
Periòdic d’informació local de Premià de Dalt • Any 1 • Número 9 • desembre 2005

El passat 3 de desembre,
l’alcalde de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i el regidor
d’esports de Premià de Mar,
Miquel Buch, van inaugurar
oficialment una nova ins-
tal·lació esportiva manco-
munada entre ambdues viles,
el biciparc La Poma, situat a
la zona esportiva de Can
Balet.

Vista general del biciparc La Poma

TEMES

Inauguració
oficial del
biciparc
La Poma

Adéu al cablejat aeri als barris
de Santa Anna-Tió i la Floresta
Adéu al cablejat aeri als barris
de Santa Anna-Tió i la Floresta L’Ajuntament i

l’Incasol signen el
conveni de cessió
de terrenys al
sector V. Català

Es posa en
marxa el Consell
Municipal
de Salut

Premià de Dalt
nomena Teodor
Garriga fill
adoptiu
de la vila

pàg 6

pàg 4

pàg 8



Correcció lingüística:
Gemma Planas
Imprimeix:
l’abecedari
Tiratge: 4.000 ex.
Imprès en
paper reciclat

Redacció:
Rafael Navarro
(cap de premsa)
Josep M. Navarro

Fotografia:
compagina sl

Disseny gràfic i maquetació:
compagina sl
c/ sant pere, 24
08330 premià de mar
93 751 26 47
info@compagina.com
www.compagina.com

La versió electrònica
d’aquest butlletí està
disponible al portal:

www.lopinio.com

SERVEIS

TELÈFONS
D’INTERÈS

Periòdic d’informació
local de Premià de Dalt

2

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 902 250 370

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



El cablejat aeri als barris de Santa
Anna-Tió i la Floresta desapareixerà
L’Ajuntament de Premià de Dalt i Fecsa-Endesa arriben a un principi d’acord
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L'Ajuntament de Premià de Dalt
ha arribat a un principi d'acord
amb la companyia Fecsa-
Endesa perquè aquesta co-
menci els treballs d'eliminació
del cablejat aeri al sector de
Premià de Dalt del barri Santa
Anna-Tió i al barri de la
Floresta.

Els treballs, per la seva
dificultat i elevada despesa, uns
360.000 euros, es faran en un
pla d'etapes de quatre anys:
2006-2009, i les obres es
finançaran amb aportacions
del pressupost municipal i
aportacions de la companyia
elèctrica.

L'eliminació de les línies
aèrees d'aquests dos barris de
Premià de Dalt es farà utilitzant
la tècnica de soterrament i
grapat a façana, tal i com ja es
fa fer al sector de Premià de
Mar del mateix barri Santa
Anna-Tió.

L'eliminació del cablejat
aeri, especialment el del barri
Santa Anna-Tió, és una de les
demandes històriques dels veïns
del barri, i que finalment
l'Ajuntament podrà comen-çar
a satisfer.

Jaume Cases, regidor del
barri Santa Anna, destaca que
aquesta inversió i la del barri
de la Floresta "és un acord
unànim de l'actual govern
municipal: PSC, AC, ICV-V,
ERC i PP, que hem entès, no
d'ara, sinò des de fa molts anys,
la problemàtica que suposa
pels veïns tenir l'entramat aeri
del cablejat elèctric, i també la
perillositat i inconvenients que
suposa per alguns veïns tenir la
connexió a tocar mateix dels
balcons dels pisos". En aquest
mateix sentit, Cases diu que
"des que hi ha el nou govern a
Premià de Dalt no hem cessat
de mantenir reunions i con-
tactes amb Fecsa-Endesa per tal

Actual cablejat elèctric a l’avinguda Ramon y Cajal

de traslladar-los la voluntat del
govern d'eliminar el cablejat
aeri del barri Santa Anna-Tió i
la Floresta i ser sensibles amb
la voluntat de la majoria de
veïns d'aquest sector del poble.
Segons ens ha comunicat la
companyia, l'inici dels treballs
serà imminent, i començaran
per l'avinguda Ramon y Cajal
a l'alçada de la travessia de can
Maresme i aniran pujant en
sentit muntanya".

Segons el regidor del barri
Santa Anna, "aquests treballs
són complexos i, per tant,
demanem als veïns del barri
que tinguin paciència i com-
prensió mentre durin les obres,
perquè el resultat final serà una
millora per a totes les persones

del barri Santa Anna-Tió i de
la Floresta".

L'alcalde i també regidor
del barri de la Floresta, Sebastià
Pujol, ha destacat la impor-
tancia que té, per a Premià de
Dalt, anar dignificant tots els
barris del municipi i ha destacat
que el govern no pot girar
l'esquena a propostes d'inver-
sió que contribueixin a la clara
millora de la qualitat de vida
dels seus ciutadans. Segons
Pujol, "l'Ajuntament no té la
vareta màgica ni finançament
suficient per fer front a totes les
demandes de millora que hi ha
al municipi, però amb ima-
ginació i amb molt de diàleg
s'aconsegueixen acords com el
que hem assolit".



L’Ajuntament i l’INCASOL signen el conveni
de cessió de terrenys al sector Víctor Català
Es construiran uns 30 habitatges destinats al lloguer assistit per a la gent gran

ACTUALITAT4

Instant de la signatura del conveni entre l’INCASOL i l’Ajuntament de Premà de Dalt

Prop de cent empresaris locals es
reuneixen en un sopar de treball

El passat 1 de desembre, prop
de 100 empresaris de Premià
de Dalt es van reunir en un
sopar de treball, organitzat
pel Servei d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica amb el lema
“Conèixer-nos és Créixer”. Al
sopar hi va assistir un expert
en gestió de la innovació a
l'empresa i un membre del
Centre d'Innovació i Desen-
volupament Empresarial de la
Generalitat de Catalunya
(CIDEM), que va fer una
primera xerrada sobre el futur

de l'empresa catalana, així
com dels ajuts i de les línies
de suport a què es poden
acollir les empreses. Aquest
acte ha estat el  punt de
partida d'un treball conjunt
per tal  de trobar sinergies de
participació entre els em-
presaris de la localitat.

El sopar forma part de les
iniciatives de suport empre-
sarial  que està posant en
marxa l'Ajuntament de Pre-
mià de Dalt des del Servei
d'Ocupació i Promoció Eco-

El tema principal va ser la innovació en les empreses

L'alcalde de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i el Secretari
d'Habitatge del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya,
Ricard Fernández, van signar el
passat 28 de novembre el
conveni de cessió de terrenys al
sector Víctor Català.

El conveni entre l'Ajuntament
i l'INCASOL servirà per dur a
terme la construcció del nou
Centre d'Assitència Primària
(CAP), d'uns 1.000 metres
quadrats, a més d'aproxima-
dament 30 habitatges de pro-
tecció oficial destinats al lloguer
assistit, preferentment per a la
gent gran amb residència
habitual i permament a Premià
de Dalt. Dos d'aquests 30
habitatges restaran sense adju-
dicar per atendre necessitats
extraordinàries i puntuals de
caràcter assistencial de l'Ajun-
tament. L'INCASOL es farà

En aquella ocasió, va ser el
conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, Salvador Milà, qui
va visitar Premià de Dalt per
rubricar l’acord.

Pel que fa als terminis d’exe-
cució, Ricard Fernández ha
explicat que en un període d'uns
tres mesos pot estar enllestit el
projecte bàsic. A partir d'aquest
moment, calen uns tres mesos
mes per finalitzar el projecte
executiu, de manera que la
previsió d'inici d'obres se situa
tot just abans de finalitzar l'any
2006. Des de l'INCASOL con-
sideren que el temps de cons-
trucció pot allargar-se durant
uns vint mesos.

En l'acte de signatura del
passat 28 de novembre hi van
ser presents diversos regidors de
l'Ajuntament de Premià de Dalt,
a més d'Aurora Dueñas en
representació de CATSALUT.

càrrec de la construcció dels
habitatges socials, mentre que
CATSALUT serà l'ens encarregat
de la construcció del CAP.

Aquest conveni dóna continuïtat
al conveni urbanístic signat el 26
de juliol d'enguany entre
l'INCASOL i l'Ajuntament, per

a la modificació del Pla General
d'ordenació dels sectors del
Carme i Víctor Català per a la
transformació d'aquests espais.

nòmica. Donada la bona
rebuda que aquesta iniciativa
ha tingut per part del teixit
empresarial de la vila, ja

s’està treballant per orga-
nitzar una nova cita entorn
d’un altre tema d’interès
col.lectiu.

El sopar d’empresaris va gaudir d’una bona acceptació

Durant aquest mes de
desembre s’ha activat el
directori virtual
d’empreses, una relació
molt completa del teixit
industrial i comercial de
Premià de Dalt
disponible a Internet, a
travès de l’enllaç
corresponent a la
pàgina principal de
l’Ajuntament
(www.premiadedalt.org)
o directament a
www.premiadedalt.com/
empreses

S’activa el
directori
d’empreses de
Premià de Dalt



L’Ajuntament
s’adhereix al
nou Estatut
d’autonomia de
Catalunya
El Ple del passat 14 de
novembre de l'Ajuntament
de Premià de Dalt va
aprovar per unanimitat de
tots els partits representats
la proposta d'adhesió a
l'Estatut d'autonomia de
Catalunya aprovat al
Parlament el passat 30 de
setembre.
Mitjançant la proposta,
presentada pels grups
municipals d'ERC,
l'Alternativa PSC-PM-
ACPD-IPD i CiU,
l'Ajuntament es compromet
a treballar per la màxima
difusió i coneixement dels
continguts de l'Estatut
aprovat al Parlament per a
tramitar com a proposició
de Llei Orgànica.

ACTUALITAT

Els preus dels impostos i taxes
s’ajusten a l’IPC català de 2005
L’Ajuntament mantindrà el tipus d’interès al 0,93%
L'Ajuntament de Premià de
Dalt ha aprovat els nous
imports dels impostos i taxes
municipals per a l'any 2006.
Els preus només s'incremen-
taran en funció de l'IPC acu-
mulat a Catalunya durant
l'any 2005.

Amb aquesta actualit-
zació, el govern municipal vol
mantenir la seva capacitat
d'inversió respecte a l'exercici
anterior, tot mantenint-se per
sota o al mateix nivell de
l'Índex de Preus al Consum
(IPC) registrat a Catalunya els
darrers 12 mesos (Setembre
2004 a Setembre 2005 pu-
blicat per l'INE). Aquesta xifra
s'ha situat en el 4,30%.

Per impostos, el de Bens
Immobles és el més important
pel que fa a la recaptació a
Premià de Dalt (2,5 milions
d'Euros al 2005) i s'apujarà
per sota de l'IPC, en concret
un 3,91%, mantenint el mateix
tipus d'interès que l'aplicat al
2005 (0,93%)L'Impost de
Vehicles a Tracció Mecànica
també s'incrementa lleugera-
ment per sota de l'IPC (4,2%),

L'Ajuntament de Premià de Dalt
ha aprovar demanar als orga-
nismes competents de la Ge-
neralitat la desafecció de
451,91m2 de terreny de l'escola
Santa Anna per a la construcció
d'una ludoteca amb un espai
obert lliure.

La proposta va ser aprovada
per unanimitat al ple municipal
del passat 14 de novembre i
possibilitaria l'adequació d'un
espai més adient per a la ludo-

teca que l'actual seu ubicada a
la plaça del Mil.lenari. Aquest
projecte aniria en consonància
amb la proposta de deixar les
pistes esportives de l'escola
Santa Anna obertes als ciuta-
dans, seguint els acords als quals
s'han arribat per part del Consell
Català de l'Esport i la conselleria
d'Ensenyament de la Gene-
ralitat. Aquesta opció compta
amb el vistiplau de l'escola Santa
Anna.
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BREUS

L’Ajuntament vol construir
una ludoteca en l’entorn
de l’escola Santa Anna

CONEIX EL
NOU ESTATUT
El contingut complet
de la proposta
d'Estatut es pot llegir
al web: http://
www.gencat.net/
nouestatut

Noves dependències a l’Ajuntament
L’antiga sala de plens de l’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha transformat en un espai
de treball modulat per donar cabuda al personal adscrit a Serveis Territorials. Amb
aquesta reforma es vol augmentar la qualitat de l’entorn laboral i contrubuir a un
millor servei envers els ciutadans.

mentre que l'Impost d'Ac-
tivitats Econòmiques (IAE),
amb poca incidència per a les
arques municipals ja que
només afecta a empreses amb
grans xifres de negoci, puja
en paral·lel amb l'IPC (4,3%).
Per la seva banda, la taxa per
recollida i eliminació de
residus augmentarà en un
4,5% de mitjana. La resta de
taxes, que van des de l'ex-
pedició de documents fins a
entrada de vehicles o ce-
mentiris, s'ajustaran exclusi-
vament a l'increment de l'IPC.

El cost de personal (43 %
de la despesa corrent) pujarà
com a mínim l'IPC, mentre
que les compres per serveis i
contractes (41 % de la des-
pesa corrent) pujaran a preu
de mercat.

El regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Premià de
Dalt, Ernest Freixas, va ser
l’encarregar d’explicar amb
detall les actualitzacions de les
taxes i els impostos per a l’any
2006 en el decurs del passat
Ple Municipal ordinari de
novembre.

Gràfiques que mostren l’evolució de l’IBI respecte l’IPC

i l’increment de l’IBI en els últims anys



L’Ajuntament posa en marxa
el Consell Municipal de Salut
Es tracta d’un òrgan de consulta i participació ciutadana

Botifarrada amb motiu de l’última campanya

de donació a Premià de Dalt, l’estiu passat

ACTUALITAT6

L'Ajuntament de Premià de
Dalt ha posat en funcionament
el Consell Municipal de Salut,
un òrgan de consulta i par-
ticipació de tots els sectors
ciutadans en les matèries
d'interès municipal que afectin
de forma directa o indirecta la
salut.

L'objectiu genèric d'aquest
Consell és estimular i canalitzar
la partricipació dels ciutadans
i de les seves associacions en
la gestió estratègica dels afers
relatius a l'àmbit de la salut,
ampliant els espais d'influència
ciutadana i corresponsabilitat
que enriqueixen la pràctica de
l'administració i el govern
municipal. Específicament, el
Consell vol tenir un paper
determinant en els següents
temes: Potenciament de la
participació, mitjançant la
creació d'espais d'expressió i
de reflexió, el coneixement de
primera mà de les inquietuds i
necessitats en matèria de salut
de la societat premianenca, i
la identificació i valoració dels
recursos assistencials; asses-
sorament i elements per donar

Les entitats de
Premià de Dalt es
bolquen amb la
Marató de TV3
Diverses entitats de Premià de
Dalt organitzaran activitats
benèfiques en adhesió a la
Marató de TV3, que enguany
destinarà la seva recaptació a
la lluita contra la malatia
d’Alzheimer. Així,
l’Associació d’Artistes de
Premià de Dalt i el taller de
dibuix i pintura de Can
Figueres organitzen per segon
any, el dia 16 de desembre, a
partir de les 20h al Sindicat,
una subhasta de treballs
originals. Els diners recaptats
s’adreçaran a la Fundació
Marató TV3 i a l’Associació
Espanyola contra la
Leucodistròfia. Per la seva
banda, el Casal d’Avis la
Benèfica també vol contribuir
a la Marató de TV3 amb una
proposta ben original,
batejada com ‘Toca’m els
peus, si us plau’. Durant tot
el dia 18 de desembre,
s’oferiran massatges als
peus per part de
professionals a tothom qui
ho vulgui. Des de la
regidoria de Benestar Social
també es prepara una
xerrada-col·loqui sobre
l’Alzheimer i s’instal·laran
guardioles solidàries arreu de
Premià de Dalt.

Campanya de donació de sang el
pròxim 14 de gener a la plaça de la Vila

El col·lectiu per la cura
d’animals de companyia
busca més voluntaris

validesa als programes duts a
terme per l'administració
municipals, mitjançant la
participació en la definició de
polítiques saludables o la
participació en la determinació
i priorització dels problemes
de salut que cal conèixer en
profunditat; promoció d'ac-
ords entre l'Ajuntament, les
entitats i altres institucions, per
afavorir el coneixement mutu i
la coordinació i per realitzar
propostes per a la millora de
la salut i la qualitat de vida;
promoció de la responsa-
bilització dels ciutadans en la
seva pròpia salut, la salut de
la comunitat i la correcta
utilització dels serveis sanitaris.

La presentació oficial del
Consell Municipal de Salut es
va dur a terme a finals de
novembre, en un acte que va
comptar amb la presència de
la responsable de l'Àrea de
Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona,
Margarida Dordella, i la
regidora responsable de
l’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament, Pilar Fuxet.

L’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de Premià de Dalt
està treballant per fomentar la
tinença responsable d’animals
domèstics. Per una banda, ha
posat en marxa un grup de
voluntaris que treballa per tenir
cura temporalment d’animals
abandonats, a més de realitzar
tasques de conscienciació
ciutadana i cura de les
instal·lacions destinades als
animals, mentre que s’està

preparant també una cam-
panya de sensibilització al
voltant de la responsabilitat
que suposa tenir un animal de
companyia. Pel que fa al grup
de voluntaris, es busquen
persones que puguin dedicar
una part del seu temps de
lleure a aquesta causa. Els
interessats poden telefonar al
607 74 83 12 i rebran infor-
mació detallada del pro-
grama.

La Creu Roja instal·larà una unitat mòbil de donació
de sang a la plaça de la Vila de Premià de Dalt el
pròxim 14 de gener, de 10 a 14h. Aquesta visita
coincideix amb un moment especialment delicat per
als bancs de sang de Catalunya, que es troben amb
les reserves sota mínims, per la qual cosa es fa
necessària la col·laboració de tothom. L’última
campanya de donació de sang a Premià de Dalt es va
dur a terme l’estiu passat i va ser tot un èxit, amb més
de 80 donants.



ACTUALITAT 7

El 17 i 18 de desembre torna
la Fira de Nadal a Premià de
Dalt. Enguany, la cita és a la
plaça de l'Ajuntament, i comp-
tarà amb un munt d'activitats
per a grans i petits.

Durant els dies de fira, hi
haurà un bus gratuït de 10 a
14 i de 16 a 20 hores cada

30' amb el següent recorregut:
Fira (Ajuntament/el Forn), ctra
Premià/Fèlix Millet, Barri
Remei/Torrent Castells, Les
Pèrgoles, Camí del Mig/Can
Vilar, Ctra Vilassar/Torrent
Fontsana, Ctra. Vilassar/
Rotonda Sorli, Ctra. Enllaç/Can
Balet, La Fàbrica, Fira (Ajun-

tament/el Forn).
Respecte a les diferents

activitats que completaran la
Fira de Nadal, cal destacar les
següents:El diumenge 18 de
desembre a les 13 hores hi
haurà una cantada de nadales
a càrrec de la Coral Primiliana
al pati de l'Ajuntament. Es
realitzaran dos sorteigsdiumenge,
un a les 12:30  i un altre a les
19:30, entre tots aquells que
facin compres a les diferents
parades de la Fira. Hi haurà
ponis per als més petits, amb
recorregut pel Casc Antic. Per
tal de facilitar l’accés a la Fira,
s’habilitarà un aparcament

gratuït al pati de la Societat
Cultural Sant Jaume.

Indirectament relacionat
amb la Fira, destacar una
activitats que a ben segur
complementa l'oferta d'oci a
Premià de Dalt durant aquell
cap de setmana. Es tracta del
Pessebre Vivent, organitzat per
l'Associació Cultural i Re-
creativa Carnestoltes, els dies
17 i 18 de desembre del
2005 (també el 26 de de-
sembre i l’1 de gener del 2006),
a la Masia de Can Cisa (sota el
Santurari de la Cisa). Re-
presentacions a les 18 i a les
19h.

Neix el Club de la Feina per
ajudar en la recerca de treball
El servei, obert dimarts de 9 a 13h a la plaça del Mil·lenari
El servei de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de
Premià de Dalt ha posat en
marxa el Club de la Feina, un
espai dedicat a les persones que
busquen treball amb tot un seguit
de recursos, informació, as-
sessorament tècnic, etc. Amb
aquest servei, es pretén po-
tenciar les habilitats i les
estratègies que, actualment,
requereix l'entorn laboral. El
Club de Feina està obert a les
dependències municipals de la
plaça del Mil·lenari, els dimarts
de 9 a 13 hores i compta amb
la presència constant del tècnic
que donarà suport i acom-
panyarà l'usuari en aquest
procés. Aquest espai facilita un
seguiment individualitzat que
permet reforçar i dirigir l'acció
personal de recerca de feina, i
on l'usuari entra en contacte
amb altres aturats, amb qui
comparteix experiències.

Al Club de Feina, els usuaris
trobaran informació de les
ofertes de feina que arriben al
Servei d'Ocupació i Promoció
Econòmica, premsa amb ofertes
de feina, telèfon per fer trucades
a les ofertes que els interessin,
seminaris sobre temes re-
lacionats amb la recerca de

feina, un ordinador per fer
recerca de feina per internet o
per elaborar el seu currículum,
servei de fax per enviar
currículums, models de Cur-

sobre cursos de formació
ocupacional per a aturats i per
a treballadors, informacions
diverses i adreces d'interès
(llistats d'Empreses de Treball
Temporal, adreces de recerca
per internet...), models de proves
psicotècniques, bibliografia
relacionada amb el mercat
laboral i informació sobre
modalitats de contractes.

Per part del tècnic, aquest
Club és una manera d'avaluar
quines persones estan fent una
recerca activa de feina, ja que
la seva presència és un in-
dicador d'aquesta recerca. Per
tal de dur a terme un seguiment
dels usuaris, aquests hauran
d'apuntar-se en una llista cada
vegada que facin ús del servei.

A més, el dins de les activitats
pròpies del Club de la Feina,
està prevista la celebració de
diferents seminaris amb temes
relacionats amb la recerca de
feina. Els seminaris que ja s'han
programat són els següents:
Introducció al màrqueting per-
sonal  i entrevistes de selecció
(20/12/2005); Recerca de
feina per internet (24/01/
2006) i Ocupabilitat : demanda
del mercat laboral  (17/02/
2006).

rículums Vitae, models de cartes
de presentació, consells per
passar una entrevista de selecció
de personal, pàgines grogues,
llistats d'empreses, informació

La Fira de Nadal
s’instal·la a la plaça
de l’Ajuntament els dies
17 i 18 de desembre

L’expresident
Jordi Pujol i
Soley tindrà una
plaça amb el seu
nom a Premià

L'expresident de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol i Soley, tindrà
una plaça amb el seu nom
a Premià de Dalt. En
concret, es tracta de la
gran plaça situada a la
nova zona urbanitzada del
sector de Can Verboom,
que destaca no només per
les seves dimensions, sinó
per ser un espai frontissa
entre el nucli antic de la
vila, el nou sector
d'habitatges de Can
Verboom i Can Balet i la
zona d'equipaments
esportius que aplega el
polisportiu municipal, el
camp de futbol, l'skate parc
Premià i el biciparc La
Poma. La proposta va
sorgir dels partits que
formen l'equip de govern i
compta amb el beneplàcit
de l'oposició, a més de
l'adhesió de prop de les
vinticinc entitats més
rellevants de la vila. Així,
una comitiva de regidors
de Premià de Dalt va visitar
Jordi Pujol al seu despatx
de Barcelona a finals de
novembre i li van trasmetre
aquesta intenció.
L'expresident va donar el
seu vistiplau i es fixar el 2
d'abril de 2006 com a
data per a la inauguració.

Fill adoptiu de Premià
Jordi Pujol està fortament
vinculat a Premià de Dalt,
població de la que és fill
adoptiu. L'expresident va
passar bona part de la
seva infantesa a la vila i
avui en dia encara hi té
una casa. A més, la seva
mare, Maria Soley, hi
passa temporades. A més,
la seva trajectòria política i
els seus 23 anys al
capdavant del govern de la
Generalitat el distingeixen
com a un polític clau en la
història del nostre país.
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Premià de Dalt nomena el periodista
Teodor Garriga fill adoptiu de la vila
És un dels pioners de la radiodifusió catalana i confundador de la RAC
L'Ajuntament de Premià de Dalt
nomenarà Teodor Garriga i
Osca, de 96 anys d'edat i veí
de Premià de Dalt -del  barri de
la Floresta- des de fa més de 30
anys, fill adoptiu de Premià de
Dalt, el pròxim dissabte, 17 de
desembre a l’auditori de Can
Figueres.

El nomenament es realitzarà
en el decurs d'un ple  extra-
ordinari en el qual es ratificarà
la proposta feta des de la
regidoria  de Comunicació i
Participació Ciutadana, i acor-
dada per la comissió de  treball
integrada pels grups municipals
amb representació a l'Ajun-
tament  (PSC, AC, ICV,ERC, PP i
CiU).

Aquesta comissió de treball
ha recollit, també, adhesions de
les direccions  dels principals
mitjans de comunicació audio-
visuals de Catalunya, TV3, TVE
Catalunya, RNE (Ràdio 4),
COM Ràdio, RAC1 i RAC 105,
mitjans de premsa  escrita, i del
mateix Col·legi de Periodistes
que s'ha sumat en la  orga-
nització de l'acte. Així mateix,
la comissió de treball ha encar-
regat la  glosa de la figura de
Teodor als periodistes Jordi
Margarit, actual  president de
RAC (RAC1 i RAC 1005), i
Elisenda Roca.

Qui és Teodor Garriga?
Teodor Garriga va néixer a
Barcelona el 9 de juny de 1909.
Va intervenir  activament en el
món de la cultura, la política i la
radiodifusió de la  Catalunya dels
anys vint i trenta. Després va viure
l'exili, l'experiència dels camps
de concentració i la resistència
contra el nazisme a França. Va
retornar a Catalunya a principis
dels  seixanta. El seu nom forma
part de la història de Ràdio
Associació de Catalunya  des de
la seva fundació, l'any 1931, fins
al 1939.

El pare Jony presenta la seva
música solidària a Premià de Dalt

El dimecres 30 de
novembre el Pare Jony
va ser a Premià de
Dalt Ràdio per
participar al
magazine matinal
“Ara per Ara”. Va
parlar de la seva
trajectòria i de la

experiencia de combinar la seva tasca com a sacerdot i
la seva faceta com a líder d’un grup de rock (enguany
ha publicat el seu primer disc, “Provocando la Paz“,
que és el mateix nom de la Fundació que ell ha creat
per a tirar endavant projectes solidaris). Tot el que
reculli amb la venda del disc i els concerts de la gira
anirà  destinat a un projecte solidari de Mans Unides,
que consisteix a oferir alternatives  a la delinqüència,
violencia i marginació als que estan exposats els
infants, adoslescents i joves  a Chinautla (Guatemala).
Ell mateix composa i interpreta les cançons. Per a ell, és
una de les maneres d’entendre la seva missió dins
l’esglèsia. El Pare Jony ha estat delegat de missions de
la diòcesi de Tortosa i ha realitzat col.laboracions
misioneres a Centreamèrica. Actualment  és rector de
tres parròquies:  Masroig, Molar i Lloar (Tarragona) .

Dates clau

o 1923: entra a formar part
de la Unió Socialista de
Catalunya, fundada per
Rafael Campalans, Serra i
Moret, Gabriel Alomar, Josep
Xirau Palau i altres.
o 1928: primers contactes
amb Adrià Gual- Director de
la Companyia de Teatre  de
Ràdio Barcelona, quan fa
una substitució d’un actor
que s’havia posat  malalt.
Contacte inicial que es va
consolidar el 1932, quan va
entrar com a locutor de
Ràdio Associació de
Catalunya. Com a locutor va
retransmetre i  presenciar
actes tan importants
trascendents per Catalunya
com la mort del  president
Macià, el 25/12/1933; la
proclamació de l’Estat Català
per part  del president
Companys, el 06/10/1934
o l’aixecament contra la
república del General Franco

el 18/07/1936 i l’inici de la
Guerra Civil; maig de 1937
nombrosos atemptats que
van causar 500 morts i més
de 1000 ferits. En aquest
període Teodor Garriga va
haver de muntar guàrdia a la
Ràdio per evitar els  intents
d’assalt de l’emissora per
part de militants de la CNT-
FAI i del  POUM, entre
d’altres.
o 25/01/1939:
Abandonament de Barcelona
i èxode cap a França.
o 05/03/1939: Surt del
camp de concentració
d’Argelerso Estada a
Perpinyà; contacte amb els
moviments d’ajut als
refugiats.
o 02/09/1939: Inici II
Guerra Mundial mentre viu a
Perpinyà amb la seva
família. Comença a treballar
a Tolosa a la fàbrica Breguet,
de fabricació d’armament.
o 1940: Estada a Penne du
Tarn on entra en contacte

amb la resistència contra  els
alemanys
o 19/08/1963: tornada a
Barcelona

Publicacions
o La meva vida i Ràdio
Associació de Catalunya;
Barcelona; Proa; 1998
o La tragèdia dels alcaldes
republicans en la Guerra
Civil- conferències;Barcelona;
Ateneu Barcelonès; Secció
d’Història; 2005

Ràdio Associació de
Catalunya
o 28/05/1980: Vice-
president
o 1983: President Honorari i
Vitalici
·Creu de Sant Jordi 1984
·Soci d’Honor del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
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La Creu Roja de Premià de
Dalt, Premià de Mar i
Vilassar de Dalt obre el
període de recollida de
joguines per regalar el dia
de Reis als nens més
desfavorits. Les donacions es
poden fer de les 11h a 14h i
de 16h a 19h, a la seu de la
Creu Roja a Premià de Mar,
Vilassar de Dalt i Premià de
Dalt al camí Ral 240 de
Premià de Mar (zona Can
Pou). Les joguines han
d'estar en un estat òptim, ja
que en cas contrari no es
poden acceptar.
D’altra banda, veïns de
Premià de Dalt també
organitzen una recollida de
joguines per als nens més
desfavorits. En aquest cas, les
donacions es poden fer cada
dia, a la recepció de la Casa
de Cultura de Can Figueres
(Riera de Sant Pere, 88)

El bici-parc La Poma
s’inaugura amb tot un cap de
setmana farcit d’activitats
La instal·lació comptarà amb  una botiga especialitzada

L’escriptor Miquel López Crespí
(sa Pobla, Mallorca 1946) va
ser el guanyador de la 29a
edició del Premi de Poesia
Marià Manent 2005, atorgat
per la secció d’Arts i Lletres de
la Societat Cultural Sant Jaume.
López Crespí és un dels autors
més prolífics i guardonats de la

El poeta mallorquí Miquel
López Crespí s’emporta el
Premi Marià Manent ‘05

El Premi Gat Perich, un dels
més importants que s’atorga
al nostre país a nivell de
dibuix d’humor, s’atorgarà a
Premià de Dalt a partir de la
pròxima edició de 2006.
El Premi Gat Perich recorda
un dels personatges més
emblemàtics del dibuixant
barceloní afincat a Premià
de Dalt Jaume Perich) i
s’atorga des de fa deu anys,
pels principals diaris
espanyols i catalans.En les
deu convocatòries anteriors,
noms com El Roto, Gila,
Mingote, Gallego y Rey,
Forges, Toni Batllori o el
mateix Fer  (màxim impulsor
del premi), han rebut el
guardó.Enguany i a causa
de la nova seu del Premi, hi
haurà algunes novetats. La
data d’aquesta cita encara
està per determinar, però
s’està treballant per tal que
sigui al mes de febrer.

Premià de Dalt
acollirà els
premis Gat Perich
de dibuix d’humor

Dues campanyes
de recollida
de joguines

Lectura dels guardons a la sala de l’Orfeó

Entrega de premis i inauguració oficial al biciparc La Poma

literatura catalana i conrea
indistintament poesia, novel·la,
narrativa juvenil, teatre i assaig.
La cerimònia d’entrega de
premis es va dur a terme el
passat dissabte 26 de no-
vembre, a la sala de l’Orfeó
de Sant Jaume, a Premià de
Dalt.

L’alcalde de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i el regidor
d’esports de l’Ajuntament de
Premià de Mar, Miquel Buch,
acompanyats del vicepresident
de la Federació Catalana de
Ciclisme, Francesc Niubó, van
inaugurar oficialment el passat
dia 3 de desembre el biciparc
La Poma, una instal·lació
esportiva mancomunada entre
ambues viles i situada a la
zona esportiva de Can Balet,
molt aprop del camp de futbol
municipal. El club BTT Premià
de Dalt va ser el gran ani-
mador de la cita i va or-
ganitzar tot un cap de setmana
farcit de competicions per a
totes les edats, exhibicions i
concursos. El biciparc La Poma
dóna resposta a la gran afició
a la bicicleta de muntanya
(BTT) que existeix a la nostra
vila i comptarà amb una
botiga especialitza en ma-
terial ciclista. Aquesta és la
segona instal·lació man-
comunada entre Premià de
Dalt i Premià de Mar que es
posa en marxa, desprès de
l’Skate Parc Premià.
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Maria Àngels Rabassa,

mestressa de la botiga

centenària de can Quim,

ha  estat guardonada amb

la "Broca" al Mèrit del

Treball, pel Gremi de

Xarcuters i Cansaladers

de Barcelona, de la

Cofraria del Gras i el

Magre. Aquesta

distinció li va ser lliurada

pel conseller d'Agricultura

Ramaderia i Pesca

de la Generalitat, Antoni

Ciurana, el passat dia 19

de novembre del 2005 en

un acte del gremi de

xarcuters de Barcelona

que es va celebrar a Santa

Maria del Mar.

El passat 11 de desembre es va celebrar el tradicional dinar de la gent gran,

organitzat per l’Ajuntament de Premià de Dalt en un marc incomparable com La Torre

del Pi i amb una gran presència de membres dels casals La Benèfica i del barri de

Santa Maria - Santa Anna Tió.

El teatre de la S.C. Sant Jaume de Premià de Dalt va ser

la seu, el passat 19 de novembre, de l’entrega de premis

de la fase comarcal de la XXII Mostra Literària del

Maresme, que premia les millors obres presentades a

concurs, tant en prosa com en poesia, en diferents

franjes d’edat. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de

Premià de Dalt va ser l’encarregada d’organitzar

l’entrega de premis.

L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt (AAPD) i

l’Ajuntament de la vila van oficialitzar, a finals de

novembre, el conveni que permet l’allotjament de la

nova web de l’AAPD al servidor de l’Ajuntament.

L’adreça és www.premiadedalt/artistes

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

La biblioteca Jaume Perich i l’Associació d’Artistes de

Premià de Dalt col·laboren en tot un seguit

d’exposicions dels membres de l’Associació al vestíbul

de la biblioteca, que s’allargaran durant els pròxims

mesos.
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El conveni amb Incasol (El Carme, La Fàbrica i Víctor Català):
rectificar és de savis

Convergència i Unió vol traslladar a l’equip de govern que encara és a temps de
rectificar el conveni amb l’Institut Català del Sòl (Incasol). No ens sembla bé que

l’Ajuntament renunciï a una part de l’edificabilitat que li pertoca, és a dir, a uns 17 habitatges (amb un
valor aproximat de 400 milions de PTA), en el sector del Carme.

Nosaltres vam aconseguir en el seu moment que els propietaris de Can Werboom cedissin a
l’Ajuntament el sòl necessari per a fer la 3a Promoció Municipal d’Habitatges Socials, i 25.000m2 de
terreny a la zona compresa entre el Camp Municipal d’Esports, l’autopista C-32 i la carretera d’Enllaç.
Tots els convenis que Convergència i Unió va signar, a partir de la nostra proposta de Revisió del Pla
General, recollien que els propietaris cedien a favor de l’Ajuntament no ja el 10% obligatori que
estableix la Llei, sinó el doble, el 20% i, a més, el consistori no participava en els costos quant a

urbanització del 20% de cessió que rebia. Com es pot veure, el grau d’exigència de Convergència i
Unió a l’hora de negociar en favor dels interessos de l’Ajuntament i els veïns de Premià de Dalt no és
el mateix que l’actual govern.

Volem destacar també que qui farà els habitatges de La Fàbrica, El Carme i Víctor Català –i per
tant en serà el propietari- és la Generalitat de Catalunya i que el govern municipal ni tan sols ha
negociat les bases d’adjudicació dels habitatges construïts en terrenys propietat de l’Ajuntament per
tal de garantir el dret únic o preferent dels veïns de Premià de Dalt.

El que ens sap més greu és que Convergència i Unió ha advertit, reiteradament, a l’equip de
govern de la necessitat de negociar un bon conveni, el més avantatjós possible pel municipi i els veïns.
Fins ara, però, el govern no ha tingut en compte ni l’experiència ni les nostres propostes de col·laboració
i qui surt perdent amb aquest acord amb Incasol és el poble de Premià de Dalt. Des d’aquí fem doncs
una crida al govern perquè rectificar és de savis, i encara hi és a temps.

Grup Municipal de Convergència i Unió ciu@premiadedalt.org

Governar a Premià de Dalt (I)

Formar part del Govern Municipal de Premià de Dalt es una experiència
personal extraordinària. Comptar amb el suport d’una part dels ciutadans,
i poder representar-los, junt amb els que han optat per altres opcions
polítiques, suposa una responsabilitat molt gran. Els set regidors del Govern

del nostre poble han de prendre decisions constantment. Decisions, algunes fàcils i d’altres molt més
difícils, però que, poc o molt, totes  afecten a la vida dels ciutadans,  i intervenen i determinen aspectes
importants en l’organització del municipi.  Decidir, aquesta es la qüestió, i fer-ho de manera que una
bona part dels ciutadans aprovin i acceptin les conseqüències que se’n derivin de la decisió presa.

A la cap i a la fi,  sovint decidir vol dir posar recursos, posar diners, els que calgui per fer possible
alló que es vol fer. I aixó es, ni més ni menys,  confeccionar i gestionar el Pressupost Municipal. A
Premià de Dalt ens haurem gastat aquest any que ja s’acaba, uns 9.300.000 euros per tal de, d’una
banda, mantenir els serveis que l’Ajuntament proporciona als ciutadans i, de l’altra, conservar els
carrers, els parcs públics, l’enllumenat, els edificis municipals, etc. A més a més, i per tal d’incrementar
les instal·lacions, els mitjans materials municipals, així com la substitució de tot el que s’envelleix,

De què es queixa CiU?

El PSC de Premià de Dalt retreu l'actitud política del cap de l'oposició, de
criminalitzar els regidors de l'equip de govern pels acords assolits: d'una banda,
l'INCASOL (Institut Català del Sòl) i el propietari de la finca coneguda com a
Torre del Pi i,  de l'altra, l'Ajuntament de Premià de Dalt amb l'INCASOL per tal

de poder construir a Premià de Dalt un parc d'habitatge de promoció pública en els terrenys comprats
per l'INCASOL dins la finca de la Torre del Pi. Cal recordar que aquest organisme, en no haver
executat la seva construcció en el termini que marcava la llei, estava a punt de perdre els drets
adquirits, com a consequència d'un litigi interposat per la propietat i que li donava, ara, el dret de
reversió.

Per tant, des del mes de setembre del 2004, l'actual govern de Premià de Dalt, coneixedors del
perill que l'INCASOL perdés els drets sobre els terrenys de la finca de la Torre del Pi, va mediar entre
aquest organisme de la Generalitat i la propietat, per tal que aquesta darrera no executés un dret de
reversió dels terrenys, al qual podia optar segons es desprèn dels acords que es van signar temps
enrere entre l'INCASOL i la propietat de la Torre del Pi. Un cop es va arribar a un acord entre
l'INCASOL i la propietat, l'Ajuntament ha estat capaç d'arribar a un segon acord amb l'INCASOL,
que comprèn tres àmbits d'actuació: la Torre del Pi, la Fàbrica i Victor Català. En l'acord marc,
l'INCASOL construeix un CAP a Victor Català de 1000 m2, i fins a 30 apartaments tutelats per a

persones amb dependència assistèncial ubicats sobre del CAP,  i habitatge de promoció pública a
la Fàbrica i a la Torre del Pi.

Des del la nostra perspectiva tenim molt clar que l'adjudicació de tots els habitatges de promoció
pública que farà l'INCASOL a Premià de Dalt seran d'adjudicació preferent,  en primera instància,
per als ciutadans i ciutadanes del municipi. Així es desprèn tant de la voluntat política de l'ens depenent
de la Generalitat com dels responsables polítics del govern municipal, i també es reflectirà als convenis
que s'han d'anar signant per a cadascuna de les operacions de l'INCASOL a Premià de Dalt.

De què es queixa CiU? Que no ha defensat sempre la promoció d'habitatge públic a Premià de
Dalt? Que no s'han omplert la boca de dir que el nostre municipi ha estat pioner en la promoció
d'habitatge públic? Per què CiU, quan governava, sabent que es podia executar aquest parc
d'habitatge de promoció pública per part de l'INCASOL, no va fer res, absolutament res, per forçar
que s'executés? Per què els antics responsables polítics de l'INCASOL (governat per CiU) no van
executar mai aquesta promoció, corrent el perill de perdre'n el domini i els drets adquirits? Ara, que
és el què li sap greu a CiU?

Fent cas omís a les amenaces de criminalització que fa el cap de l’oposició, en nom de CiU, cap
als regidors que estan vetllant per l'interès públic del nostre poble en un tema tant delicat com el de
l'habitatge, hem de dir que des del PSC donem ple suport als set regidors del govern, i que aplaudim
la valentia i l'aposta per poder desenvolupar promoció d'habitatge públic en un sector del terme
municipal on no hi havia cap mena de possibilitat de fer res.

Treballant per a tothom

En poques setmanes es produirà el relleu pactat al capdavant de l'equip
de govern de Premià de Dalt. Durant gairebé un any i mig, ERC ha
ocupat l'alcaldia i estem contents del balanç que en podem extreure a
hores d'ara. Amb els nostres socis de govern, durant tot aquest temps

hem tractat molts temes, hem desencallat moltes situacions que semblaven irremissiblement
varades des de feia molts anys i, el que és més important, hem abarcat tots els camps que

preocupen als ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt. Encara més, durant els últims
mesos també hem resolt diverses qüestions internes, d'aquelles que no acostumen a
convertir-se en titulars de premsa però que, tanmateix, són cabdals per al bon funcionament
de tots els departaments de l'Ajuntament. Per tot això, volem ser positius en el balanç
perquè els fets ens avalen, i volem també donar un missatge d'optimisme de cara al futur
més immediat, ja que com a membres de l'equip de govern seguirem treballant fort per
unificar esforços amb els nostres socis i aportar sensatesa pel que fa a totes les polítiques
socials. Bones Festes i feliç 2006 a tots!

La Fira de Nadal busca la seva consolidació

Enguany, la Fira de Nadal canvia d’escenari i es trasllada a la plaça de
l’Ajuntament, al nucli antic. L’any passat, aquesta cita va gaudir d’una gran
resposta per part d’expositors i públic en la seva nova ubicació del barri de

Santa Maria-Santa Anna-Tió, però respectem els acords que vam establir aleshores i per això
movem la Fira d’escenari, a la recerca de la millor fòrmula per satisfer la majoria de comerciants
i ciutadans. L’experiència, en aquest cas, és la millor garantia d’èxit per a l’organització de properes
edicions de la Fira de Nadal.

Al marge d’aquesta cita tan lligada a aquesta època de l’any, des del servei d’Ocupació i

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Premià de Dalt s’està treballant de valent per satisfer les
necessitats, en aquests àmbits, del teixit empresarial, comercial i humà de la nostra vila. Els qui
criticaven la decisió de contractar una professional adscrita a aquest departament haurien de
llegir atentament aquesta revista i fer un cop d’ull continuat a la web municipal per veure que la
l’activitat del Servei és continuada: d’entre les actuacions que podem destacar en l’últim mes, cal
dir que s’acaba de crear el Club de la Feina, hem organitzat un primer sopar d’empresaris amb
una acollida excepcional, hem activat un renovat directori d’empreses a Internet, estem intensificant
els contactes per unificar esforços amb el servei de Promoció Econòmica de Premià de Mar... i
més treball que s’està duent a terme per mantenir una velocitat de creuer molt elevada, en benefici
de Premià de Dalt.

Un nou CAP i més habitatge tutelat

El dia 28 de novembre es va signar el conveni entre la Generalitat
(àrees de Medi Ambient i Habitatge), el Servei Català de la

Salut i l’Ajuntament de Premià de Dalt, per a la construcció d’un nou equipament en la zona del Barri
Santa Anna.  Aquest és un centre d’Assistència Primària (un nou ambulatori de 1000 m2) i pisos
tutelats per a gent gran.

Fa un any, a poc temps d’estar en el govern, vam començar a negociar aquest projecte que ara
s’han concretat i que ha possibilitat una millora molt important en el mapa sanitari del poble, així com
en l’habitatge tutelat.  Estem molt contents!

Un altre projecte concretat és el de comptar amb un educador de carrer dins de l’equip de treball

social.  Aquesta figura que ve a reforçar l’equip tindrà un paper important en relació a la infància i la
joventut del municipi.  Serà la persona que treballarà amb el col·lectiu de mestres i professors de les
escoles i l’Institut per tal de prevenir problemes i tractar aquells joves amb risc d’exclusió social, així
com podrà mediar en conflictes de carrer, espais oberts on el joves es troben i es relacionen.

També fa un any que es va crear la seva plaça, que va quedar reflectida en el pressupost del 2005
i finalment s’ha cobert mitjançant un concurs públic.  Enhorabona!

El temps de l’administració pública, les negociacions de convenis, la creació i adjudicació de llocs
de treball de forma transparent són lents i de vegades consta veure’n els resultats.  No obstant, aquest
any 2006 és un any on s’anirà concretant l’acció de govern i es podran veure el resultats de la feina
feta. Esperem no decebre-us!

Que tingueu un Bon Nadal i us desitgem bons auguris per a l’any que ve!

l’Ajuntament inverteix tots els anys una part d’aquests diners en comprar coses noves per al municipi.
Com ens gastem tots aquests diners? Quines són les partides més cares? Com decidim on posem

l’accent?  Tal vegada comentar algunes de les xifres del Pressupost de l’any 2005 pugui resultar de
interès.

El que ens costa més diners es cuidar, mantenir, millorar el nostres carrers. La neteja viària, la
xarxa de l’enllumenat, el manteniment de les zones verdes, la senyalització de la via pública, el
clavegueram, el manteniment dels paviments i voreres, la factura de la llum, el manteniment dels
edificis públics, les noves zones a urbanitzar, els parcs i jocs infantils, les inversions en la millora dels
barris.. ; en total, 1.787.142 euros.

La segona partida més cara és la “factura” que paga l’Ajuntament tots els anys per retornar una
part dels prèstecs que deu als bancs, així com els interessos pactats, i el que ens cobra la Diputació de
Barcelona per fer el servei de la recaptació dels impostos municipals. Tot plegat, 1.225.850 euros.

Els Serveis Generals de l’Ajuntament, el personal de secretaria i oficines, el registre, les assegurances,
les despeses jurídiques, nou equipament per a l’arxiu  municipal, la neteja diària de tots els edificis
municipals, la llum, aigua, gas, telèfon, el manteniment de les màquines d’oficina, fotocopiadores,
material, el manteniment dels edificis, etc. Total,  980.885 euros. (continuarà)

GRUP
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EXPOSICIONS

Biblioteques populars en la
pau i en la guerra
Biblioteca Jaume Perich i
Escala
De l’1 al 20 de desembre

Per confirmar
Biblioteca Jaume Perich i
Escala
Del 19 al 31 de desembre

Com ho tenim?
Restauracions i objectes
Patrimonials Municipals
Fins el 15 de gener.
Museu Municipal de Premià
de Dalt

CURSOS DIVERSOS

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

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

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.

22.00 h CINEFÒRUM: ‘Tapas’, al teatre de la SC Sant
Jaume. Organitza: Cineclub de la SC Sant Jaume

Diumenge 25

20.00 h Concert de Nadal a la Parròquia de Premià de
Dalt. Organitza: Coral Primiliana

Dilluns 26

19.00 h TEATRE: Els Pastorets, al Casal de Vilassar de Dalt

Dimarts 27

11.00 a 13.00 h DESCONGELA’T: Taller de joguines
reciclades a Can Figueres. Organitza l’Ajuntament
17.00 a 19.00 h DESCONGELA’T: Taller de XANQUES a
la Ludoteca. Cal formalitzar inscripció. Organitza
l’Ajuntament

Dimecres 28

10.00 a 13.00 h DESCONGELA’T: Taller de titelles de
Nadal a càrrec de Teia Moner, a Can Figueres.
18.00 h DESCONGELA’T: Cinema infantil: ‘Charlie y la
fábrica de chocolate’, a la SC Sant Jaume.
19.00 h CONTES: ‘No somos nadie y yo, menos’, a càrrec
d’Antonio Calderón. Biblioteca Jaume Perich i Escala

Dijous 29

17.30 a 19.30 h DESCONGELA’T: Taller de joguines
reciclades al PIJ La Fletxa.

Divendres 30

10.00 a 13.00 h DESCONGELA’T: Taller de titelles de
Nadal a càrrec de Teia Moner al PIJ La Fletxa
18.00 h DESCONGELA’T: Contes de Nadal, a Can Figueres
21.00 h Sopar de Nadal  a la S.C. Sant Jaume, del  Grup
Lectura Arts i Lletres

GENER

Diumenge 1

20.00 h Concert de Cap d’Any a càrrec de la Cobla
Premià, a l’Església. Organitza: Patronat Pro-Música i
Ajuntament

ACTIVITATS NADALENQUES

Pessebre Vivent: dies 17, 18, 26 i 1 de gener, a les 18.00 h
i a les 19.00 h, a la masia de Can CisaOrganitza:
Agrupació Recreativa i Cultural Carnestoltes

Cavalcada de Reis: 5 de gener. Sortida del barri de Santa
Anna a les 17.30h. Recorregut: travesia Can Maresme,
torrent Fontsana i direcció al barri del Remei. A les 20.15h,
entrada dels Reis a la plaça de la Vila, des d’on es
traslladaran a l’Esglèsia per adorar al Nen Jesús. Acabada
l’adoració es procedirà al repartiment d’obsequis a tots els
nens i nenes de 2 a 7 anys que prèviament van recollir el
corresponent número: Entrega de números el dia 26 de
desembre, de 12 a 2 del migdia, a la plaça de la Vila

Dijous 15

18.00 h GENT GRAN: 2n dia de curset de cuina a càrrec de
Cristina Alonso. Organitza: Ass. Gent Gran Premià de Dalt

Divendres 16

08.00 h GENT GRAN: Excursió a Platja d’Aro. Organitza:
Ass. Gent Gran Premià de Dalt
18.00 h CONTE:Contes de fred i d’hivern, a càrrec de
Carme Sallent. A la Biblioteca Jaume Perich i Escala
20.00 h Subhasta d’art, en col·laboració amb la Marató de
TV3, al Sindicat. Organitza: AAPD, Ajuntament i Montse
Assens
20.00 h Sopar solidari a la Casa del Terçó. Organitza:
Parròquia de Premià de Dalt

Dissabte 17

Tot el dia: Fira de Nadal, a la plaça de la Vila. Organitza
l’Ajuntament
12.00 h Concert de Nadal a la SC Sant Jaume. Organitza:
Escola Municipal de Música
20.00 h Estudi de la Bíblia, a la Casa del Terçó. Organitza:
Parròquia de Premià de Dalt

Diumenge 18

Tot el dia:Fira de Nadal a la plaça de la Vila. Organitza
l’Ajuntament
Tot el dia: Massatges solidaris: «Toca’m els peus, si us plau»,
a benefici de la Marató de TV3, al casal La Benèfica
18.00 h Gran bingo Nadalenc a La Benèfica. Organitza:
Ass. Gent Gran Premià de Dalt

Dilluns 19

CONCURS: Finalitza el concurs de lectors ‘Puja al globus de
la imaginació’. Biblioteca Jaume Perich i Escala
18.00 H DESCONGELA’T: Jornada de portes obertes i
xocolatada a la Ludoteca La Xarranca. Organitza
l’Ajuntament

Dimecres 21

18.00 h CONCURS: Lliurament de premis concurs Puja al
globus de la imaginació, a la biblioteca Jaume Perich
19.00 h DESCONGELA’T: ‘No me vengas con historias.
Diez cuentos sobre el racismo...’ a La Fàbrica de Cabrils
Organitza l’Ajuntament

Dijous 22

17.00 a 19.00 h DESCONGELA’T: Taller de XANQUES a
la Ludoteca. Cal formalitzar inscripció. Organitza
l’Ajuntament
18.00 a 20.00 h DESCONGELA’T: Taller de BATUKADA al
PIJ La Fletxa. Cal formalitzar inscripció.

Divendres 23

17.00 a 19.00 DESCONGELA’T: Taller de XANQUES a
la Ludoteca. Cal formalitzar inscripció. Organitza
l’Ajuntament
18.00 a 20.00 DESCONGELA’T: Taller de BATUKADA al
PIJ La Fletxa. Cal formalitzar inscripció. Organitza
l’Ajuntament
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