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Les escoles
bressol ja són
una realitat
TEMES
El conseller Joan Carretero inaugura oficialment
les escoles Santa Anna, a la Via Primília, i Cristòfol
Ferrer, a la carretera d’Enllaç
S’inaugura l’Skate Parc
Premià, una aposta
ferma per al jovent
El passat 1 d’octubre es va
inaugurar l’Skate Parc Premià,
al costat del poliesportiu
municipal, una instal·lació
capdavantera a Catalunya pel
que fa a la pràctica del patinatge en les seves modalitats

més actuals (skateboarding,
snakeboarding i rollerblading).
Els ajuntaments de Premià de
Dalt i Premià de Mar han
treballat conjuntament per
oferir aquest equipament als
joves d’ambdues viles.

El conseller
primer, Josep
Bargalló,
visita Premià

pàg 4

Josep Niubó
s’entrevista
amb les entitats
esportives de
la vila pàg 13
La Festa
Major de
Premià de
Dalt, en
imatges

El nou Skate Parc Premià ja està en funcionament

pàgines centrals
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SERVEIS
TELÈFONS
D’INTERÈS
URGÈNCIES
General emergències
Urgències sanitàries/Ambulància
Urgències ambulatori Premià de Mar
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil
Bombers

112
061
93 754 77 13
93 754 71 81
088
062
085

AJUNTAMENT
Ajuntament
Jutjat de Pau
Recaptació municipal
Mercat municipal
Pavelló poliesportiu
Àrea d’Educació Municipal
Servei municipal de català
Ocupació i promoció econòmica
Serveis socials
Ràdio municipal
Servei de Premsa
Àrea de Cultura
Museu municipal
La Fletxa (Punt d’Informació Juvenil)
Biblioteca Jaume Perich
Recollida de mobles
La Pinassa/Promocions i serveis
Camp de futbol

93 752 31 86
93 751 16 60
93 751 72 61
93 752 34 13
93 752 44 74
93 752 31 44
93 752 51 66
93 752 36 60
93 751 43 77
93 752 47 26
premiadedalt@compagina.com
93 754 83 25
93 754 71 21
93 754 80 19
93 751 47 71
93 752 31 86
93 752 47 03
93 752 44 97

AMBULATORIS
Ctra. d’Enllaç
Barri Sta. Anna
Barri del Remei
Premià de Mar
Hospital de Mataró
AVARIES
Gas
Llum
Aigua
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93 752 48 84
93 755 44 54
93 752 34 03
93 754 77 10
93 741 77 00
900 75 07 50
900 77 00 77
902 250 370

ESCOLES
Música i dansa municipal
CEIP Marià Manent
CEIP Santa Anna
E. Bressol Santa Anna
E. Bressol Cristòfol Ferrer
Escola Betlem
IES Valerià Pujol

93 752 47 93
93 752 31 58
93 751 69 68
93 751 61 36
93 752 31 72
93 752 42 86
93 752 24 36

TRANSPORTS
Taxi Riera St. Pere / Ctra Premià
Taxi Av. Barcelona
Bus interurbà. Empresa Casas C-14
Renfe

687 892 706
93 750 80 70
93 798 11 00
902 240 202

ALTRES
Farmàcia C/ de la Cisa, 22
Farmàcia Av. Tarragona, 10
Pompes fúnebres Badalona
Associació Gent Gran ‘La Benèfica’
Casal d’avis Santa Anna
Veterinari
Correus
Abocador restes de jardineria
Parròquia Sant Pere
Parròquia Sta. Maria
Repsol-YPF (Butano)

93 751 32 90
93 751 01 19
93 497 04 97
93 751 31 87
93 752 26 32
93 752 20 50
93 751 71 36
93 753 10 82
93.752.28.78
93 751 73 97
901 100 100
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El curs escolar comença a
les dues noves llars d’infants
Les escoles Cristòfol Ferrer i Santa Anna, inaugurades oficialment
El conseller de Governació i
Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya, Joan
Carretero, va inaugurar el
passat dia 1 les escoles bressol
municipals Cristòfol Ferrer, a la
carretera d’Enllaç, i Santa Anna,
a la Via Primília.
Josep Carretero, en el seu
doble parlament a les dues
noves escoles, va lloar el resultat
final dels dos equipaments i va
recordar que el paper de la
Generalitat de Catalunya ha
estat decisiu per a la seva
posada en mar xa, tota
vegada que des del Govern
català s’està duent a terme un
ambiciós pla de creació de
places a les escoles bressol
públiques amb una nova línia
d’ajuts econòmics. Carretero
va visitar els dos centres
acompanyat del cos de
professores de les escoles
bressol i els regidors de
l’Ajuntament de Premià de
Dalt.
L’alcalde de la vila, Sebastià
Pujol, va incidir en el fet que les
escoles bressol Cristòfol Ferrer i
Santa Anna havien estat una
prioritat absoluta per a l’actual
equip de govern i que, de fet,
aquestes dues obres s’havien
endut la pràctica totalitat del
pressupost destinat a inversions
per al 2004. Pujol va agrair la
tasca feta pels seus companys
d’equip de govern, per les
professores dels dos centres i
pels gestors i treballadors de
l’empresa municipal La Pinassa,
que va ser l’encarregada de
culminar les obres en un temps
rècord.
Les dues escoles bressol van
començar el curs escolar amb
total normalitat a començaments
de setembre, després d’uns
darrers mesos de treball intens,
que també va incloure el mes
d’agost.

Joan Carretero, inaugurant les dues noves escoles

Nous reductors de velocitat
Per complementar els treballs a la llar d’infants Cristòfol
Ferrer, s’han instal.lat bandes reductores de velocitat al
tram de la carretera d’Enllaç més proper a l’escola.

Dos detalls de les llars d’infants Cristòfol Ferrer
(a dalt) i Santa Anna (a baix)
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ACTUALITAT

El conseller primer, Josep
Bargalló, visita Premià de Dalt
La sortida de la C-32 i el nou CAP van ser els principals temes tractats
El conseller primer de la Generalitat de Catalunya, Josep
Bargalló, va visitar a començaments d’octubre Premià de
Dalt i es va entrevistar amb els
regidors de l’equip de govern
per tractar diferents assumptes
que requereixen una implicació
directa de la Generalitat.
Així, Bargalló va rebre
informació de primera mà sobre
les gestions realitzades per
l’equip de govern respecte a la
rotonda de sortida de l’autopista
C-32. Aquest projecte, que ja
ha estat aprovat tant pels
governs de les diferents viles
afectades (Premià de Mar,
Cabrils i Vilassar de Dalt) com
per la Diputació de Barcelona,
es troba a hores d’ara en procés
de redacció del projecte
definitiu. La participació del
govern de la Generalitat és
important, tant a nivell econòmic

Josep Bargalló, tercer per la dreta, acompanyat per l’alcalde i regidors de l’equip de govern

Govern i oposició crearan dues
comissions de treball mixtes
Es tractaran matèries puntuals d’urbanisme i educació
El Govern municipal i l’oposició treballaran plegats per la
tercera línia de secundària a
l’Institut Valerià Pujol i la
reordenació de la carretera
d’Enllaç. Aquest va ser el
doble acord que es va assolir
en el decurs del Ple municipal
del passat 10 d’octubre.
Quant a l’Institut Valerià
Pujol, el grup municipal de
CiU va presentar una proposta per tal de començar a
treballar en la creació de la
tercera línia d’estudis de
secundària, tota vegada que
ja existeixen tres línies a les

escoles de primària i que en
un futur aquest fet crearia un
col.lapse d’alumnes. El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
Jaume Cases, va explicar que
ja s’ha començat a treballar
aquest tema en col.laboració
amb la Plataforma Pro-Institut
Valerià Pujol i va oferir la
possibilitat de crear una
comissió mixta amb membres
de l’oposició i representants
de l’esmentada plataforma
per estudiar les fórmules més
adients per generar aquesta
tercera línia de l’Institut.

D’altra banda, el Ple municipal també va acordar crear
una nova comissió mixta, en
aquest cas per treballar per la
transformació de la carretera
d’Enllaç, especialment des de
la rotonda de la carretera dels
Sis Pobles fins a la riera de
Sant Pere, en via urbana. El
grup municipal de CiU va
presentar aquesta proposta i
el regidor de l’àrea de Planificació del Territori de
l’Ajuntament de Premià de
Dalt, Emili Mariscal, va avançar que ja s’ha fet una part
concreta d’aquest arran-

jament, a l’entorn de la nova
escola bressol Cristòfol Ferrer,
i que s’ha realitzat un estudi
econòmic preliminar per
calcular el cost de la
urbanització dels aproximadament 650 metres de vial.
El projecte d’urbanització de
la carretera d’Enllaç passa per
l’estrenyiment del vial, la
creació de voreres amb arbrat
i zones d’aparcament. L’equip
de govern va adoptar el
compromís de generar una
partida pressupostària per a
aquest concepte dins del
pròxim pressupost 2006.

i d’agilitació dels tràmits per
començar les obres al més aviat
possible, com per involucrar la
concessionària d’autopistes
ACESA en el finançament de
l’obra.
Un altre tema tractat durant
la visita del conseller primer va
ser la construcció d’un nou
Centre d’Atenció Primària (CAP)
als terrenys de l’antiga escola
Víctor Català, al barri de Santa
Anna-Tió, i els habitatges
socials que s’hi construiran.
Bargalló va signar el llibre
d’honor de l’Ajuntament de
Premià de Dalt i va mostrar-se
satisfet per la feina duta a terme
per l’actual govern municipal en
els últims mesos, i va traslladar
la voluntat de la Generalitat de
col.laborar al màxim amb la vila
per tal de fer realitat al més aviat
possible els diferents projectes
que s’estan plantejant.

El CEIP
Marià Manent
comença el curs
estrenant una
nova cuina
El curs escolar ha
començat sense incidències
als diferents centres
educatius de Premià de
Dalt. L’ampliació de
l’escola Marià Manent
continua endavant, i
justament coincidint amb
aquest inici de curs 20052006 s’ha posat en marxa
una nova cuina en aquest
centre. Aquesta actuació
era una de les inversions
destacades previstes dins
dels pressupostos
municipals per al 2005,
amb un import total de
32.000 euros.

ACTUALITAT

90 habitatges de protecció
oficial i 74 de preu
concertat per a Premià
Es construiran habitatges socials al barri de Santa Anna
El conseller de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, Salvador Milà,
ha signat el conveni amb
l’Ajuntament de Premià de
Dalt per possibilitar la construcció dels habitatges a les
zones de la Fàbrica, Víctor
Català i el Carme. Milà va
visitar, el dimarts 26 de juliol,
Premià de Dalt, i va signar
amb l’alcalde de Premià de
Dalt, Sebastià Pujol, el conveni
per modificar el Pla general
d’ordenació de Premià de Dalt
en els sectors del Carme, la
Fàbrica i Víctor Català, amb
l’objectiu de cobrir les necessitats d’habitatge públic del
municipi.
D’aquesta manera, la
Generalitat de Catalunya, a
través de l’Institut Català del
Sòl, INCASOL, construirà 90
habitatges de protecció oficial
i 74 de preu concertat. A més,

Sector del Carme
Amb aquest acord, el sector
del Carme incrementarà la
seva densitat màxima d’ha-

destinarà a règim lliure, un
20% serà per a habitatges de
protecció oficial en règim de
lloguer i en el 50% restant es
construiran 74 habitatges de
protecció pública en la modalitat concertada.
Sector la Fàbrica
En el sector la Fàbrica es
construiran 22 habitatges en
la modalitat de protecció
oficial en règim de lloguer. La
planta baixa d’aquest edifici
es lliurarà a l’Ajuntament de
Premià de Dalt.

bitatges, i d’aquesta forma
passarà de 80 a 150 habitatges en la mateixa superfície, dels quals un 30% es

Sector Víctor Català
En aquest sector, l’Ajuntament
de Premià de Dalt i la Societat
Municipal La Pinassa, promocions i Serveis Municipals
SA, cediran unes finques a
l’INCASOL per a la construcció de 30 habitatges de
protecció oficial de lloguer
assistit per a gent gran; dos
d’aquests habitatges no s’adjudicaran i quedaran reservats perquè l’Ajuntament hi
pugui atendre necessitats
extraordinàries i puntuals de
caràcter assistencial. La planta
baixa anirà destinada al futur
Centre d’Assistència Primària
(CAP). L’Ajuntament cedirà
aquesta finca de manera
gratuïta i lliure de càrregues.Amb aquesta solució,
s’aconsegueix obtenir un
equipament mèdic de primer
ordre sense renunciar a l’habitatge social.

format quinze persones. Per
controlar tota l’àrea, es van
instal.lar quatre punts d’observació fixes, un dels quals
es trobava al turó d’en Baldiri,
de Premià de Dalt, mentre que
els altres tres estaven situats a
Vilanova del Vallès, Cabrera
de Mar i Montornès del Vallès.
El dispositiu de vigilància ha
tingut una cura especial en

aquelles situacions catalogades de més risc, com ara
les cremes de restes vegetals
a urbanitzacions i espais
agrícoles, les barbacoes lliures dins de terreny forestal, els
abocaments, els grups d’acampada i pícnic i els vehicles
circulant per zones no permeses o de manera imprudent, entre d’altres.

Salvador Milà en el moment de la signatura del conveni a l’Ajuntament de Premià de Dalt

està prevista la construcció
d’un centre d’assistència primària i es cedirà un local a
l’Ajuntament.
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Baixen les incidències
per foc durant l’estiu tot
i les altes temperatures
Premià de Dalt només va
enregistrar, durant tot l’estiu,
dues columnes de fum o
cremes no autoritzades que en
cap cas no van convertir-se en
incendis pròpiament dits.
Aquestes dades positives
s’emmarquen dins del complet
resum del Pla de vigilància i
prevenció d’incendis forestals
2005 presentat recentment pel

Parc de la Serralada Litoral.
En conjunt, l’informe assenyala que, malgrat viure
l’estiu més sec dels últims anys
i amb altes temperatures en
general, les incidències a la
Serralada Litoral van baixar
respecte a l’any anterior. De
fet, només es va enregistrar un
incendi forestal -a torrent
Montcerdà de Tiana, el 5

d’agost- i en el conjunt de totes
les incidències ‘només’ van
cremar 3,18 hectàrees de
superfície.
El dispositiu de vigilància
i prevenció d’incendis forestals al Parc de la Serralada
Litoral es va iniciar l’1 d’abril
i s’ha perllongat fins al 19 de
setembre. Durant aquest
temps, l’equip humà l’han
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ACTUALITAT

Acord per a la urbanització
del torrent Malet
Les obres tindran un cost total d’1,9 milions d’euros
Els alcaldes de Premià de Dalt i
Premià de Mar, Sebastià Pujol i
Jaume Batlle, i el president del
Consell Comarcal del Maresme,
Pere Almera, van signar a
començaments de juliol el
conveni marc de cooperació per
a l´execució de la urbanització
del torrent Malet. L´obra servirà
per crear les infraestructures
necessàries per al desenvolupament industrial de Premià
de Dalt, Premià de Mar, Teià i
el Masnou, donant accés a
polígons industrials consolidats
i en construcció, amb una
superfície aproximada de 47
hectàrees.
El cost total de les obres és
de prop d’1,9 milions d´euros,
aportats pels ajuntaments de
Premià de Mar i Premià de Dalt,
i una aportació dels fons europeus FEDER, xifrada en
290.000 euros i gestionada pel
Consell Comarcal del Maresme.
A causa de l´alta despesa
d´aquesta actuació, s´ha determinat dividir-la en diferents
fases. Així, la primera està
prevista que comenci durant
l´octubre de 2005 i inclourà

El torrent Malet es convertirà en un vial important d’entrada a Premià de Dalt

totes les obres necessàries per
assolir els objectius principals del
projecte amb plenes garanties,
i donarà accés des de la
carretera N-II a les zones
industrials de Premià de Mar i
Premià de Dalt. Els treballs
s´allargaran durant sis mesos.

L´acció cofinançada pel FEDER
es limita a aquesta primera fase,
que té un cost total de 775.000
euros.
El Consell Comarcal del
Maresme ha estipulat que l´ens
executor d´aquests treballs sigui
l´Ajuntament de Premià de Mar,

per raons d´economia administrativa i en justa reciprocitat en
la gestió d´actuacions con-juntes
anteriors. En aquest sentit, l´última
actuació compartida va ser la
urbanització del torrent Santa
Anna i va anar a càrrec de
l´Ajuntament de Premià de Dalt.

Mancomunar
instal.lacions
i serveis per
millorar les
prestacions
Premià de Mar i Premià
de Dalt estan unint
esforços per millorar les
infraestructures i
instal.lacions d’ambdues
viles. Així, en pocs
mesos, els dos
consistoris s’han posat
d’acord en temes tan
diversos com la
urbanització del torrent
Malet, la construcció
d’equipaments esportius
o la posada en marxa
d’una deixalleria
mancomunada, en
aquest últim cas també
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt.
En un altre ordre de
temes, Premià de Dalt i
Premià de Mar estan
treballant per definir una
pròxima mancomunitat
dels serveis de Promoció
Econòmica que
existeixen actualment. La
idea és la de sumar la
tasca que es duu a terme
des dels dos organismes
per ampliar les
possibilitats de treball i
opcions de futur.

L’Ajuntament ofereix
allotjament web gratuït a
les entitats premianenques
L’objectiu és crear una xarxa virtual

Pàgina web de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt

L’Ajuntament de Premià de Dalt
ha posat en marxa una proposta innovadora que vol
facilitar la presència de totes les
entitats de la vila a Internet.
Així, el consistori ofereix un
espai web limitat i gratuït per
allotjar les pàgines web de
cada entitat, així com una

adreça de correu electrònic. La
primera entitat a fer ús
d’aquests nous recursos ha estat
l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, que ja té en marxa
la seva primera web corporativa
a la següent adreça electrònica:
w w w. p r e m i a d e d a l t . o rg /
artistes. Amb aquesta iniciativa,

també es pretén posar la llavor
d’una futura xarxa virtual d’entitats
premianenques, amb el servidor
municipal com a espai comú
d’allotjament i amb independència
quecada entitat opti per mantenir
l’adreça original vinculada a
l’Ajuntament o prefereixi comprar un domini propi.

ACTUALITAT

7

El Mercat municipal
s’adhereix a la Xarxa
Aquest ens, de recent creació, vol agrupar i reforçar
els 136 mercats existents a la província de Barcelona
El Mercat municipal de Premià
de Dalt s’ha incorporat a la
recent creada Xarxa de Mercats Municipals. Aquest ens,
emparat per la Diputació de
Barcelona, vol aplegar els
136 mercats que actualment
existeixen a 66 municipis
diferents de la província de
Barcelona, amb l’objectiu de
reforçar-los. Els principals
objectius de la Xar xa de
Mercats Municipals són oferir
un millor servei als ciutadans,
potenciar l’activitat dels mercats, incrementar-ne les vendes,
ajudar els ajuntaments i els
seus tècnics en la gestió dels
mercats, desenvolupar polítiques conjuntes, incorporar
serveis compartits i optimitzar
els recursos globals de la
totalitat de mercats. Un informe previ de la Xar xa de
Mercats Municipals assenyala
que els mercats s’han d’especialitzar en l’alimentació
fresca, tant genèrica com del
territori, en el producte de
temporada i de consum oca-

Façana del Mercat municipal de Premià de Dalt

sional, en productes amb
denominacions d’origen
pròximes i en una línia de
productes emergents com ara
els naturals o els ecològics.
Aquestes línies de productes

possibiliten que els mercats
municipals potenciïn la seva
imatge de centre de proximitat, molt proper als veïns i
amb una oferta variada i
competitiva.

Actuacions concretes
La Xarxa de Mercats Municipals ha previst tota una sèrie
d’accions per tal d’assolir els
objectius marcats, com ara la
creació d’una nova imatge
gràfica que identifiqui tots els
mercats de la Xarxa, la posada en mar xa de campanyes de publicitat i accions
promocionals i la creació
d’una revista gratuïta adreçada als paradistes. Per als
clients, s’estudiaran fórmules
que possibilitin el lliurament a
domicili de les compres, les
comandes per telèfon i correu
electrònic, el pagament amb
targeta i la creació d’una
targeta específica amb la
marca “Mercats Municipals”.
L’agrupació en Xarxa també possibilitarà una política
de compres conjuntes, previsions d’accions per incrementar la projecció pública
dels mercats o la formació i
l’assessorament conjunt a
gerents, tècnics i responsables.

Teodor Garriga

L’Ajuntament
proposa
Teodor Garriga
com a fill adoptiu
de la vila
L’Ajuntament de Premià de
Dalt està realitzant les
gestions oportunes per tal
que Teodor Garriga
esdevingui fill adoptiu de la
vila. Garriga és un dels
pioners de la radiodifusió a
Catalunya i va formar part
de l’equip fundador de
Ràdio Associació de
Catalunya. L’Ajuntament ja
ha volgut reconèixer la seva
trajectòria professional
convidant-lo a fer el pregó
de l’última Festa Major de
Premià de Dalt. Teodor
Garriga viu des de fa molts
anys al barri de la Bòvila de
Premià de Dalt.

Programació de Premià de Dalt Ràdio, 91.4 FM

Neus Català torna a Premià de Dalt
El passat 11 d’octubre, Neus Català va tornar a Premià de
Dalt. Aquesta supervivent dels camps de concentració nazis i
Creu de Sant Jordi 2005 va treballar a la nostra vila abans
d’exiliar-se a França i iniciar un periple vital molt dur i intens
que, segons ella mateixa va explicar a la sala Gat Perich, «és
com si es tanqués amb aquest retorn a Premià»
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ESPECIAL FESTA MAJOR

ESPECIAL FESTA MAJOR

FESTA DEL BARRI
STA. MARIA STA. ANNA-TIÓ
FESTA DEL BARRI DEL REMEI
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ACTUALITAT

A dalt, vista general del nou Skate Parc Premià. A baix, inauguració oficial amb els alcaldes i regidors de Premià de Dalt i Premià de Mar

L’Skate Parc Premià, una
aposta ferma per la joventut
La instal.lació, una de les millors de l’Estat, es va inaugurar l’1 d’octubre
Premià de Dalt i Premià de Mar
ja compten amb una nova
instal.lació esportiva, una de les
millors d’arreu de l’Estat de les
seves característiques. L’Skate
Parc Premià es va inaugurar el
dia 1 amb una gran exhibició
d’skaters.
L’Skate Parc Premià s’ha
construït de manera mancomunada pels ajuntaments de
Premià de Mar i Premià de Dalt,
i està situat al costat del poliesportiu municipal de Premià de
Dalt, al passeig de Can Balet.
L’acte d’inauguració va comptar
amb tots els ingredients que fan
del ‘patinatge extrem’ més que
un esport: música rap, grafits i
exhibicions espectaculars de les
tres modalitats de patinatge que
actualment s’imposen: l’skateboard, el rollerblade i l’snakeboard o streetboard.

En els seus parlaments, els
alcaldes de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i de Premià de
Mar, Jaume Batlle, van felicitarse per haver pogut assolir un
acord de mancomunitat que s’ha
cristalitzat en l’Skate Parc Premià,
però que ha de tenir continuïtat
tant a nivell d’equipaments
esportius com en d’altres camps
d’acció, com ara promoció
econòmica, turisme, cultura i
gestió d’escombraries. Els dos
alcaldes van subratllar la importància de la ‘marca’ genèrica
«Premià» i del treball conjunt en
totes les àrees possibles per tal
d’assolir projectes que treballats
individualment serien molt difícils.
L’Skate Parc Premià ha suposat
una inversió de prop de 160.000
euros, finançats al cinquanta per
cent pels dos ajuntaments. El
manteniment de la instal.lació

també és compartit. El dissenyador de la pista, Mendizábal, va ser un dels skaters que
va voler estrenar la instal.lació de
primera mà i va explicar que
l’Skate Parc Premià és una de les
instal.lacions més completes
arreu de l’Estat.
Amb aquesta proposta, tant
Premià de Dalt com Premià de
Mar responen a la demanda dels
joves d’ambdues poblacions, que
en reiterades ocasions havien

sol.licitat una instal.lació d’aquest
tipus, especialment en els últims
anys a causa de l’espectacular
augment de practicants, tant
d’skateboard com de rollerblade.
En aquest sentit, cal assenyalar
que la voluntat dels dos ajuntaments és que l’Skate Parc
esdevingui no només una instal.lació esportiva més, sinó un lloc
de reunió per a un important
sector de jovent premianenc que
fins ara estava orfe d’un espai

propi d’aquestes característiques.
L’Skate Parc Premià és el
segon equipament esportiu
mancomunat entre Premià de Mar
i Premià de Dalt. El passat estiu es
va posar en marxa el Bici-Parc
La Poma, també al passeig de
Can Balet de Premià de Dalt.
Aquest circuit de bicicross funciona a ple rendiment des de finals
d’agost, tot i que no se n’ha fet
cap inauguració oficial.

ACTUALITAT

S’inicien els treballs
de soterrament de línies
elèctriques al Remei
Es desmuntaran 785 metres de l’actual línia aèria
A mitjan setembre van començar els treballs de soterrament de la línia elèctrica
aèria que travessa el barri del
Remei. Aquesta acció d’Endesa, en col.laboració amb
l’Ajuntament de Premià de
Dalt, satisfarà una antiga
reivindació dels veïns.
En concret, està prevista la
instal.lació d’una variant de
988 metres de línia elèctrica
subterrània, amb una canalització de 964 metres, i el
retensament de 525 metres.
Aquests treballs comportaran
desmuntar fins a 785 metres
de línia elèctrica aèria que
actualment travessa el barri
del Remei. Les obres de soterrament afectaran diversos
carrers, des del camí antic de
Teià fins més enllà del carrer
de Gaudí, passant pel carrer
de la Verge del Remei, l’avinguda de Sant Pere i el carrer
de Sant Jaume.
La planificació d’aquests
treballs es va gestar a començaments d’any, i ara
aniran a càrrec dels serveis
tècnics d’Endesa a Mataró.
Aquesta acció millorarà sensiblement el servei elèctric del
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BREUS

La gent gran
aprèn a utilitzar
la farmaciola
Prop de 30 persones van
participar al curs «La
farmaciola a casa»,
organitzat per la regidoria
de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Premià de
Dalt al casal d’avis de Santa
Anna. El curs tenia com a
objectiu aprendre a utilitzar
la farmaciola correctament,
tenint cura en l’ús i la
conservació dels
medicaments i fomentant les
pràctiques sanes per sobre
de la medicació.

Premià serà
la seu de la
Mostra Literària
del Maresme

Les obres de soterrament ja han començat al barri del Remei

terme municipal de Premià de
Dalt en general i respondrà a
l’antiga reivindicació dels
veïns del barri del Remei
d’eliminar les línies elèctriques
aèries.

L’Ajuntament de Premià de
Dalt serà l’encarregat
d’organitzar l’entrega de
premis de la XXII Mostra
Literària del Maresme, el
pròxim 19 de novembre. La
‘setmana de les lletres’ a la
vila continuarà el 26 de
novembre, amb la cerimònia
d’entrega dels XXIX Premis
Marià Manent. La seu de
tots dos actes serà la SC
Sant Jaume.
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ACTUALITAT

IMATGES
El Museu de Premià de Dalt
restaura i digitalitza tres lligalls
manuscrits del segle XVIII
Els documents es podran consultar informàticament
El Museu Municipal de Premià
de Dalt ha restaurat i digitalitzat alguns dels documents més valuosos vinculats
a Premià de Dalt, una
col.lecció de lligalls del segle
XVIII que inclouen els cadastres
de 1719 i 1736 i el llibre del
clavari de 1726-27 i que
ajuden a dibuixar el que va ser
la vida quotidiana a Premià de
Dalt en aquella època. La
digitalització dels lligalls
evitarà la seva manipulació,
amb el conseqüent impacte
directe i deteriorament, al
mateix temps que permet una
consulta pública directa i àgil,
a travès de les versions electròniques, prèvia demanda al
Museu Municipal.
Jornades Europees
D’altra banda, el Museu de
Premià de Dalt va organitzar
el primer cap de setmana
d’octubre una programació
especial amb motiu de la
celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni a
Catalunya, impulsades pel
Consell d´Europa i la Unió
europea amb el lema «Europa,
un patrimoni comú», amb la
col.laboració de l´Associació
Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de
Catalunya. En concret, el
Museu va organitzar una visita
de la sagrera medieval, l’1 d’
octubre, i una visita als Jardins
Arqueològics de la Cadira del
Bisbe, un dia després.
Enguany, han participat a
les Jornades Europees del
Patrimoni un total de 48 països
europeus i 210 municipis de
Catalunya.

El llibre del clavari. 1726-27
El clavari era el tresorer, és a dir, el responsable de les
finances de l’administració municipal. En conseqüència el
llibre del clavari era el llibre de comptes de l´administració
municipal. El cas que ens ocupa correspon doncs als comptes
de l´Ajuntament de Premià des de l´any 1726 al 1727.
El llibre registra els ingressos i despeses de l´Ajuntament
i descriu amb detall els conceptes pels quals s´han realitzat.
No cal insistir doncs en la importància que genera la seva
informació per fer-nos una idea de com era la vida dels
nostres avantpassats en aquell moment.
«Cathastro de las tierras y casas y demás fincas sujetas al
Real Tributo del lugar y Término de Premià, Corregimiento
de Mataró», 1736
El cadastre de 1736 fou el resultat d´una reforma de
l´anterior, de l´any 1728. Va anar parell a una Recanació o
Amillarament del terme, pel qual es féu un nou mesurament
de les terres per aconseguir una millor eficàcia del tribut. L’
Amillarament de Premià de l´any 1936 fou dirigit pel

geòmetre Vicenç Ferrer i va consistir en la divisió del terme
municipal en 778 partides de terra, descrites per l´ordre
del recorregut dels tècnics i no, com es feia antigament, en
funció de a quin mas o casa pertanyien.
La descripció de les partides del terme començava per
la Cisa, pujava pel Turó d´en Cases fins a Sant Mateu,
continuava per la Salve Regina, seguia el terme de Teià i
arribava fins a la platja, seguint la costa fins a Santa
Anastàsia i la Cisa un altre cop.
En una primera època, el cadastre tingué una clara
vinculació amb l’ ocupació militar al Principat, fins al punt
que els pagaments corresponents es dividien en terços
anuals, cadascun dels quals es destinava al manteniment
d´un regiment de l’exèrcit borbònic. A Premià consta que
l´any 1727 els diners van anar a parar als regiments de
Sòria i de Llombardia, el 1729 al regiment d´Artilleria, i el
1730 a les Guàrdies Espanyoles. Com a contrapartida, el
cadastre va tenir el frau fiscal, el qual obligà a successives
revisions.
Font: Museu de Premià de Dalt

ACTUALITAT
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Rafael Niubó parla ambIMATGES
les
entitats esportives locals
El secretari general de l’Esport va ser a Premià el passat 10 d’octubre
El secretari general de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya, Rafael Niubó, va visitar
dilluns 10 d’octubre Premià de
Dalt. Niubó va parlar de
noves instal.lacions amb els
alcaldes de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i Premià de
Mar, Jaume Batlle.
El tema central de la visita
de Niubó va ser la planificació
de futures instal.lacions que
contempla el PIEC (Pla d’Instal.lacions Esportives de Catalunya). Aquest document
determina, en base als informes presentats per tots els
ajuntaments de Catalunya, les
necessitats i les prioritats pel
que fa a la construcció de
nous equipaments esportius.
En aquest sentit, el PIEC que
ha estat aprovat recentment
contempla una important
aportació per dotar de gespa

Rafael Niubó, amb els representants de les entitats locals. A dalt, Batlle, Niubó i Pujol

La Casa de Cultura
presenta la seva oferta
de cursets 2005-2006
Propostes per a infants, joves i adults
L’Ajuntament de Premià de
Dalt, a través dels seus serveis
de Cultura i Joventut, ha
presentat una àmplia oferta
de cursets per al curs 20052006, adreçats tant a infants
com a joves i adults. Els
cursos, trimestrals o anuals,
abarquen disciplines tan
diverses com el tai txi o el tast
de bolets.
Per als adults, el programa
ofereix cursets anuals de
dibuix i pintura i tai txi, tots
dos amb seu a la sala Cristòfol

Ferrer (a sobre de l’ambulatori), i un curs de reeducació i consciència corporal
un dia a la setmana a l’auditori de la Casa de Cultura de
Can Figueres. Els infants
també poden gaudir de dues
activitats de caràcter anual,
com ara la creativitat infantil,
cada dijous a la sala d’entitats
de Can Figueres, i el teatre,
amb dos grups per edats cada
divendres, a la sala Cristòfol
Ferrer.
Pel que fa als cursos tri-

mestrals, la programació a
Premià de Dalt ofereix als
adults activitats de gralles i tast
de bolets. Per als joves, el Punt
d’Informació Juvenil ‘La Fletxa’ és la seu de tres tallers
amb una temàtica molt actual:
manga, circ i dansa del ventre.
Els preus dels cursets oscil·len entre 20 i 70 euros per
als de temporada i entre 6 i
10 euros els trimestrals. Més
informació a la Casa de Cultura de Can Figueres i el PiJ
La Fletxa.

artificial a l’actual camp de
futbol municipal i a un segon
terreny de joc reglamentari, a
més d’una sala esportiva
polivalent. En aquest sentit, les
gestions per treure a concurs
públic la instal.lació de la
gespa estan molt avançades i
el govern local espera que les
màquines entrin a treballar
aquest Nadal. D’altra banda,
l’Ajuntament no descarta la
construcció d’una piscina a
l’entorn de Can Balet, amb
independència de les indicacions del PIEC.
El secretari general de
l’Esport va reunir-se també
amb els representants de
diferents entitats esportives de
Premià de Dalt, que li van fer
arribar de primera mà les
seves inquietuds, en una
reunió informal mantinguda al
poliesportiu municipal.

14

IMATGES

Bateig dels gegants Altemir i Bonadona

Ofrena floral de l’11 de setembre

Presentació del llibre El Perich: Humor sin concesiones,
a càrrec de Josep Maria Cadena i José Luis Martín

Final de curs de l’escola d’adults de Premià de Dalt

Entrega dels premis ‘PremiArt’ 2005

Festival infantil organitzat per l’Associació Carnestoltes

Jazz en la Nit 2005

Campionat de ‘fourcross’ al nou bici-parc ‘La Poma’

OPINIÓ - GRUPS POLÍTICS
L’Skate Parc, territori jove
Feia molt de temps que tenia la sensació que els joves a Premià de Dalt no
tenien el seu lloc. Agrupats en petites colònies anaven apareixent en diferents
llocs de l’entramat urbà, sovint asseguts al terra, al damunt o al voltant dels
bancs, sobre els murs o murets d’alguns carrers, amb actitud del que està
de més, del que sobra, com havent de demanar disculpes. Però, disculpes per que? Per la indumentària?
Per anar en moto? Només per enraonar, riure, fer soroll? Per fumar? Tal vegada per voler relacionarse? Per ser joves doncs?
Des de fa unes poques setmanes a Premià de Dalt els joves tenen el seu Skate Parc. Diuen els que
hi entenen, per Internet, pels innumerables ‘xats’ de patinadors, que es la millor instal.lació de Catalunya.
Hi heu estat? Orientada al Sud, amb el mar al fons, blau i lluminós; entre l’Institut Valerià Pujol i el
Pavelló poliesportiu, allà on abans creixien les canyes i les males herbes, en terreny municipal, oblidat
Les noves escoles bressol a Premià de Dalt
A Premià de Dalt tothom s’ha de sentir orgullós d’haver inaugurat 2 nous edificis
per a les escoles bressol que ja fa anys funcionen en el nostre poble. L’any 2000
l’equip de govern de Convergència i Unió va fer una aposta decidida per fer
realitat aquests dos nous equipaments. Tècnics municipals, mestres i el govern de CiU van formar un
equip per visitar diversos equipaments d’altres municipis per tal d’elaborar uns bons projectes amb la
col·laboració del departament d’Ensenyament de la Generalitat, a més d’aconseguir la subvenció del
25% del cost dels 2 edificis. També es van dotar els pressupostos municipals dels diners necessaris per
a tirar-los endavant, fins arribar al pressupost del 2004, on hi havia pràcticament tota la partida
d’inversió per a l’acabament de l’obra, amb l’objectiu de poder entrar en funcionament el curs 20042005. En aquell moment, finals del 2003-inicis del 2004, hi havia 6 regidors de Convergència i Unió
la prioritat dels quals era acabar les escoles, i 7 per a qui la prioritat era fer una moció de censura i
entrar al govern com fos. Doncs bé, els grups que actualment governen van bloquejar l’acabament de
les escoles bressol negant-se a aprovar un pressupost amb l’afegit que finalment ells van aprovar el
Una bona línia de treball
Sens dubte, la principal notícia dels últims mesos a Premià de Dalt ha estat la
inauguració de les escoles bressol Santa Anna i Cristòfol Ferrer. Des de
l’arribada de l’actual equip de govern, vam afirmar que aquesta era la prioritat
absoluta per als nostres primers mesos de mandat i, de fet, vam ser conseqüènts
amb el nostre posicionament destinant-hi una gran part dels recursos econòmics i apostant per
l’empresa municipal ‘La Pinassa’ com a executora de les obres per tal que el curs escolar 20052006 comencés sense retards als nous equipaments. Hem complert amb la paraula que vam
donar i aquesta ha estat -que quedi clar- una actuació en benefici de tots els premianencs, on
tothom, des de regidors de l’equip de govern fins a professores i personal de ‘La Pinassa’, s’hi ha

Ens agraden els reptes
El darrer mes de setembre es va inaugurar la pista d’skate a
Premià de Dalt, mancomunada amb el poble veí i que fins
ara és lloc de trobada de joves patinadors molt concorreguda; un èxit.
Quan el regidor Freixas va començar a parlar-nos a l’equip de govern d’aquesta idea, jo no
sabia de què es tractava. Havia vist joves amb patins a sota el braç, però tenia un total
desconeixement del que era l’skate, de la complexitat de les seves pistes, dels diferents tipus de
patinadors, de la moda i en definitiva de la cultura que genera al seu voltant.
Hem anat aprenent al llarg del desenvolupament del projecte, hem pogut conèixer altres
països on hem visitat les pistes, insòlit fa un any!. Hem anat aprenent el teixit que es genera entorn
als joves patinadors i en l’actualitat estic entusiasmada amb la nostra pista, tant com ho estava el
regidor que ho va proposar.
Si us expliquem això és perquè ens ha fet reflexionar molt el posicionament d’algunes persones
o grups davant de noves propostes i reptes que sorgeixen de les diferents regidories. Durant l’any
que portem al govern, ens ha cridat l’atenció les dificultats per a moltes persones d’estar obertes

Eliminació del cablejat aeri al barri Santa Anna
i altres inversions de millora als nuclis urbans i zones verdes
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya sempre hem defensat la inversió
pública al barri Santa Anna per poder eliminar el cablejat aeri i millorar, així,
les visuals i en definitiva les condicions de tots els ciutadans i ciutadanes del barri,
especialment aquells que tenen les connexions a la xarxa en els seus balcons, fet que produeix una
perillositat i una incomoditat afegida a les seves aspiracions legítimes per a la millora del seu hàbitat.
Aquesta inversió, tenim entès des de l’Agrupació Local del PSC, és una aposta ferma no només
del nostre grup municipal que sempre l’hem defensat, sinò del conjunt de tot el govern municipal.
Ara, doncs, és el moment d’elaborar els pressupostos del 2006 que haurien de reflectir i refermar

Mancomunitat de serveis
Un dels principals canvis que s’han produït des de l’arribada de
l’actual equip de govern ha estat, sens dubte, un canvi d’actitud
envers els nostres veïns. Hem cercat, des del primer moment, la col.laboració i l’entesa amb els
ajuntaments més propers al nostre per tal de tirar endavant propostes que a títol individual eren
molt complicades d’assolir. Hem fet bona la dita ‘la unió fa la força’ i, així, ens hem aliat amb
Premià de Mar per concretar, en temps rècord, diverses actuacions que romanien encallades des
de feia anys, com ara la urbanització del torrent Malet, que ha d’esdevenir una via principal
d’accés als nostres polígons industrials (la Suïssa i Buvisa) des de l’antiga Nacional II. Hem acordat
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i deixat durant molts anys, com tants d’altres. I al darrera, al nord, la Serralada Litoral, verda, magnífica,
retallada amb el nostre cel mediterrani.
Els que avui som en el Govern Municipal hem cregut que val la pena ajudar als joves a viure una
mica millor en el nostre, en el seu poble. A sentir-se contents que a Premià de Dalt haguem construit
una pista a la que vulguin venir joves d’arreu. Els carrers i las places, segur, seguiran sent llocs de
trobada i relació. Els grups es trobaran on ells voldran; però, a més a més, ara hi ha l’Skate.
Totes les tardes la zona s’omple de patinadors, d’skaters, d’snakers, de rollers. I dels seus
acompanyants, o admiradors, o admiradores; o de joves i adolescents que van a ocupar el lloc. A
poder relacionar-se amb llibertat, en el seu territori, en el seu espai jove i rebel. A la nit es pot seguir
patinant. L’skate va néixer a Califòrnia, als Estats Units; i allà fa calor, tanta o més que aquí. Heu vist?
Molts skaters patinen sense samarreta, i amb els pantalons molt baixos. Es una estètica diferent,
moderna, trencadora. De ‘grafitti’ i ciment; de soroll de rodes i eixos sobre pedra, alumini o ferro. És
fascinant veure’ls. Aneu-hi. Segur que ells, tot i ser al seu espai, tot i ser majoria, no us faran fora.
mateix però un any després, un pressupost amb el qual s’han inaugurat però amb un any de retard.
Valia la pena perjudicar tot el poble per a beneficiar-se’n personal i políticament? No podien haver
fet igualment la moció de censura i haver aprovat el pressupost 2004 de CiU i les escoles les tindríem
en funcionament ja fa un any? La gent de Convergència i Unió tenim clares les nostres prioritats,
primer el poble i després el partit i els personalismes, just a l’inrevés dels que actualment governen,
representats per un alcalde d’ERC, sinònim de crispació, de nul diàleg, de poca transparència, de
polititzar actes públics com reunions de pares de les escoles amb mentides i intervencions preparades
entre els assistents quan els protagonistes haurien de ser mestres i tècnics municipals, elogis públics
desmesurats a la «feina» que fa la regidora trànsfuga del PP, menyspreant no només la gent de CiU
sinó també els seus propis companys de govern, i convenis pensant més en els habitants dels altres
pobles que en els de Premià de Dalt. Esperem que el nou alcalde del PSC-PSOE estigui a l’alçada d’un
poble com el nostre, i que aprengui de l’anterior com no s’ha de governar. La gent de Convergència
i Unió continuarem treballant perquè tinguem un Premià de Dalt cada dia millor.
Grup municipal de Convergència i Unió ciu@premiadedalt.org
deixat la pell.Està clar que complir les promeses no és una bona notícia per a l’oposició, que a
manca d’arguments de pes per criticar la gestió de l’actual govern continua esmerçant esforços a
criticar les persones que el composen, i no la seva gestió i treball públic. Hauran de continuar
així, malauradament, ja que els arguments que estem esgrimint des del govern són sòlids i valents:
tenim una instal.lació modèlica i capdvantera com l’Skate Parc; estem completant la zona esportiva
de Can Balet no només amb la pista de patinatge, sinó amb un bici-parc que ja està en funcionament
i més equipaments que aviat veuran la llum. Estem tirant endavant la urbanització del torrent
Malet com a via important d’accés a Premià de Dalt des de la NII, tenim la deixalleria mancomunada
amb Premià de Dalt i Vilassar de Dalt molt avançada i grans obres com el Centre d’Assistència
Primària, la construcció d’habitatges socials o la rotonda d’accés a la C-32 estan en un estat molt
avançat de gestació. Aquesta és una bona línia de treball. Els fets ho demostren.

a la novetat. Moltes vegades sense conèixer en profunditat el que se’ls proposa i amb poques
ganes de fer-ho ja critiquen el projecte i «saben» que no anirà bé. Així puc enumerar el recel
que hi ha a la nova planificació sanitària del nostre poble, a la nova política de la gent gran, en
la innovació en l’escola d’adults, etc.
Per què tenim tanta por al canvi? Per què no ens hi podem posar de cara oberts a la participació
i per tant a la sorpresa? La resposta no la tinc, però penso que les postures immobilistes, a la
llarga, acaben empobrint la dinàmica social dels pobles i que el benefici sempre està a favor de
les postures més absolutistes (en aquest cas el partit de l’oposició) que els hi estalvia l’esforç de
pensar, de crear nous projectes i d’engrescar als ciutadans.
Sapigueu que creiem en la complementarietat de les regidories, en la participació, en els
esforços compartits, i us vull demanar que en els projectes que des de l’àrea estrenarem el mes de
novembre, que són el Consell Municipal de Salut i l’organització del voluntariat vers la tinença
responsable d’animals domèstics de companyia, us involuncreu fent-los vostres. Sigueu agosserats.
Ens agraden els reptes.
premiadedalt@ic-v.org

aquesta inversió en la seva totalitat o en un pla d’etapes, depenent del pressupost final de les obres
a realitzar.
Confiem en els nostres regidors a l’equip de govern, i en el conjunt dels regidors i regidores del
govern, per tal que prenguin l’acord definitiu i a curt termini, i es comenci a eliminar el cablejat aeri
del barri Santa Anna, tal i com ja s’està fent al barri del Remei amb el soterrament de la línia d’alta
tensió i com també està previst que es faci en els próxims mesos en el sector més degradat del barri
de la Floresta.
Aquestes i altres millores enparaulades a la via pública del nostre poble, com és la intervenció
al passeig Coromina, enjardinaments a Puig de Pedra, Felicià Xarrié, Via Primília, barri del Remei,
entre altres moltes, són necessàries i imprescindibles per poder sentir-nos, encara més, orgullosos
del govern local i del seu esperit de vocació de servei públic.

inversions conjuntes que s’han concretat ja en instal.lacions esportives (el bici-parc La Poma i
l’Skate Parc Premià), estem construint una deixalleria mancomunada amb Premià de Mar i Vilassar
de Dalt i, encara més difícil, hem aconseguit un consens total entre Premià de Mar, Vilassar de
Dalt, Cabrils, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per fer realitat la rotonda
d’accés a l’autopista C-32.
Ara, treballem plegats amb Premià de Mar per intentar crear un únic servei de Promoció
Econòmica, sumant esforços i efectius humans i materials, per tal d’assolir objectius ambiciosos
gràcies a les sinèrgies positives que podem canalitzar treballant plegats. Aquest exercici
d’optimització de recursos és part bàsica de la nostra responsabilitat política, en benefici de tots
els nostres ciutadans.
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AGENDA

Dimecres 2
18.00 h

Teatre de la S.C. Sant Jaume
Organitzen: Consell Comarcal del
Maresme i Ajuntament de Premià de Dalt

CONTE El Gegant del Pi. A càrrec d’Enric Gassol
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Diumenge 20
Dijous 3
12.00 h
19.00 h

POESIA: Lectures poètiques. A càrrec de Joan
Margarit, Biblioteca Jaume Perich i Escala

Dissabte 5

18.00 h

10.30 h

DANSES: Danses del món. A la Sala de l’Orfeó
Secció Danses de la SC Sant Jaume

ESBART: 27a Roda d’Esbarts Catalònia
Pavelló Poliesportiu Premià de Dalt
Organitza: Esbart l’Espolsada
DOCUMENTAL: Passi del documental ‘El dictador
i jo’, seguit d’un debat, en el 30è aniversari de
la mort de Franco, a la SC Sant Jaume

GENT GRAN: Festa de la Castanyada
Casal Avis Santa Anna

17.00 h

MÚSICA: Celebració de Santa Cecília
Escola Municipal de Música

Diumenge 6
Divendres 25
18.00 h

TEATRE: Mag-Màgia amb Enric Magoo
Teatre La Massa, Vilassar de Dalt

GENT GRAN: Sortida a Barcelona visitant «La
ruta del gourmet» de Ciutat Vella. Sortiran
programes. Organitza: Ass. Gent Gran de
Premià de Dalt

Dimecres 9
18.30 h

CONFERÈNCIA: Projecció De la Terra a la Lluna.
A càrrec de Joan Pujol, Biblioteca Jaume Perich

21.00 h

Dissabte 12
12.00 h

MOSTRA: 9a Mostra de varietats del bolet del
Maresme. Exposició i tast de bolets. A la sala
Orfeó ia la pati de la SC Sant Jaume.
Organitza: Tocats pel Bolet

17.00 h

ROL: Tarda oberta de rol al PIJ LA Fletxa

19.30 h

LITERATURA: XXIX Premis Literaris Marià Manent
Sala Orfeó de la SC Sant Jaume
Organitza: Arts i Lletres de la SC Sant Jaume

20.00 h

PARRÒQUIA: Estudi de la Bíblia
Casa del Terçó, Parròquia de Premià de Dalt

Aeròbic, Balls de saló,
Fitness, Jazz, Jazz funky i
hip hop, manteniment,
Tonificació... Informació i
inscripcions al 93 7523799
Organitza Gimnàs del
Polisportiu de Premià de
Dalt

TEATRE: La Cúpula de Guastavino
Teatre La Massa, Vilassar de Dalt

20.00 h

PARRÒQUIA Converses a la rectoria
Casa del Terçó, Parròquia Premià de Dalt

22.00 h

22.00 h

TEATRE -HUMOR: El dOndedOndÓnde de
Christian Atanasiu, Teatre de la SC Sant Jaume
Organitza: Àrea de Serveis a les Persones

Diumenge 27
22.00 h

TEATRE: a Cúpula de Guastavino
Teatre La Massa, Vilassar de Dalt

Diumenge 13
DESEMBRE
12.00 h

MOSTRA: 9a Mostra de varietats del bolet del
Maresme. Exposició i tast de bolets. A la sala
Orfeó i al pati de la SC Sant Jaume.
Organitza: Tocats pel Bolet

Dissabte 17 i Diumenge 18
09.00
a 21.00 h

Fira de Nadal
Organitza: Ajuntament de Premià de Dalt

Dimarts 15
Dilluns 26
18.30 h

CONFERÈNCIA: Els nens perduts del franquisme.
Montse Armengou, Biblioteca Jaume Perich

19.00 h

TEATRE: Els Pastorets
Al Casal de Vilassar de Dalt

Divendres 18
AVANÇ D’ACTIVITATS NADALENQUES
22.00 h

CINEFÒRUM: Al teatre de la SC Sant Jaume
Cineclub de la SC Sant Jaume

Dissabte 19
19.00 h

LITERATURA XXII Mostra Literària del Maresme

Cursos a Premià de Dalt
Creativitat infantil, dansa
del ventre, dibuix i pintura
adults, gralles, taller de circ,
tai txi , taller de manga,
teatre infantil, tècniques de
reeducació i consciència
corporal, tast de bolets.
Inscripcions i matrícules al
Servei de Cultura de Can
Figueres. Tel. 93 754 83 25
i al PIJ la Fletxa del Torrent
Santa Anna, 6. Tel. 93 754
80 19
Aeròbic, Country, Labors,
Manualitats, Sevillanes, Tai
Txi,
Informació al 93 7512330
Organitza Associació de
Veïns del Barri del Remei

Dissabte 26
MÚSICA: Música Tradicional del Pirineu, El Pont
d’Arcalís. Teatre La Massa, Vilassar de Dalt

Deu anys després.
Homenatge a Perich.
Realitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya
Biblioteca Jaume Perich i
Escala
Del 15 al 29 de novembre

LITERATURA Grup de lectura de la SC Sant Jaume
Sala de l’Orfeó, pel Grup Lectura Arts i Lletres

Divendres 11
22.00 h

Hans Christrian Andersen:
200è aniversari del seu
naixement
Biblioteca Jaume Perich i
Escala
Fins al 9 de novembre

CURSOS DIVERSOS

Dimarts 22
18.30 h

EXPOSICIONS

Pessebre Vivent, dies 17, 18, 26 i 1 de gener
Organitza: Agrupació Recreativa i Cultural Carnestoltes
Descongela’t, del 27 al 30. Activitats i tallers infantils a la
Casa de Cultura de Can Figueres i al PIJ La Fletxa
Organitza: Àrea de Serveis a les Persones

Aeròbic, Manteniment,
Tonificació, Balls de saló
Cursos de tennis
Estades de Nadal i d’estiu
Informació al telèfon 93
7522536 Organitza Club
de Tennis de Premià de Dalt
Balls de saló. Elisabet Riu
Dimarts de 19.00 h a 20.00
h. A la sala d’actes de la
Benèfica (antic Casal Jove)
Associació de la Gent Gran
Curs de salsa
Dimecres de 20.30 a 21.30
h a la sala de l’Orfeó de la
SC Sant Jaume
Organitza SC Sant Jaume
Gimnàstica per a gent gran
Dimarts i dijous, de 17.00 a
18.00 h, a la Benèfica. (8
euros/mes). Dilluns, dimarts
i dijous, de 16.30 a 17.45
h, al Casal d’Avis Sta.
Anna-Tió. (6 euros)
Organitza Associació de la
Gent Gran i Casal d’Avis
Santa Anna-Tió
Ioga
Dilluns de 18.00 a 20.00 h.
al Casal Jove de Premià de
Dalt. Informació al tel. 93
751 05 84.
Organitza Amics
Premianencs del Ioga.

