treball el client ho nota i
fa que et sentis especial.
L’Esther creu que la perruqueria es viu des de dintre
i que cada cabell és diferent

i únic i s’ha de tractar com a
tal. Per això ella es basa en
un tractament personalitzat
que et guiarà segons la teva
estètica, personalitat i diferents gustos que tinguis.
Una altre avantatge de venir a aquesta perruqueria és
que sempre utilitza productes naturals que no facin
malbé el teu cabell. Amb
bons productes i l’ajuda
d’unes bones mans sortiràs
realment content/a després
del teu tall de cabell.
Aquesta perruqueria unisex
adquireix diferents preus tant
en nadons, nens i adults. Els
preus, són preus únics. I els
horaris poden ser flexibles,
depenent de les teves necessitats i avisant amb antel·lació.

Aquesta perruqueria també té una petita part d’estètica on et podran realitzar
diferents activitats com la
pedicura, manicura, depilació facial i tint de pestanyes.
Si vols tallar-te el cabell,
sentir-te relaxada, mantenir
una bona conversació amb
una persona que et farà sentir de confiança, prova-ho!
Esther Puyal t’esperarà encantada i realment et dona-

ràs compte que per fi has
trobat la perruquera que
desitjaves!
Text i fotos: J.C.M.

C/ Terra Alta, 12 (local 4) - PREMIÀ DE MAR - Tel.93 752 21 24

Taxi Toni Casta: Viajar en taxi es un placer
Un taxi de 7 plazas para todo tipo de trayectos

Viajar en taxi no tiene un
coste tan elevado como
parece. Disponer de coche
propio, si sumamos el coste de combustible, desgaste del vehículo, parking,
riesgo a ser multado, segu-

ro e impuesto de matriculación representa un coste igual
o superior a tomar un taxi.
Desplazarse en el Taxi de un
profesional como Toni Casta
posee muchas ventajas que
justifican el precio. En Pre-

mià de Mar, de hecho, sólo
existen tres taxis de 7 plazas,
y éste es el caso del servicio
que ofrece Toni Casta. Él mismo explica que “el taxi se
ajusta a nuestras necesidades, está en condiciones de
ofrecer un servicio puerta a
puerta sin tener que realizar
transbordos ni esperas innecesarias”. No en vano, y es
cierto, que la manera más
cómoda de viajar es en taxi.
¿Ha disfrutado alguna vez de
la comodidad y versatilidad
de viajar por este medio?.
Desde PremiàPlus nos atrevemos a afirmar que la respuesta de todos los lectores es sí.
El taxi de Toni Casta es amplio, limpio y confortable.

Además, cuenta con aire
acondicionado para el sofocante calor que se prevé para
este verano.
Finalmente, cabe resaltar
que por experiencia Toni
Casta brinda un trato fami-

liar, honrado, amable y
confidencial en todo el
trayecto. ¿Qué esperas
para viajar en su taxi?
Text i fotos:
www.premiaplus.com

PREMIÀ DE MAR - Tel. 93 752 21 24 - 626 423 523
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VIDA COMERCIAL
El Vaixell: Falta
Falta
S’acaba la primavera i
aviat ja arriba el bon temps
i és quan entren les ganes
d’una bona cerveseta, una
tapa per aquí un bon
entrepà per allà i sempre
buscant el millor preu i més
en aquests temps!
Vols un lloc econòmic,
petit i acollidor, amb el
millor menjar casolà i la
millor atenció? Enhorabona, l’has trobat!
El Vaixell, situat ben a
prop de l’estació de Premià de Mar és el millor lloc
per esmorzar, dinar, berenar i sopar o simplement
prendre quelcom. Obren
de 7 del matí fins les 2 de
la matinada, no existeix
excusa per no anar i triar

entre la seva gran varietat
d’aliments basada en
l’especialitat de paelles
(pots encargar-les), carn en
salsa, calls, boníssimes
hamburgueses especials “el
Vaixell”. Si pel contrari no
tens gaire gana però vols picar algo mentres prens una
beguda i converses amb els
teus amics, també et poden
oferir “montaditos”, torrades, exclusives empanades
bolivianes i tapes de tot
tipus.
Si busques sentir-te com a
Andalusia, vine a tastar el
seu ambient, amb la teva
beguda et regalen una tapa
gratis. Si estàs fart dels alts
preus dels menús d’altres
restaurants i busques un

dinar bo i econòmic, de
dilluns a divendres al migdia
ofereixen bons i dinàmics
plats combinats al preu de
només 6€ i el refresc et surt
gratuït !
Si estàs a casa avorrit i
vols fer un campionat de
diana i demostrar-li als teus
amics la teva punteria, vine
a informar-te! La millor
diversió assegurada. I si vols
seguir amb un sopar en
grup, no et preocupis, trobaràs els millors preus
anticrisis.
Això no s’acaba aquí...
tenen petits grans preus
amb les cerveses. En
quants bars pots trobar
cerveses a 1€ a qualsevol
hora del dia?

No perdis l’oportunitat
d’aprofitar les seves ofertes
i els seus preus tan exclusius.
Un cop ho provis, tornaràs!
Text i fotos: J.C.M.

Enric Borras, 2 - PREMIÀ DE MAR - Tel. 93 751 18 47

Perruqueria Tiaré: falta
Falta

Encara no has trobat la
perruqueria adequada al
teu gust? Deixa de buscar
perquè ja has trobat el
millor lloc. Perruqueria
Tiare és un centre d’estètica i perruqueria que

conté els millors serveis on
podràs fer-te la manicura i
pedicura amb esmalts
permanents amb una
durada de fins a quinze
dies, depilació amb cera
calenta d’un sol ús, mass-

atges de tot tipus com
anticel·lulítics, relaxants
amb cera calenta i altres
productes, podràs agafar
un to de pell envejable amb
els raigs UVA, adequat a tot
tipus de pell, diferents
pílings corporals i qualsevol tractament facial i corporal.
Ara que ve l’estiu aprofita
a fer-te l’allisat japonès o un
tractament de queratina per
poder oblidar-te del assecador o de la planxa i mantenir
el teu cabell llis i sà. Podràs
tenyir-te les pestanyes, posarte extensions i fer-te qualsevol canvi de look que els
proposis!
Si tens un casament d’aquí
a poc també us ofereixen

pack ‘s per a núvies al millor
preu, vine a informar-te! I
si vols fer un regal original
... Demana el tiquet regal
incloent un tractament o

canvi de look o el que tu
prefereixis regalar.
Vine a Perruqueria Tiare
on et deixaran ben guapa!

Enric Granados, 68 - PREMIÀ DE MAR - Tel. 93 751 32 62
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LOCAL I UNIVERSAL
BREUS
RÀDIO ARENYS
RECULL LA
SORTIDA DE
L’ARENYSPLUS
La ràdio degana de Catalunya ha recollit en els
seus informatius la informació de la sortida del nou
periòdic, ArenysPlus. La
publicació, que pertany al
nostre grup editorial Mass
Media Maresme, s’ha
presentat als oients
acompanyada d’una
entrevista al nostre
director José Luis Pizarro.
Cal recordar que l’empresa editora premianenca ja
disposa de les següents
capçalares: Masnou Plus,
Premià Plus, Vilassar Plus,
Mataró Plus, Arenys Plus,
Calella Plus i Pineda Plus.
Aviat també veuran la llum
Canet Plus, Cardedeu Plus,
Lloret Plus i Blanes Plus.

Albasound marca la pauta sonora
L’empresa de Premià ha sonoritzat darrerament
la gal·la de la IFFHS i la gira de Carlos Latre
Foto: www.premiaplus.com

Una imatge del muntatge previ de la gal·la, cedida per Albasound.

L’empresa Albasound ha dut a
terme la producció tècnica,
subministrament d’equips de
so, il·luminació i vídeo d’aquest
esdeveniment, celebrat a finals
de primavera, a l’hotel W de
Barcelona. Albasound, dirigida
pel premianenc Víctor Ariño,
amb seu a Cabrera de Mar, però
amb origens a Alella, és un referent en el seu sector, com
demostra la sonorització de
l’actual gira de Carlos Latre, entre d’altres, a més d’oferir
sonorització dels principals
artistes i tenir un servei per a
contractacions artístiques.

Pel que fa a la gala en si, Iker
Casillas va ser guardonat amb el
premi a millor porter que lliura
la IFFHS (Federació Internacional d’Història i Estadística) i que
li acredita com millor porter del
món de l’any 2011. El porter del
Real Madrid i capità de la selecció
espanyola no va acudir finalment
a la gal·la, celebrada a l’hotel W
de Barcelona, a rebre el guardó.
A la gal·la es va trobar a faltar,
però, als principals protagonistes
de la mateixa. No van acudir
Messi (millor golejador mundial
de l’any), Xavi (millor constructor de joc), Pep Guardiola i

Mourinho (els dos millors tècnics).
Tampoc no va estar Cristiano
Ronaldo, segon màxim golejador
en un campionat nacional per
darrere de Cekulajevs (Trans
Narva). També van ser premiats
Òscar Tabárez i Vicente del Bosque com millors seleccionadors,
Viktor Kassai i Howard Webb com
a col·legiats i el Barcelona (primer) i el Real Madrid com millors
clubs de l’any. La Lliga Nacional
de Futbol Professional va rebre,
a més, un premi a la Lliga més
potent del món.
Informa: José Luis Pizarro

BREUS
QUEIXA DE
‘SOLIDARITAT’
PELS PEATGES
Solidaritat Catalana per la
Independència (SI) ha
volgut posar en
coneixement i i denunciar,
per mitjà del seu web,
l’acord de la Mesa del
Parlament de Catalunya
(amb majoria absoluta de
CiU) amb data 12 de juny
de 2012 que a instàncies
del Govern de la Generalitat, “s’ha oposat a què
el Parlament tramiti la
Proposició de llei de
supressió dels peatges a
les autopistes
amortitzades, presentada pel grup de
Solidaritat Catalana per
la Independència com a
resposta política a la
campanya ciutadana
#novullpagar“.
Solidaritat denuncia
que la Mesa del Parlament de Catalunya s’ha
extralimitat novament
en les seves funcions i
“segueix bloquejant el
debat lliure i
democràtic dels projectes polítics que no
agraden al govern de
CiU i els interessos de
les empreses privades
que li financien les
campanyes electorals“.
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SALUT I BELLESA

Servimoto: El teu veritable taller de confiança
¿Necessites una reparació urgent per la teva moto i no trobes el lloc adient?
tar-la fins el taller, no et
preocupis. Tenen un servei
de grua amb el qual podran
anar a buscar-te-la i fins i
tot arreglar-la el mateix dia.

Servimoto es pot convertir en el teu taller de
confiança, deixa que ells
s’encarreguin de solucionar els teus problemes.
Inclús si tens alguna
urgència ells estaran disponibles fora d’horari comercial, les 24h del dia.

Si per una altra banda el
que t’interessa és comprar
una moto, un casc o qualsevol article que formi part
de l’equip d’un motorista,
de qualsevol marca i
model, apropa’t al taller on
et podran assessorar junt
amb el seu catàleg de tot
allò que necessites. Podràs
demanar que et portin
qualsevol article, sense
compromís algun.

I si la teva moto està
espatllada i no pots por-

I no només és un taller
de reparació i venda,

també podràs venir a
canviar els teus neumàtics
desgastats i fins i tot passar
la ITV. Vine a conèixer tot
allò que aquest taller et
pot oferir junt amb els seus
3 anys d’experiència en el
mercat.
Està situat al centre de
Premià de Mar, són especialistes en les millors marques
i models, amb una filosofia
que exposa la millor
eficiència i eficàcia davant
dels seus clients.
No deixis més dies la teva
moto tancada al garatge,
igual que tú necessita moure’s, córrer i respirar. Vine
a reparar-la a Servimoto i

torna a disfrutar dels teus
viatges amb ella. T’esperem!
Text i fotos: J.C.M.

C/ Joan Prim, 97 - PREMIÀ DE MAR - Tel. 93 751 22 97
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VIDA COMERCIAL
Boutique del Peix: Falta
El millor peix fresc

Ctra. Premià de Dalt, 39 - Premià de Mar - Tel. 93 751 44 93
Boutique del Peix és una
peixateria de negoci familiar amb una gran experiència dins d’aquest mercat
que t’ofereix una àmplia
varietat amb el millor peix
fresc. Tenen peix de tot

tipus, del nord, de platja,
congelats, conserves...i tot
tipus de marisc. Obren els
diumenges als matins per
donar-te l’oportunitat de fer
els millors menjars amb el
millor peix fresc.

Si no tens temps d’anar a
la botiga, també fan encàrrecs a domicili per les tardes.
Vine a conèixer aquest
negoci familiar amb l’Ana,
en Tomás, l’Isaac i en Sinuhé
sent l’alegria dels peixaters

del Maresme que et faran sentir a gust comprant. Sentiràs
que són de tota confiança.
Troba el millor peix fresc
a Boutique del Peix.
Text i fotos: J.C.M.

CEI Xivarri
El futur dels nens depèn del món on visquin
Era un mes de setembre
de fa 33 anys que Xivarri va
obrir les portes als infants.
La comunicació és una de
les eines més valuoses que
utilitzem al nostre centre.
Ara més que mai, en un
món més comunicat i molt
més informat, es fa imprescindible saber explicar què
fem i com ho fem, per tal
que la nostra oferta educa-

tiva s’ajusti el màxim possible a la demanda de les
famílies de la societat.

el procés de comunicació
amb els alumnes millori
cada dia.

Des de la nostre posició
com a titulars, educadors i
educadores, és el moment
d’esforçar-nos per tal que

És per això que us convidem a venir i us mostrarem ...
- Un pati assolellat
- Cuina pròpia
- Els grups reduïts
- Vàries sessions per als
pares a darrere d’un
vidre policia
La millor educació i dedicació a la Llar d’infants
Xivarri

C/ Núria, 62 - PREMIÀ DE MAR - www.xivarri.es

Text i fotos: J.C.M.
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VIDA COMERCIAL
Bar de Moi: Falta
¿Cuánto tiempo hace que no comes una buena hamburguesa?

Si eres de esas personas
que está cansado de la
poca calidad que ofrecen
las cadenas de comidas
rápidas, acércate al Bar
de Moi, donde podrás probar su mejor especialidad:
las hamburguesas.

Son totalmente caseras,
hechas a la parrilla obteniendo su gran sabor y hasta puedes elegir su tamaño!
Trae a tus hijos tranquilamente, podrán divertirse
jugando en la zona infantil
mientras tú te distraes vien-

do el fútbol o cualquier programa en una de sus grandes pantallas de televisión.
Sus ofertas semanales te
sorprenderán y su calidadprecio aún más.
Acércate a comprobarlo y
disfruta de su sabrosa comida, de una buena conversación junto con un ambiente
tranquilo y familiar.

Si estás por Premia de Mar,
buscas un sitio nuevo y no
sabes dónde ir, ya sabes que
el Bar de Moi estará espe-

rándote para ofrecerte su
mejor comida al mejor
precio.
¡No lo dudes más y ven!

C/ Jacinto Verdaguer, 144 - PREMIÀ DE MAR - Tel. 93 126 55 74

Text i fotos: J.C.M.

Ristorante Pizzeria La Nonna: Falta
Falta

Hi ha el títol d’una pel·lícula que diu...”Come en
Roma, reza en la India y
ama en todas partes”. Qui
diu que s’ha de viatjar a
Itàlia per poder provar les
millors pizzes? S’ha de
provar diferents sabors de
diferents llocs i si realment
ets un aficionat a les pizzes
has d’anar a una de les
millors pizzeries de Premià

de Mar, el Restaurant Pizzeria la Nonna on les seves
exclusives pizzes a la pedra
no et deixaran indiferent.
Són autèntiques, exquisites,
compostes amb un gran sabor. Entre elles podem destacar la pizza FatBoy amb ingredients com bacon, ou,
patates fregides i hamburguesa de vedella o la pizza
DiCati que porta pernil de
parma, parmesà i rúcula
fresca. Si no tens temps de
quedar-te a dinar al restaurant, tens l’opció d’empotarte la pizza a casa! Encara no
t’ha entrat la gana? No et
preocupis, també tenen un

Crta. Premià de Dalt, 62 - PREMIÀ DE MAR - 93 752 48 64

menú durant tota la setmana
a un preu i qualitat que et
sorprendrà. Podràs trobar els
millors sabors en diferents
plats sigui una amanida o
qualsevol tipus de peix o
carn i sempre amb els millors
acompanyaments.
Ja has trobat un lloc que
et deixarà completament
satisfet, tant pel seu bon
ambient, la climatització i
la bona atenció que et farà
sentir realment agust sigui
amb els amics, parella, família o amb qui tú vulguis!
També realitzen menús per
grups amb un pressupost
per a cada ocasió.

Menys diumenges a al tarda
i dilluns, la resta de dies el
Restaurant Pizzeria la Nonna
t’espera per oferir-te els seus
millors plats a la carta.
Els podràs trobar a Facebook.
Els millors llocs no sempre
es troben lluny de casa.
Vine, tasta i disfruta!
Text i fotos: J.C.M.
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ESPLÉNDIDA CASA en Dosrius
Muy bien situada. Casa a 4 vientos. 2 salones
independientes cada uno de ellos con chimenea.
3 habitaciones + 1 estudio con chimenea, cocina,
baño completo, aseo, cuarto de plancha, bodega,
garaje para 2 coches, porche con barbacoa, calefacción y a/a. 250m2 habitables y 600 m2 de terreno.

450.000 Euros
Tel. 678 65 89 60
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ESPORTS
El ciclista Iván López és un ‘ultraman’
L’esportista de Premià farà una master class de spinning a la nostra
ciutat abans d’afrontar un any de grans proves de resistència
Foto: Iván López

Iván López Alarcón continua sent un dels esportistes
més en forma de Premià de
Mar i de Catalunya. El ciclista que viu actualment a Vilassar de Dalt, però que és
original del premianenc barri
de Can Pou, s’ha proposat ser
un dels esportistes en aconseguir més récords d’Espanya. López s’ha entestat en
assolir fites tan ‘impossibles’
com fer Madrid-Gijón-Madrid
sense aturar-se. És ben evident que es tracta d’un home
que en la seva maduresa està
aconseguint una resistència

sense precedents. No obstant això, el fet concret i noticiable amb interès per a la
nostra ciutat és que el ciclista Ivan Lopez impartirà una
màster class de spinning en
el CEM Premiá -dissabte dia
30 de 9:30 a 12:30h- per a
tots els abonats i no abonats.
D’altra banda, el ciclista
maresmenc s’està preparant
per a les «24 hores - Campionat d'Espanya de Resistència d’Ultraman», en la
categoria individual en el
circuit de Calafat. Iván López arriba a aquesta prova

amb un total de 13.000km a
les seves cames, des de l’1
de gener de 2012 fins a la
data. «Intentaré millorar la
tercera posició de l'any
passat, un total de 700 km
en 24 hores categoria individual sense relleu», comenta el ciclista baixmaresmenc. Durant el mes de novembre, l’esportista realitzarà la Travessia BarcelonaCòrdova amb una fi solidària. «La duré terme amb el
meu entrenador, Manuel
Gómez Ayala,i s'intentarà
fer en un màxim de 31-35

hores el trajecte de
900km». Havent complert
aquests objectius, López
veurà com està per a afrontar l'any que ve 5 brevets,
carreres de llarga distància,
ja que «si les acabo totes
aconseguiré llicència per a
participar en la prova mes
dura d'Europa, Madrid-Gijón-Madrid, coneguda com
MGM, 1.200km non stop,
intentant batre el record
de Fran Vacas, que ho té en
57 h 57 minuts».
Informa: José Luis Pizarro

BREUS
CAMPUS
POLIDEPORTIVO
DEL CHLP
Este mes de julio el Club
Hoquei en Línia Premià
organiza un campus de
verano multideportivo.
Por las mañanas en el
Tenis de Premià de mar, y
por la tarde en el Pirate
Stadium, dos horas de
hockey. Según informa el
club, habra 3 turnos:
Semana del 2 al 6. Semana del 9 al 13. Semana
del 16 al 20. Precios por
semanam, sólo mañana:
80 euros (de 09:00 a
14:00). Sólo tarde: 45
euros (de 15:30 a 18:00)
Todo el día: 125 euros.

SIMULTÀNIES A
L’AMISTAT
El Club d’Escacs
L’Amistat i el Centre
L’Amistat posaran en
marxa, el 15 de juliol,
a les 10 del matí, unes
partides simultànies
amb 30 taulers. Les
partides aniran a càrrec
de la Gran Mestre
Internacional Olga
Alexandrova. La
ubicació serà el
vestíbul de L’Amistat.
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PEIXOS OLGA.
NO HA LLEGADO NADA
¿Quién es Peixos Montse....?
Aparece en el excel

