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Altemir i Bonadona,
el teatre de Toni Albà
o la música d’Obrint
Pas, plats destacats de
la Festa Major 2005
La Festa Major d’enguany
compta amb un bon grapat de
propostes per a totes les edats.
Destaca la presentació en
societat dels gegants de
Premià de Dalt, Altemir i
Bonadona, l’obra de teatre Els
bufons del Regne, de Toni
Albà, i les diferents propostes
musicals, que van des del
glamour de l’orquesta

Selvatana a l’agosarada
proposta dels Obrint Pas,
passant per la marxa de la
Salseta del Poble Sec o la
tradició de les sardanes.

ESPECIAL AMB LA
PROGRAMACIÓ
COMPLETA A LES

PÀGINES CENTRALS
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URGÈNCIES
General emergències 112
Urgències sanitàries/Ambulància 061
Urgències ambulatori Premià de Mar 93 754 77 13
Policia Local 93 754 71 81
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Civil 062
Bombers 085

AJUNTAMENT
Ajuntament 93 752 31 86
Jutjat de Pau 93 751 16 60
Recaptació municipal 93 751 72 61
Mercat municipal 93 752 34 13
Pavelló poliesportiu 93 752 44 74
Àrea d’Educació Municipal 93 752 31 44
Servei municipal de català 93 752 51 66
Ocupació i promoció econòmica 93 752 36 60
Serveis socials 93 751 43 77
Ràdio municipal 93 752 47 26
Servei de Premsa premiadedalt@compagina.com
Àrea de Cultura 93 754 83 25
Museu municipal 93 754 71 21
La Fletxa (Punt d’Informació Juvenil) 93 754 80 19
Biblioteca Jaume Perich 93 751 47 71
Recollida de mobles 93 752 31 86
La Pinassa/Promocions i serveis 93 752 47 03
Camp de futbol 93 752 44 97

AMBULATORIS
Ctra. d’Enllaç 93 752 48 84
Barri Sta. Anna 93 755 44 54
Barri del Remei 93 752 34 03
Premià de Mar 93 754 77 10
Hospital de Mataró 93 741 77 00
AVARIES
Gas 900 75 07 50
Llum 900 77 00 77
Aigua 904 10 00 00

ESCOLES
Música i dansa municipal 93 752 47 93
CEIP Marià Manent 93 752 31 58
CEIP Santa Anna 93 751 69 68
E. Bressol Santa Anna 93 751 61 36
E. Bressol Cristòfol Ferrer 93 752 31 72
Escola Betlem 93 752 42 86
IES Valerià Pujol 93 752 24 36

TRANSPORTS
Taxi Riera St. Pere / Ctra Premià 687 892 706
Taxi  Av. Barcelona 93 750 80 70
Bus interurbà. Empresa Casas C-14 93 798 11 00
Renfe 902 240 202

ALTRES
Farmàcia C/ de la Cisa, 22 93 751 32 90
Farmàcia Av. Tarragona, 10 93 751 01 19
Pompes fúnebres Badalona 93 497 04 97
Associació Gent Gran ‘La Benèfica’ 93 751 31 87
Casal d’avis Santa Anna 93 752 26 32
Veterinari 93 752 20 50
Correus 93 751 71 36
Abocador restes de jardineria 93 753 10 82
Parròquia Sant Pere 93.752.28.78
Parròquia Sta. Maria 93 751 73 97
Repsol-YPF (Butano) 901 100 100



Els parcs municipals de la vila
estrenen jocs per a la quitxalla
Noves instal.lacions als barris del Remei, Santa Anna-Tió i nucli antic

La Generalitat dóna
el vistiplau a la
rotonda de la C-32
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Els parcs dels barris del Remei
i de Santa Anna-Tió (plaça del
Mil.lenari, Torrent Canari i ‘La
Petanca’) compten, des de fa
poques setmanes, amb nous
jocs per a la quitxalla. Aquestes
dues instal.lacions es veuran
acompanyades, en breu, per
una tercera remodelació de les
atraccions dels parcs públics, en
aquest cas al nucli antic (parc
de Can Figueres).

Les tres accions serveixen
per substituir els antics jocs per
a la mainada, que es trobaven
des de feia temps obsolets i fora
de normativa, i signifiquen,
d’altra banda, la primera
actuació dels regidors de barri
(Ernest Freixas al barri del
Remei, Jaume Cases a Santa
Anna-Tió i Pilar Fuxet al nucli
antic). A partir dels pres-
supostos del 2005, els regidors
de barri compten amb partides
econòmiques pròpies per
poder realitzar amb agilitat
diferents accions a la seva
àrea, com ara aquesta
renovació a fons dels jocs per
als infants.

El nou mobiliari infantil que
s’ha instal.lat al Remei i a Santa
Anna-Tió ha suposat una
inversió de prop de 24.000
euros.

La Generalitat de Catalunya,
a través del Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques, ha adreçat una
carta a l’Ajuntament de
Premià de Dalt, mitjançant la
qual informa que el projecte
de rotonda de l’encreuament
a la sortida de la C-32 amb
la carretera BV-5023 (de

Vilassar de Dalt) es troba en
procès de confecció i que en
breu serà enviat a la Diputació
de Barcelona per a la seva
correcció. Aquest fet fa pensar
que aquest projecte podria
exposar-se per a informació
pública durant el present mes
de juny.

En aquest sentit, cal recor-

dar que la Diputació ja es va
mostrar conforme amb el
projecte presentat per l’actual
equip de govern, consistent en
una rotonda d’uns 40 metres
de diàmetre amb carrils d’en-
trada directa a l’autopista des
de l’actual rotonda a l’inici de
la carretera d’Enllaç i de
sortida directa cap a Vilassar
de Dalt. Els ajuntaments de
Vilassar de Dalt, Premià de
Mar i Cabrils també van
mostrar la seva conformitat
amb el projecte, tal i com vam
informar el passat mes de
marçProjecte de la rotonda a la sortida de la C-32

Nous jocs per a infants

als parcs de ‘la Petanca’

(foto gran esquerra), el

Remei (a dalt) i al

torrent Canari (detall

esquerra)



Recta final per a les escoles d’educació infantil
Els treballs de les dues escoles d’educació infantil de Premià de Dalt estan avançant a
molt bon ritme i, tal i com va preveure l’actual equip de govern, estaran llestes per a la
seva inauguració oficial el mes de setembre. En aquest sentit, la gestió de la societat
municipal ‘La Pinassa’ està resultant bàsica per completar els treballs dins dels terminis
previstos.

Un nou menjador per als
‘Àpats en companyia’
L’espai es troba a l’edifici del CAP de la carretera d’Enllaç

ACTUALITAT4

Des del passat 10 de juny, el
servei d’“Àpats en companyia“
que fins ara es donava al Casal
d’Avis Santa Anna-Tió, ha
canviat d’ubicació i s’ha
traslladat al local que hi ha al
costat del consultori mèdic de
la carretera d’Enllaç.  El nou
emplaçament aprofita part de
les antigues escoles bressol i
permet tenir un espai propi per
a aquest equipament. Així,
s’han adequats els serveis, s’ha
habilitat una sala-menjador de
gran capacitat i s’ha reformat
la cuina per tal de complir la
normativa vigent.

L’objectiu d’“Àpats en com-
panyia“ és oferir una àpat
adequat per les persones que
no se’l poden preparar elles
mateixes a causa de la seva
situació personal, així com
oferir un espai de convivència
i relació, fomentant la sortida
de casa a persones que ten-

deixen a quedar-se al do-
micili.

Per accedir al servei, ha de
ser valorada prèviament la
demanda des de Serveis So-

cials a fi de determinar si aquest
és el recurs més adient. “Àpats
en companyia” funciona durant
tot l’any, de dilluns a divendres,
de 13:00 a 15:00 hores, i per

als casos en què la seva ti-
pologia ho requereix, es facilita
el menjar a domicili durant tot
l’any, inclosos caps de setmana
i festius.

L’Associació
Premià pel
Sàhara fa una
crida per acollir
nens saharuís
Aquest estiu, 78 nens sahrauís
provinents dels camps de
refugiats podran fugir del seu
infern quotidià i passaran les
seves vacances al Maresme.
No tots, però, tenen una llar
assegurada. Per aquest motiu,
l’Associació Premià pel Sàha-
ra ha demanat la col.labo-
ració de totes aquelles famílies
que vulguin acollir un d’a-
quests nens durant l’estiu.

El telèfon de contacte de
l’Associació és el 650 935
701.

Primer àpat al nou menjador

Dos cotxes nous
per a la Policia
La Policia Local de Premià de
Dalt compta, des de finals de
maig, amb dos nous vehicles.
Destaca que, per primer cop,
els cotxes s’han rotulat seguint
la imatge corporativa de la
Policia Local de Catalunya,

donant més rellevància que
abans al nom de la vila a la
qual pertanyen. La Policia Local
també està aplicant els nous
criteris d’imatge corporativa als
uniformes i d’altres elements de
comunicació.

Els nous vehicles, a la plaça de la Vila



Les obres a la Fàbrica
podrien començar abans
d’acabar aquest any
Actuacions a la Cisa, el Carme, la Suïssa i Víctor Català

Ernest Benach durant la seva visita a Premià de Dalt

ACTUALITAT 5

La revisió del Pla General de
Premià de Dalt continua a bon
ritme. Es tracta d’un treball
minuciós que està previst que
s’allargui durant els pròxims
mesos. Per aquest motiu,
l’actual equip de govern ha
decidit desvincular algunes
actuacions urbanístiques grà-
cies a modificacions del Pla
General vigent. Així, aquestes
actuacions -totes elles impor-
tants per a la vila- es podran
desenvolupar amb inde-
pedència de l’aprovació final
de l’esmentada revisió. Les
modificacions afecten les
àrees de la Cisa, la Fàbrica,
el Carme, la Suïssa i l’antiga
escola Víctor Català, al barri
de Santa Anna-Tió.

La modificació al sector de
la Cisa servirà per realitzar
una concentració de l’edi-
ficació respecte a la proposta
de l’anterior equip de govern,

incrementant així els espais
verds i públics al voltant del
santuari i els masos propers,
a més de permetre una major

El president del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, va
visitar divendres dia 15
d'abril Premià de Dalt per
presentar oficialment el nou
nom de la biblioteca "Jaume
Perich i Escala".

Benach i la família de
Jaume Perich van ser rebuts a
l'Ajuntament de Premià de
Dalt. Posteriorment, van fer un
breu recorregut per la Riera,
visitant el mercat municipal,

protecció natural del torrent
Santa Anna. En aquest sentit,
les negociacions amb els
propietaris dels terrenys van

per bon camí i es troben en
un estat molt avançat.

Per la seva banda, la
modificació a l’àrea de la

Fàbrica permetrà que, molt
probablement, les obres de
construcció de 80 habitatges
de protecció pública s’iniciïn
abans d’acabar l’any. Ara
mateix, aquest projecte es
troba al final de la tramitació
urbanística.

La modificació de la zona
del Carme servirà per obrir la
carretera dels Sis Pobles, des
de la Carretera de premià fins
al torrent Castells, per resoldre
un contenciós administratiu
amb la propietat i construir al
voltant de 125 habitatges de
protecció pública.

A la zona industrial de La
Suïssa, la modificació per-
metrà resoldre els accessos
pendent al polígon, espe-
cialment des de l’antiga N-II
a travès del torrent Malet.
Finalment, la modificació que
afecta els terrenys de l’antiga
escola Víctor Català, al barri
de Santa Anna-Tió, es fa per
permetre la construcció del
nou Centre d’Assistència
Primària (CAP).

Més actuacions

El Pla General tractarà de
manera més exhaustiva altres
temes que afecten l’ordenació
del territori. En aquest sentit,
per exemple, l’equip de go-
vern està estudiant fòrmules
per permetre «l’esponjament»
del barri de Santa Anna-Tió,
oferint més espais lliures i per
a equipaments.

Ernest Benach presenta el
nou nom de la biblioteca,
«Jaume Perich i Escala»

els antics terrenys de la
Fàbrica i la Casa de Cultura
de Can Figueres. Davant de
la porta de la biblioteca i
davant un gran nombre de
ciutadans, Benach va mostrar-
se honorat per presidir la
presentació del nou nom de
la biblioteca, tot glossant la
figura del gran dibuixant
vinculat a Premià de Dalt. El
moment més emotiu de la
tarda es va viure amb el

parlament de la filla de Jaume
Perich, que va agrair el record
de la vila de Premià de Dalt
cap al seu pare i l'orgull de
poder portar els seus fills a la
biblioteca que porta el nom
del seu avi.

A continuació, es va donar
el tret de sortida a les Jornades
Poètiques i Literàries i,
finalment, es va fer la
presentació a Premià de Dalt
del llibre de Juste de Nin "Els

Nin, memòries a llapis d'una
famíla catalana", acte que va
comptar també amb la
presència del president

d'Esquerra Republicana de
Catalunya i amic personal de
Juste de Nin, Josep Lluís
Carod-Rovira.

Vista actual dels terrenys de la Fàbrica



L’Ajuntament aposta per
les noves tecnologies
El consistori instal.la l’ADSL i la xarxa de fibra òptica

Operaris instal.len la fibra òptica a l’Ajuntament

Representants de La Caixa a la

Cadira del Bisbe

ACTUALITAT6

L’Ajuntament de Premià de
Dalt aposta fort per les noves
tecnologies per millorar els
seus fluxs de treball, en be-
nefici d’una gestió de la
informació més àgil. Així,
durant les últimes setmanes
s’han dut a terme dues ins-
tal.lacions que suposen un
gran salt endavant en aquest
sentit, la instal.lació d’una
línia ADSL d’alta capacitat i
el cablejat amb fibra òptica
entre l’Ajuntament i la Casa
de Cultura de Can Figueres.

La connexió a Internet per
ADSL permet una navegació
ràpida i sense interrupcions,
a la vegada que possibilita
enviar i rebre informació amb
un ample de banda important
(fins a 2Mb). Fins ara, l’Ajun-
tament ‘sortia’ a la xarxa
exterior a travès d’una con-
nexió RDSI, una tecnologia
antiquada des de fa anys. Un
altre avantatge de l’ADSL és
que permet navegar per In-
ternet utilitzant el mateix
cablejat existent per a les línies
de telèfon convencional.

Per la seva banda, la
connexió entre els dos edificis
municipals, l’Ajuntament i
Can Figueres, s’ha fet durant
els primers dies de juny,
instal.lant el cable de fibra

òptica a través de la xarxa de
canalització d’aigües a l’in-
terior de la  Riera. Aquesta
actuació era necessària per
configurar una veritable xar-
xa interna entre els diferents

departaments de l’Ajuntament
de Premià de Dalt separats
físicament entre si. Està previst
que la xarxa entre tots els
edificis municipals es completi
amb connexions per radio-
enllaç amb el poliesportiu
municipal i les dependències
municipals de la plaça del
Mil.lenari, al barri de Santa
Anna-Tió.

La fibra òptica és una de
les tecnologies més avan-
çades, pel que fa a la trans-
missió de dades. Permet
transferir grans quantitats
d’informació per una línia
molt petita, consistent en un fil
de vidre que transmet im-
pulsos lluminosos a través seu.
Els principals avantatges són
el cost d’instal.lació, la im-
possibilitat de perdre dades
(com sí succeeix amb els
mètodes elèctrics) i, sobretot,
la velocitat de transmissió. Per
tenir una idea aproximada,
cal assenyalar que la fibra
òptica pot transmetre en un
minut el que un mòdem de
56k faria en vuitanta anys.

La web com
a mitjà de
comunicació
i aparador
de les entitats
Durant els últims mesos,
el web municipal
www.premiadedalt.org
ha experimentat
diferents modificacions,
encarades a millorar
aquesta eina de
comunicació. Així, entre
d’altres millores, s’ha
redissenyat gràficament
la portada, s’ha dotat de
més funcionalitat
l’apartat de notícies
(incorporant imatges i la
possibilitat de
descarregar documents)
i s’han habilitat espais
per anunciar
esdeveniments a la
primera pàgina. A hores
d’ara es treballa en un
redisseny de l’agenda
d’activitats i en una
iniciativa adreçada a
totes les entitats sense
ànim de lucre de Premià
de Dalt, per tal que
puguin disposar del seu
propi espai web a partir
del domini de
l’Ajuntament, amb la
intenció de crear una
veritable xarxa virtual
d’entitats locals.

Diferents ajuntaments co-
marcals, entre els quals es
troba el de Premià de Dalt, han
posat en marxa una iniciativa
innovadora pel que fa a la
recerca de feina. Es tracta del
Club Virtual de la Feina, que
ja ha començat a funcionar i
que va adreçat a tots els
usuaris de la borsa de treball
dels ajuntaments del Maresme,
i en el qual col.laboren la
Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal del Ma-

resme i onze ajuntaments del
Baix Maresme.

El Club Virtual de la Feina
és un portal d’Internet creat
especialment per desenvolupar
accions dirigides al foment de
la incorporació i el contacte de
les persones que es troben en
recerca activa de feina al
Maresme. Els objectius prin-
cipals del projecte són facilitar
als aturats la recerca activa de
feina i als treballadors en actiu
la millora de la situació la-
boral; motivar, orientar i

assessorar els aturats i atu-
rades prescindint de barreres
físiques i desplaçaments in-
necessaris i donar suport i
millorar la qualitat dels clubs
de feina presencials del ter-
ritori. Es pot accedir al servei
a través de la pàgina web. La
seva adreça és: http://www.
cvfmaresme.com.

Per a més informació so-
bre aquest tema podeu
adreçar-vos al Servei de
Promoció Econòmica, al
telèfon 93 752 36 60.

S’inaugura el portal web
del Club Virtual de la Feina



Els gegants Altemir i Bonadona
es presenten en societat

ESPECIAL FESTA MAJOR 7

La Festa Major de Premià de Dalt ja és aquí i
enguany hi ha diverses novetats interessants. Des-
taca la presentació en societat dels gegants de
Premià de Dalt, Altemir i Bonadona, que tindran
un protagonisme important durant les festes.
L’oferta musical garanteix qualitat i diversitat, amb
la presència de grups consagrats com la Salseta del
Poble Sec o figures del rock català com Obrint Pas.
El teatre es vesteix de gala per rebre un dels actors
més populars de Catalunya, Toni Albà, i els seus

«Bufons del Regne». També tindrem la visita
sempre espectacular d’un important grup de cotxes
d’època... Al costat d’aquestes propostes es manté
viu l’esperit tradicional de la Festa Major, i per
això no poden faltar les activitats per als més
menuts i un gran castell de focs artificials per
acomiadar les festes. Us encoratgem, des
d’aquestes línies, a formar part activa de la Festa
Major, sortint al carrer i gaudint de totes les
propostes que us hem preparat.

El cartell d’enguany és de la dissenyadora gràfica local Georgina Coma, que va guanyar el concurs convocat per escollir la imatge de la Festa Major
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DISSABTE 25
19:30 h Crida al Pregó de la Festa Major, a càrrec del grup Teatre Unicorni

20:30 h Pregó de Festes a càrrec del Sr. Teodor Garriga, un dels precursors de la
radiodifusió a Catalunya i amb una gran trajectòria en el món de la
comunicació.

21:00 h Sopar popular a la plaça de la Vila. Preu: 2 euros (en solidaritat amb
els afectats pel tsunami al sud-est asiàtic)
Venda de tiquets a la plaça de la Vila, dues hores abans del sopar o
anticipats, al nucli antic (Llibreria Jordana), al Barri del Remei
(Queviures Anna), i al Barri Santa Anna-Tió (Dro-Color,
drogueria Montse).
Presentació dels gegants de Premià de Dalt, ALTEMIR i BONADONA,
durant el sopar

23:00 h Ball amb La Salseta del Poble Sec al parc Felicià Xarrié.

DIUMENGE 26
12:00 h Cercavila dels Gegants (recorregut: parc Felicià Xarrié, sortida cap a

l’Ajuntament, baixada per la Riera i tornada al parc)

13.15 h Recorregut de cotxes antics (La Concòrdia Moto Club de Cabrils)
XII trobada de cotxes clàssics amb una marxa d’exhibició.

17:00 h Teatre infantil: Tot serà per bé, de Toni Albà, al poliesportiu. Entrada gratuïta

19:00 h Concert Coral Primiliana a l’Esglèsia

22:00 h Obra de teatre Els Bufons del Regne de Toni Albà i Trotam Teatre, al
pavelló poliesportiu.  Preus: 12 euros anticipada; 10 euros jubilats i
menors a partir de 7 anys; 15 euros a la taquilla
Punts de venda: nucli antic: Papereria Jordana. Barri Santa Anna-Tió:
Dro-Color (drogueria Montse). Barri del Remei: Queviures Anna

trans word

Teatre Unicorni

Teodor Garriga

Els Bufons del Regne

Julio Prensas
610 756 452

c/ Esperança, 17
Premià de Mar
Tel/fax: 93 751 58 11

Gestió publicitària
Disseny logos empresa

Bosses publicitàries
Rotulació vehicles

Distribució de publicitat
Folletons, tarjetes, sobres...

Regal d’empresa
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DILLUNS 27
17:00 h Festival infantil Els farsants “Escuma a la carta” a la Riera, davant del

mercat municipal

22:30 h Correfoc i Correaigua.  Recorregut: Inici Ajuntament i final al parc
Felicià Xarrié

23:30 h Nit Jove
Kàtiva + Embrasserie + Dr. No
Al Parc Felicià Xarrié

DIMARTS 28
18:00 h Espectacle infantil a la Biblioteca pública Jaume Perich i Escala

“Ombres xineses”

19:00 h Vespres de St. Pere i Missa

19:15 h Los Galindos: “Nova vida amb Josep i Maria”
Arriba el circ en una “BICICAIXA” circulant sobre tres rodes, que es
desplega i transforma en un petit escenari, on 2 personatges
manipuladors de plats, hulahops i acròbates mans a mans realitzaran
una dolça “suite” circense.

20:30 h Presentació del llibre de l'Enric Masip "El cor del Dream Team"
al vestíbul del poliesportiu municipal

22:30 h Ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana,
al parc Felicià Xarrié.

Enric Masip

Orquestra Selvatana

Dr. No
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DIMECRES 29
11:30 h Ofici solemne

Festa de  St. Pere apòstol.  Missa solemne en honor a St. Pere.

12:30 h Donació del fons documental i material de l’antiga Coral La Lira
Premianenca a l’Ajuntament amb l’objectiu que formi part del Patrimoni
Cultural de Premià de Dalt . Lliurament de l’estendard a la plaça de
l’Ajuntament a càrrec de la Sra. Carme Bosch

13:00 h Ball de l’Espolsada, tot celebrant el seu 10è aniversari.
a la plaça de l’Ajuntament.

17:00 h Desastrosus Cirkus “Taller de Circ”, al Parc Felicià Xarrié.
Bloc 1: Malabars: pilotes, bitlles, anelles
Bloc 2: Destresa: Plat xinés i Diàvolo
Bloc 3: Equilibri: Xanques, monocicle, trapezi

20:00 h Sardanes (amb la Cobla Premianenca) parc Felicià Xarrié.

21:45 h Els Gegants surten del parc Felicià Xarrié fins al camp
de futbol per veure els focs artificials.

22:30 h. Focs artificials a càrrec d’“Hermanos Caballer Pirotécnicos SLL”.

23:30 h. Concurs de sindriada al Parc Felicià Xarrié
Concert de rock: Obrint pas. La mítica banda valenciana ha despuntat
aquests darrers anys per acabar consolidant-se com un dels millors grups
catalans en vàries generacions. Tant a nivell discogràfic (amb els exitosos
treballs Obrint Pas, Terra i La Flama) com pel que fa a les actuacions en
directe (amb una agenda que crema imparablement des de fa molts
trimestres) Obrint Pas no deixa de sorprendre propis i estranys.
Obrint Pas ha integrat amb solvència i personalitat tradició, cultura
popular, ritmes subversius i consciència. Amb la dolçaina com a element
característic, la banda valenciana s’ha obert camí arreu dels Països
Catalans, comptant també amb exitoses expedicions al País Basc, França,
Itàlia i Alemanya.

DIJOUS 30
Commemoració de St. Flor, màrtir, copatró de la vila i la parròquia.
amb missa en honor de St. Flor i en sufragi de tots els difunts de la vila.

ALTRES ACTES DURANT LA FESTA MAJOR

Exposició de concurs de pintura del 22 al 29 de juny a la Sala d’exposicions de Sant Jaume.
Organitzada per Arts i Lletres i l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt.

Inauguració del Casal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Diumenge 26 a les 21 h

Altemir i Bonadona,

vistos per la

il.lustradora Mercè

Gallifa

Obrint Pas

Taller de Circ, amb

Desastrosus Cirkus



Les obres de la pista
de patinatge, en marxa
El cost dels treballs, compartits amb Premià de Mar

A dalt, vista virtual de la pista de patinatge un cop

acabada. A baix, vista actual dels terrenys a Can Balet

Més de 80
premianencs
donen sang

ACTUALITAT 11

Més de 80 premianencs i
premianenques van donar
sang el passat dissabte 21
de maig a la unitat mòbil de
l'hospital de Sant Pau que es
va instal.lar tot el dia al parc
de l'Espolsada, al costat del
Poliesportiu.
L'Ajuntament de Premià de
Dalt va completar la jornada
amb la instal.lació d'un
globus per als més petits i
una botifarrada, gratuïta per
a tots aquells que van donar
sang.

BREUS

Les obres de la pista de
patinatge (skate-park) a la
zona esportiva de Can Balet
ja han començat. Aquest serà
el primer nou equipament
esportiu mancomunat entre les
dues poblacions, que inclou
també la futura construcció
d'un circuit de BTT, un circuit
de jogging i una futura piscina
coberta, entre d’altres. El
conveni signat per ambdues
poblacions contempla un
repartiment al 50% de les
despeses de construcció (al
voltant de 80.000 euros
per vila), així com les del futur
manteniment.

Els alcaldes de Premià de
Dalt, Sebastià Pujol, i Premià
de Mar, Jaume Batlle, van
signar el conveni per a la
construcció i manteniment
d’aquesta pista a mitjan maig.

Segons han manifestat els
responsables tècnics del nou
equipament, la pista d'skate
serà una de les més completes
de Catalunya, i pretén, més
enllà de la moda esportiva del

moment, crear un espai de
reunió per als adolescents
amb l'esport com a nexe
d'unió. Per al seu disseny, s’ha
comptat amb l’opinió dels
primers interessats, els skaters
de Premià de Dalt i Premià de
Mar, que han contribuit a
consensuar les caracte-
rístiques finals de la instal-
lació.

90 sol.licituds
per als ajuts de
menjador escolar

L’Ajuntament de Premià de
Dalt ha tramitat noranta
sol.licituds d’ajuts individuals
per a menjadors escolars,
adreçats especialment a
famílies amb problemes
socials i/o econòmics. Els
expedients s’han enviat al
Consell Comarcal del
Maresme, que és l’ens que
convoca aquests ajuts. La
publicació de les llistes
provisionals es farà a finals
d’aquest mes de juny

El conte d’Altemir i Bonadona,
a les escoles de Premià de Dalt
L'alcalde de Premià de Dalt, Sebastià Pujol, i el regidor
d'Ensenyament, Jaume Cases, han repartit el conte
dels gegants Altemir i Bonadona a tots els escolars de
Premià de Dalt. El llibre, que va ser presentat tot just
abans de Sant Jordi i que ha estat editat per
l'Ajuntament de Premià de Dalt, explica la història dels
gegants de Premià de Dalt, Altemir i Bonadona. Cal
recordar que els dos gegants de la vila faran el seu
'debut oficial' coincidint amb les pròximes festes de
Sant Pere.



ACTUALITAT12

IMATGES

La Missa Rociera de Premià de Dalt

va tornar a convocar una gran

quantitat de públic (prop de 5.000

persones) al parc de l’Espolsada

El dia de la Cisa es va celebrar amb unes bones

condicions climatològiques, fet que va possibilitar

una gran convocatòria de públic. La principal

novetat d’aquesta edició va ser l’organització de la

primera Fira d’Intercanvi (foto de la dreta)

Llibres i roses van

donar color a la diada

de Sant Jordi. A

Premià de Dalt també

es van organitzar

presentacions

literàries, actuacions

musicals i es van

donar els premis Sant

Jordi de narrativa

juvenil

Jardicultura 05, que

enguany va coincidir amb

la festa de Primavera del

CEIP Marià Manent, va

comptar amb un acte

centrals als jardins de Can

Figueres amb una gran

quantitat d’activitats per

als més menuts

El cap de setmana de danses a Premià de Dalt

va incloure la marató de danses, organitzada per

la SC Sant Jaume i d’altres exhibicions, com la

de danses africanes o  capoeira (foto)



IMATGES
ACTUALITAT 13

La Nit de l’Esport de Premià de Dalt va celebrar el passat 11 de juny el seu desè aniversari,

amb una multitudinària entrega de premis als esportistes més destacats de la vila

L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt continua

amb una activitat envejable. Al maig va organitzar una

exposició col.lectiva de fotografia a la SC Sant jaume

El CEIP Santa Anna va

celebrar a començaments de

juny la seva festa de prima-

vera, amb un dinar conjunt

de mestres, pares i nens i

diverses activitats paral.leles

La sala Gat Perich de la biblioteca Jaume Perich ha estat l’escenari de diferents

presentacions durant les últimes setmanes. A la fotografia de l’esquerra, presentació

del llibre de Juste de Nin «Els Nin, memòries a llapis d’una família catalana». A la

dreta, inauguració de l’exposició «El Burladero»

La concessionària

d’autopistes ACESA

col.laborarà

econòmicament amb el

Patronat Promúsica de

Premià de Dalt en la

28a edició del Festival

de Música del Maresme.

A l’esquerra, moment de

la signatura del conveni



ACTUALITAT14

Tots contra la sequera
Consells pràctics per estalviar aigua i evitar, així,
restriccions en cas que les pluges no arribin

Xerrada amb
els Mossos per
evitar robatoris
durant l’estiu

Els Mossos d’Esquadra han
convocat una xerrada el
pròxim dia 20 de juny, a les
19h del vespre, a la Biblioteca
Jaume Perich, per adreçar als
veïns de la vila tot un seguit de
consells per evitar robatoris
mentre estiguin de vacances.
Per la seva banda, la Policia
Local recomana les següents
mesures: Les bústies plenes de
correspondència i
propaganda evidencien la
vostra absència.Encarregueu a
un familiar que us reculli el
correu.En establiments públics,
comerços, etc., eviteu de fer
comentaris innecessaris sobre
el vostre viatge. Tanqueu bé les
portes i connecteu els sistemas
d’alarma. Denuncieu qualsevol
fet que us sembli sospitós.

L’Ajuntament de Premià de Dalt
està aplicant les mesures que
la Generalitat de Catalunya ha
posat en marxa a través del
Decret de sequera. Així, l’ens
local està realitzant les anàlisis
i els controls microbiològics
pertinents per tal d’utilitzar
l’aigua no potable dels pous
del parc Felicià Xarrié i de la
Via Primília, a més de les
basses de la cisa i de Can
Figueres.

Al marge d’aquestes me-
sures, tots podem contribuir a
l’estalvi d’aigua. Alguns con-
sells de l’Ajuntament de Premià
de Dalt i l’Agència Catalana

de l’Aigua són:
• Tanqueu les aixetes quan
no feu servir l'aigua. Una
aixeta oberta consumeix uns
10 litres cada minut.
• Reviseu a fons i repareu les
aixetes que perdin aigua. Amb
una aixeta que degota podem
perdre fins a trenta litres cada
dia.
• Reduïu el cabal d'aigua de
les aixetes instal·lant dispositius
barats i senzills de col·locar
que permeten estalviar aigua:
els economitzadors o aire-
jadors.
• Renteu el cotxe al túnel de
rentat o amb una esponja i una

galleda, en comptes de fer-ho
amb mànega. Això permet
estalviar fins a 350 litres
d'aigua cada rentada.
• Feu servir el rentavaixelles  i
la rentadora amb la càrrega
completa, i utilitza sempre que
puguis els programes d'estalvi.
• Si us dutxeu estalviareu
aigua. Mentre que una ba-
nyera plena gasta 300 litres,
amb una dutxa en gastareu
50.
• Feu servir un airejador en el
capçal de la dutxa, així podreu
estalviar fins al 50% de l'aigua.
• Si regueu les plantes de bon
matí o al vespre haureu

d'utilitzar menys aigua, ja que
d’aquesta manera evitareu
l'evaporació.
• Instal·leu un sistema gota a
gota a l'arrel de les plantes.
Permet un reg localitzat i, a
més a més, és un sistema
excel·lent per al seu crei-
xement.
• En cas de substituir aixetes,
instal.leu models monocoman-
dament. L’estalvi d’aigua amb
aquest tipus d’aixeta és molt
important.
• Per als més estalviadors,
també es recomana la
instal.lació de dipòsits que
recullin l’aigua de pluja
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Quins interessos defensa el govern de Premià de Dalt?

El Govern de Premià de Dalt ha regalat a Premià de Mar una subvenció
europea (FEDER) de 290.000 euros per a les obres del torrent Malet. Les
obres es fan en 2 fases, la 1a a Premià de Mar i la 2a al nostre poble. De la

1a fase, Premià de Dalt paga –una vegada deduïda aquesta subvenció- el 36,4%, quan, per
criteris de població, i per volum de pressupost, només hauria d’abonar un 25%, i Premià de
Mar, el 75% restant. Una mostra més de la generositat del nou ajuntament amb els pobles veïns.
La 2a fase es farà, no se sap quan, a Premià de Dalt i té un cost de 1.107.629 euros. El nostre
ajuntament encara no té els terrenys necessaris ni la garantia de l’aportació econòmica de
Premià de Mar per a executar-la, tot i saber que no hi haurà cap FEDER. El conveni, però, ja
s’ha aprovat.

Davant això, exigim al govern que sigui més estricte defensant els interessos de Premià de
Dalt perquè no es repeteixin casos com els següents:
• Fan la deixalleria mancomunada al nostre poble ingressant 48 mil euros (8 milions de PTA)
cada any menys que el que hagués ingressat Vilassar de Dalt si s’hagués fet allà.

• Volen construir un nou Centre d’Assistència Primària (CAP) a canvi de tancar els consultoris
mèdics del barri del Remei i Santa Anna, i perdent, a més, l’única possibilitat de fer habitatges
de promoció municipal al barri Santa Anna-Tió.
• Després de reivindicar el “Salvem la Cisa” amb la Coordinadora La Cisa per a Tothom, ara
proposen construir-hi 48 habitatges més que els previstos per CIU, passant de 102 a 150.
• Accepten fer la piscina coberta de Premià de Dalt en terrenys de Premià de Mar, amb el
vistiplau de l’alcalde i la resta del govern municipal.
• Faran una pista d’skate que val més de 156 mil euros (26 milions de PTA), al 50% amb
l’Ajuntament de Premià de Mar.
• Aporten 12 mil euros (2 milions de PTA) l’any al teatre La Massa de Vilassar de Dalt. Una
forma ben original de potenciar la Societat Cultural Sant Jaume.
• Aproven un conveni urbanístic per a la zona alta de Joan Miró i en la negociació perden la
urbanització de la zona verda que nosaltres sí havíem previst.

Fem doncs una crida a la responsabilitat de l’Alternativa, ERC i la poca que tingui la
regidora trànsfuga, Trinitat Rost, perquè defensin els interessos dels veïns amb el màxim rigor,
com si fossin els seus propis.

Les noves escoles bressol de Premià de Dalt (I)

L’edifici de l’Escola Bressol de la carretera d’Enllaç, pròxima a ser
inagurada, està orientat al sud-oest, amb una vista magnífica, tranquila,
allunyada, aliena al trànsit de la carretera, protegida pel mur de formigó
de la façana lateral.  El pati de jocs, el jardí, on tantes estones passaran
els infants, s’obre cap al torrent Mateu-Mas, restant, però, protegit de

les vistes directes des del carrer.
En l’interior, llum natural, homogènia, que entra pels lluernaris circulars del sostre i ocupa tots

els espais, avançant a través de la permeabilitat que hi ha entre ells, relacionats en una sequència
continuada, sense passadissos, amb envans transparents, convidant a l’accés constant entre aules

i estances. El formigó, vist, amb les insta.llacions i conduccions també vistes; els vidres; tot plegat,
funcional i modern, però acollidor, proporcionat i còmode. El terra amb parquet, radiant, amb
tubs d’aigua calenta, a 30º. Així, peus calents i cap fred, amb un manteniment de la temperatura
ambient homogènia en tot l’espai interior.

El sostre amb la coberta invertida provoca una inèrcia tèrmica considerable, igualant les
diferències de temperatura entre la nit i el dia. Les parets, igual, actuant doncs com a retardadors
dels canvis de temperatura. Al final, en l’interior, sensació agradable i comfortable.

Els protagonistes, els nens i les mestres, disposaran de 4 aules, 1 sala polivalent, 2 dormitoris,
2 sales de canvi, la cuina, 1 sala d’administració/direcció, 1 sala de reunions, els vestidors, amb
dutxa i sanitaris, 1 cambra per aparcar els cotxets...

Al jardí fora bo plantar tres xiprers, símbol meditarrani de l’hospitaliat.

La seriositat i la cohesió del Govern de Premià de Dalt

Fem, des d’aquest espai, una crida a la reflexió de tots i cadascun dels ciutadans
i ciutadanes de Premià de Dalt vers les propostes del govern que ja comencen
a ser realitat. En primer lloc parlarem dels parcs públics, i ho volem fer sense
embuts. Quantes vegades s’havia demanat a CiU la renovació de jocs infantils als

principals parcs del municipi?….Moltes vegades, i regnava el silenci i la ineficàcia per resposta. El govern
actual, quan encara era a l’oposició, va aprovar una moció de renovació de mobiliari infantil als principals
parcs públics del poble. Doncs ja s’han instal·lat els nous jocs infantils al parc del barri del Remei i del barri
Santa Anna. Pròximament n’hi haurà al nucli antic, i a Puig de Pedra-La Cisa. Aquest govern compleix!

Es va adoptar l’acord d’anar renovant i posant al dia les eines de treball del personal de l’Ajuntament
amb la finalitat d’optimitzar més bé els recursos humans. També s’està complint amb l’adquisició de nous
cotxes patrulla per a la policia, una màquina moderna de tallar gespa, una nova camioneta per a la
brigada, nous ordinadors, connexió informàtica entre l’Ajuntament i Can Figueres, etc.

En política, la credibilitat i la coherència en la gestió han de ser una premissa ineludible. Des de
l’Agrupació Local del Partit dels Socialistes de Catalunya fem pinya a l’entorn dels nostres regidors en el
Govern, i n’aplaudim la seva gestió perquè està clarament marcada pels dos conceptes que hem citat. Els
dos regidors del PSC i també el conjunt de regidors del govern estan traballant de forma clara en aquest

sentit, sense partidisme i per Premià de Dalt. El grup municipal de CiU, amb en Joan Baliarda al capdavant,
s’està fent un tip de mentir i d’intoxicar l’opinió pública a través del seu full de pífies i de la ràdio
municipal.

Ja va bé que segueixin dient que les escoles d’educació infantil no estaran acabades pel mes de
setembre… Això ja els ho recordarem oportunament. Ja va bé que facin preguntes al ple municipal
sobre la utilització dels vehicles municipals per part del personal, diuen que per traslladar «familiars als
centres escolars, o als seus llocs de treball»... Això ja els ho recordem ara, tot i que per respecte n’obviarem
els noms. Amb CiU al govern «era obvi i notori» -tal com diuen ells a la seva pregunta- veure com a les
9 del matí dos treballadors marxaven a esmorzar a casa amb el vehicle municipal…També era «obvi i
notori» que un altre treballador de la Brigada, no només féia servir el cotxe per desplaçar-se ell i els seus
familiars, fora de les hores de feina incloent-hi els caps de setmana i el pertinent gasoil repostat al
magatzem municipal, sinó que també el féia servir per anar a fer «reformes» a domicilis d’altres
particulars… Sense comentaris! Afortunadament això ja no passa.

Quan l’actual govern havia estat a l’oposició s’havien presentat moltes propostes per a Premià de Dalt.
Ara, amb CiU a l’oposició, el seu portaveu i cap de llista està pels carrers, places i «Avenidas» del municipi,
pujant al bus de la gent gran, amb campanya permanent per buscar legítimament el recolzament per al
2007. Però des del setembre del 2003, CiU no ha entrat ni una sola proposta per a Premià de Dalt, només
han fet preguntes, moltes de les quals, fora del to políticament correcte. Que segueixi la dinàmica....

Els fets ja són aquí

Fa alguns mesos vam titular el nostre article «De paraules a fets», anunciant
les gestions que l’actual equip de govern estava realitzant des del començament
del seu mandat i que eren a punt de veure la llum. Ara, podem dir ben alt que
els fets ja són aquí, i estan arribant d’una manera continuada, en tots els

àmbits que afecten la vida municipal.
Els canvis cap a millor estan arribant des de tots els àmbits: hem inaugurat un nou menjador

social per acollir els ‘Àpats en companyia’ amb dignitat; hem apostat en ferm per les noves
tecnologies per millorar la comunicació entre els diferents departaments de l’Ajuntament; hem
iniciat la construcció d’una pista de patinatge; amb la ferma voluntat que es converteixi en un lloc

de reunió per al nostre jovent amb l’esport com a vincle d’unió; hem invertit en més i millors eines
per a la Policia Local i la Brigada Municipal, hem instal.lat jocs infantils, substituint els que hi
havia -vells i fora de normativa-; hem millorat els canals de comunicació amb tots els ciutadans;
hem creat vies d’entesa fins ara inexistents amb les viles veïnes; hem enllestit la revisió del ‘Pla
General’ sense descuidar actuacions que són importants per a la vila i que gaudiran d’una
execució imminent (és el cas dels sectors de la Cisa, la Suïssa, la Fàbrica, Víctor Català i el
Carme); hem desbloquejat el problema de la sortida de la C-32...

La llista és molt llarga, i encara ho serà més en els propers mesos. L’equip de govern estem
treballant amb la percepció que en molt poc temps hem aconseguit avançar molt, i deixem a
criteri del ciutadà esbrinar si aquest salt qualitatiu s’ha produït per mèrits de l’actual govern o la
ineficàcia de l’anterior.

Un salt cap al segle XXI

L’equip de govern de Premià de Dalt està treballant de manera
cohesionada i ferma per millorar molts temes que fins ara estaven

abandonats. Un d’aquests aspectes fa referència a l’ús de les noves tecnologies i la seva explotació
per millorar els serveis que des de l’Ajuntament s’ofereix al ciutadà. En les últimes setmanes, s’ha
començat a instal.lar un sistema combinat de fibra òptica i radioenllaços per unir virtualment els
diferents departaments de l’Ajuntament. Així, en molt poc temps el Servei de Promoció Econòmica,

que es troba a la plaça del Mil.lenari, o els departaments d’Ensenyament o Cultura, que són a
Can Figueres, compartira la xarxa amb la resta de l’Ajuntament. La millora, tant a nivell de
comunicació com de gestió, serà molt important, però sembla que abans aquests aspectes no
eren importants.

En la línia de la potenciació de les noves tecnologies, estem contents per haver endegat,
també, un servei de recerca de treball per Internet, el Club Virtual de la Feina. Amb actuacions
com les que acabem d’explicar, l’Ajuntament -per fi- fa un salt decidit cap al segle XXI. Calia una
empenta important en aquest sentit, i nosaltres l’estem duent a terme.

L’entorn de la participació

Quan us arribi a casa aquest número de l'Opinió, ens trobarem
a les portes de l'estiu i, en el nostre poble, també a les de la Festa

Major. Tant el bon temps com la festa ens convoquen a participar, a assistir als actes que s'organitzen i a
la vida de carrer. Així podem dir que hi ha hagut gran participació a les Festes escolars de la Primavera,
el dia de la donació de sang o que hi ha participació als Plens Municipals, per exemple.

El mot participar, és aquí sinònim d'assistir, però hi ha una altra manera d'entendre la participació:
"un procés de corresponsabilització de la col·lectivitat respecte les seves necessitats i a la forma de
solucionar-les". Aquesta acepció de la paraula, arrelada a la ideologia progressista, té com a objectiu
implicar els ciutadans en les decisions polítiques del govern. De vegades, preguntar, contrastar, demanar

parer ... s'interpreta com una feblesa, més que com una manera d'entendre el fer política.
Des de la Regidoria de Benestar Social, de la que som responsables, la participació entesa d'aquesta

darrera manera, és un plantejament irrenunciable. Així, durant aquests mesos de mandat, a tall d'exemple:
• Hem anat gestant l'embrió del que volem que sigui el Consell de Salut.
• Hem demanat als Casals de la Gent Gran que ens ajudin a organitzar la seva propera Festa.
• Hem posat a l'abast dels grups socials que treballen per la Solidaritat els mitjans de l'Ajuntament.
• Hem convocat persones voluntàries interessades en la protecció dels animals.

En definitiva, intentem comprometre la societat civil en les tasques municipals. És per això que us
continuem demanant l'assistència als actes de la vida pública i la participació activa en la vida política
de Premià de Dalt.

premiadedalt@ic-v.org



EXPOSICIONS

El Burladero 1991-2001 : 10 anys
de premsa satírica a LA VANGUAR-
DIA. Del 3 de juny a l’1 de juliol.
De dilluns a divendres, de 16 a 21
h, a la Biblioteca Jaume Perich

Exposició d’obres de Teresa Ollé,
del 13 de juny al 23 de juny. De
dilluns a divendres, de 16 a 21 h
A la Biblioteca Jaume Perich

La Fàbrica
Del 15 de juny a setembre.
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
i dissabte i diumenge d’11 a 14 h
Al Museu de Premià de Dalt ( Can
Figueres. Riera de Sant Pere,88)

Exposició de les il·lustracions del
conte Altemir i Bonadona : els
gegants de Premià de Dalt, de
Mercè Gallifa. Del 27 de juny al 8
de juliol, amb motiu del 2n
aniversari de la Biblioteca Jaume
Perich. De dilluns a divendres, de
16 a 21 h, a la Biblioteca Jaume
Perich i Escala

AGENDA16

Dijous 16

19.45 h Inauguració de l’exposició La Fàbrica, al Museu
de Premià de Dalt

Divendres 17

20.00 h LITERATURA Presentació del llibre de Xavier Polo
Todos los catalanes son una mierda, biografia
d’un activista catalanista antifranquista
A la sala de l’Orfeó / Grup de Lectura d’Arts i
Lletres, de la SC Sant Jaume

22.00 h CINEFÒRUM  La Intérprete, de Sidney Pollack
Al teatre de la SC Sant Jaume / Cineclub de la
SC Sant Jaume

Dimarts  21

19.00 h MÚSICA Concert de fi de curs de l’Escola
Municipal de Música. Al teatre de Sant Jaume /
Escola Municipal de Música

Dimecres 22

19.00 h PINTURA 5è Concurs de Pintura PREMIA’S

A la sala d’exposicions de Sant Jaume
Associació d’Artistes de Premia de Dalt i Premiart,
de Premià de Mar

JULIOL

Divendres 1

22.00 h JAZZ EN LA NIT:  Original Jazz Orquestra del
Taller de Músics. Jardins de Can Figueres / Servei
de Cultura amb la col·laboració de “El Dron”

Dissabte 2

11.30 h DANSES Danses del món a la sala de l’Orfeó /
Secció de Danses de la SC Sant Jaume

17.00 h ROL Tarda oberta de rol  PIJ LA Fletxa
22.00 h CINEMA A LA FRESCA Descubriendo nunca

jamás, a la SC Sant Jaume / Cineclub Sant Jaume
22.00 h FESTIVAL DE MÚSICA DEL MARESME  Concert

de presentació (sortiran programes específics)
Patronat Pro Música de Premià de Dalt

Diumenge 3

Tot el dia SANT JAUME  Dia de les seccions
GRUP DE MUNTANYA: Exposició a la SC Sant
Jaume

Dimecres 6

19.00 h XERRADA:  ‘La Índia rural i el projecte de la
Fundació Vicenç Ferrer’, a càrrec de Lancy Dodem
i projecció de l’audiovisual La ciutat de l’Infinit,
a la Biblioteca Jaume Perich.

Divendres 8

22.00 h JAZZ EN LA NIT  Àngela Suàrez , als jardins de
Can Figueres

Dissabte 9

18.00 h ESCENA INFANTIL(TITELLES): Operació AVI, amb
la cia. Farrés Brothers, al teatre de Sant Jaume

22.00 h FESTIVAL DE MÚSICA DEL MARESME:  Sensacions
(dones poetes) (sortiran programes específics)
Patronat Pro Música de Premià de Dalt

Divendres 15

22.00 h JAZZ EN LA NIT : Esteve Molero i la Cia. Catalana
de Latin Jazz, als jardins de Can Figueres

Dissabte 16

23.00 h MÚSICA: Concert de música brasilera, a càrrec
del grup TAIZE BR.  A la galeria d’art “Aymarà”
(c/ JACINT Verdaguer, 135. PREMIÀ DE MAR)

Divendres 22

22.00 h JAZZ EN LA NIT:  Llibert Fortuny, als jardins de
Can Figueres

22.30 h SANT JAUME:  Sindriada popular i actuació del
grup d’havaneres L’Espingari amb cremat, a la
SC Sant Jaume

Dissabte 23

20.30 h MÚSICA: Audició de El Canto de los volcanes.
Musicació d’una llegenda tojolobal del centre de
Chiapas, Mèxic. Presentació en la llengua
autòctona, a la galeria d’art  “Aymarà”  (C/
Jacint Verdaguer, 135. PREMIÀ DE MAR)

23.00 h SANT JAUME:  Gran revetlla amb l’orquestra
Bagdad Café, a la SC Sant Jaume

Diumenge 24

10.00 h SANT JAUME:  4a trobada de puntaires, a la SC
Sant Jaume

11.30 h SANT JAUME: Missa solemne a la parròquia de
Sant Pere

13.00 h SANT JAUME: Lliurament obsequis a les puntaires
i vermut popular

18.00 h CINEMA INFANTIL:Los Increibles, al teatre de la
SC Sant Jaume / Cineclub Sant Jaume

20.00 h SANT JAUME Audició de sardanes amb la cobla
Premià

Del 25 al 30 de juliol

17.00 a 20.00h ROL al PIJ La Fletxa

Divendres 29

22.00 h JAZZ EN LA NIT:  Domingo Patricio i Carles
Benavent, als jardins de Can Figueres

22.00 h FESTIVAL DE MÚSICA DEL MARESME:  Xavier
Relats  i Abigail Prat  (duet ) (sortiran programes
específics) Patronat Pro Música de Premià de Dalt

AGOST

Dissabte 6

22.00 h: FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MARESME
Capella Bydgostiensis.
Música catalana del segle
XVIII

Del dissabte 13 al dilluns 15

FESTES DEL BARRI SANTA
ANNA-TIÓ (sortirà
programació específica)

Dissabte 20

21.30 h: GRUP DE
MUNTANYA: Sortida
nocturna des de la SC Sant
Jaume / Grup de Muntanya
de la SC Sant Jaume

22.00 h: FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MARESME:
Albert Gumí i Queralt Roca.
Còctel de clarinets

SETEMBRE

Dissabte 3

22.00 h: FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MARESME
Duet de violoncel i piano
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