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DESTAQUEM
Pressupost 2019

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
Ens llencem a la piscina

AGENDA D’ACTIVITATS 

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

XARXES SOCIALS

TRIBUNA POLÍTICA

L’ENTREVISTA
Rosa Bel 

L’alcalde escriu

Teniu a les mans la darrera revista municipal de 
l’any 2018 que alhora és la primera del 2019. En ella 
us expliquem les línies bàsiques del Pressupost muni-
cipal, el darrer d’aquesta legislatura. Un pressupost 
ambiciós i alhora rigorós basat en el que caracteritza 
aquest govern, la prudència i la bona gestió dels recur-
sos que són de tots i cadascun de vosaltres.

Amb el títol ‘Ens llencem a la piscina’ ens hem 
decidit, sense endeutar-nos i amb recursos propis, a 
tirar endavant l’equipament esportiu i saludable que 
ha de consolidar el gran parc esportiu a Premià de 
Dalt: la piscina municipal. Un punt de trobada entre 
generacions i barris, llargament desitjat.

Com és tradicional, volem felicitar-vos en aques-
tes dates el Nadal tot i que, un any més, no podem 
amagar que les festes no són complertes perquè hi ha 
persones que no les podran compartir amb les seves 
famílies. Per aquest motiu, us demanem a tots que no 
apagueu la flama del seu record.

Bon Nadal i bon any!
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Gabinet d’imatge i Comunicació de l’Ajuntament 
(Mònica Farré) 

Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep Triadó Cuquet 

Eulàlia Rodríguez Tió

Impremta Pagès , S.L

4.500 unitats

B15451-1989

CALENDARI OFICIAL FESTES LABORALS 

1 de gener > Cap d’Any

19 d’abril > Divendres Sant

22 d’abril > Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig > Dia del Treball

24 de juny > Sant Joan

15 d’agost > l’Assumpció

11 de setembre  Diada Nacional Catalunya

12 d’octubre > Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre > Tots Sants

6 de desembre > Dia de la Constitució

8 de desembre > la Immaculada

25 de desembre > Nadal

26 de desembre > Sant Esteve

FESTES LOCALS

10 de juny > Segona Pasqua

29 de juny >  Sant Pere - Festa Major



Equipament sostenible, sense 
deute i sense pujar impostos

Durant els tres primers anys 
d’aquesta legislatura, s’ha consoli-
dat la necessitat de tenir un equi-
pament esportiu a Premià de Dalt 
comú entre tots els barris i les gene-
racions. Com explica el regidor d’Hi-
senda, Alejandro Costa Urigoitia, 
“hem buscat la fórmula per tal de 
garantir la sostenibilitat financera 

de l’equipament”. I afegeix, “Premià 
de Dalt podrà sufragar el cost de la 
inversió amb fons propis, sense endeu-
tar-nos i sense pujar els impostos als 
nostres veïns.” La Corporació preveu 
començar la primera fase del projecte 
del complex multiesportiu (redacció 
i inici de la construcció) que se suma 
als 950.000€ que costarà el cobri-
ment de la segona pista poliesportiva. 
A banda, el Govern preveu reforçar 
la seguretat ciutadana amb patru-

lles de proximitat a peu i a tots els 
barris, així com ampliar la gratuï-
tat del bus C14 a tota la població. 
Les millores a equipaments cultu-
rals com Can Figueres, el jaciment 
iber i la Biblioteca Jaume Perich 
són també inversions destacades 
d’aquest pressupost 2019.

Gestió financera rigorosa

El regidor d’Hisenda recorda que 
aquest fet extraordinari, que Premià 
de Dalt pugui preveure aquestes 
actuacions amb fons propis, és la 
conseqüència d’una gestió econòmica 
prudent i rigorosa. “Iniciem una fase 
de superació dels grans efectes de la 
crisi econòmica en què des del Govern 
vam prioritzar polítiques d’atenció 
social i foment de l’ocupació, alhora 
que ampliàvem el benestar comuni-
tari amb accions com la gratuïtat del 
transport públic o el banc de llibres”. 

Els darrers dos anys, la hisenda 
pública ha notat els efectes posi-
tius d’aquesta recuperació amb un 
augment dels ingressos fruit de 
l’activitat econòmica i urbanísti-
ca.  Aquests diners s’han invertit en 
millorar l’espai públic, zones verdes, 
nous enjardinaments, pacificació de 
carrers i en l’actualització d’equipa-
ments municipals com l’antic Ajun-
tament, la nova sala polivalent Santa 
Anna, les millores a La Poma Bike-
Park o l’actual pavelló poliesportiu 
municipal.
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LA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL ES FARÀ ÍNTEGRAMENT AMB RECURSOS PROPIS

Pressupost 2019: ens llancem a la piscina
El Govern aposta per la seguretat, l’espai públic i el patrimoni esportiu i cultural

La piscina és un equipament molt esperat que consolida tot el parc esportiu de Premià de Dalt

Amb un pressupost de 12.250.000 euros, el Govern ‘es llança a la piscina’ 
iniciant el projecte de redacció de les obres de la piscina municipal al bell mig de 
l’actual zona esportiva, concretament, a tocar de l’actual pavelló poliesportiu. 
La previsió és que a finals del 2019 o principis del 2020 comencin les obres 
de construcció de l’esperat complex de salut i esport amb una segona pista 
coberta, la piscina municipal, un espai wellness i sales d’activitats.

CONSULTORIS  MÈDICS

24, 27, 28 i 31 de DESEMBRE / 2, 3 i 4 de GENER
Crtra d’Enllaç/ Av. Barcelona / Barri del Remei

TANCATS de 15 a 20 h
FESTES NADALENQUES



AJUNTAMENT LA PINASSA_  139

4

PLE  EXTRAORDINARI 12 NOVEMBRE 2018

Modificació de l’encomana de gestió del servei públic de 
neteja viària a la societat mercantil “La Pinassa, Promo-
cions i Serveis Municipals, S.A.”

· APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT,  ERC-AM, 

PSC-PM i PP · 2 ABSTENCIONS: Crida

......................................................................................
Aprovació del canvi de destí del romanent lliure de treso-
reria.· APROVADA PER UNANIMITAT AMB 17 VOTS A FAVOR
......................................................................................

Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habi-
tants de Premià de Dalt.

· APROVADA PER UNANIMITAT AMB 17 VOTS A FAVOR
......................................................................................
Aprovació del Compte General de la Corporació de 
l’exercici 2017.

· APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT,  ERC-AM, 

PSC-PM i PP · 2 ABSTENCIONS: Crida

ACORDS DE PLE

CRÒNICA DEL PLE

L’ampliació de serveis de la societat municipal i temes econòmics 
marquen el Ple ordinari de novembre

El 12 de novembre el Ple de la Corporació aprovava per 
àmplia majoria, 15 vots a favor i 2 abstencions -la Crida-, 
la proposta del Govern perquè l’empresa municipal La 
Pinassa també s’encarregui del manteniment del verd 
de la via pública. És a dir, s’encarregarà de tot el manteni-
ment dels carrers de Premià de Dalt des del 2019 al 2022. Sí 
que es van aprovar per unanimitat, d’una banda el canvi de 
romanent de tresoreria que es dedicarà a urbanitzar més 
carrers del barri de La Floresta, i de l’altra, la revisió anual 
del padró municipal d’habitants. En data 1 de gener de 
2018 havia 10.429 habitants (5.224 dones i 5.205 homes).

Quant a l’aprovació del compte general, des d’Hisenda 
es va destacar que  la sanejada situació financera de l’Ajun-
tament és fruit d’una gestió rigorosa per part de l’Ajunta-
ment i la Societat Municipal La Pinassa. Alejandro Costa, 
regidor d’Hisenda, va explicar la importància del romanent 
de tresoreria que any rere any, es reverteix en la ciutadania 
i que prové, en part, de la recuperació de l’activitat urba-
nística i, per tant, de més ingressos pel consistori. També 
va destacar el baix rati d’endeutament de l’Ajuntament així 
com la seva capacitat d’estalvi.

El compte general de l’exercici 2017 es va aprovar amb 

15 vots a favor i 2 abstencions (la Crida) argumentades 
aquestes perquè, entre altres, el Govern no aplica la seva 
proposta de treballar amb la banca ètica i perquè veuen 
força diferència entre el que es pressuposta i el que s’exe-
cuta. L’alcalde, Josep Triadó, destacava que, “des del 2009 
no demanem cap préstec; per tant som uns mals clients 
pals bancs. Creiem que hi hem de treballar el menys possi-
ble”.

La dificultat d’accés a l’habitatge i les emergències 
habitacionals van ocupar gran part del debat del Ple, arran 
diverses mocions de la Crida que reclamava més actuacions 
des del consistori. L’alcalde, i alhora president del Consell 
Comarcal, va posar en valor l’oficina comarcal d’habitatge 
i va avançar que es sol·licitarà que un dia a la setmana es 
desplaci a Premià de Dalt per atendre les problemàtiques 
locals.

El PP va insistir a recordar al Govern mitjançant diferents 
preguntes en l’obligació legal de penjar la bandera espan-
yola a la façana de l’Ajuntament. Crida Premià de Dalt va 
preguntar, entre altres, sobre la tala d’arbres que s’està fent 
a la muntanya per a executar les franges perimetrals contra 
incendis.

PROPER PLE:  DILLUNS 10 DE DESEMBRE A LES 20H

FE D’ERRATA     En el número 138 de ‘La Pinassa’, a la secció ‘Acords de Ple’ es va publicar de forma errònia el sentit de votació 

del grup municipal del Partit Popular en la moció d’urgència presentada per la Crida, a la que es van adherir els grups municipals del 

PDeCAT, PSC-PM i ERC-AM, que demanava un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulador integral de 

l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. LA VOTACIÓ CORRECTA VA SER 15 VOTS A FAVOR (CRIDA, 
PDECAT, PSC-PM I ERC-AM) I 2 ABSTENCIONS (PP)   



La regidoria de Comerç i Consum 
torna a posar en marxa la campanya 
de dinamització del comerç local sota 
el nom “El comerç de Premià de 
Dalt et porta un somni fet regal”. 
És una de les accions que més bona 
acollida han tingut entre els clients i 
els comerços.

La campanya consisteix en què 
cada establiment defineix un paquet 
de serveis i/o productes per un valor 

de 300€ que resulti atractiu, origi-
nal i diferent. L’Ajuntament lliurarà 
butlletes i bústies de participació 
entre tots els comerços adherits a la 
campanya per tal que ho reparteixin 
entre els seus clients. Aquests hauran 
de triar quin regal els agradaria fer 
realitat en els comerços participants. 
El divendres 4 de gener a les 14.00 
hores, a la Sala de Plens, es farà el 
sorteig del “somni” de la persona 
guanyadora.

Hi participen establiments de tot el 
municipi, concretament, trenta-un, 
quatre més que l’any passat. Cadas-
cun d’ells, amb “somnis” diferents 
perquè els clients triïn el seu.

L’objectiu final d’aquesta campanya 
és fer visibles els productes i serveis 
que els comerços ofereixen, donar 
més visibilitat a tots els participants i 
sobretot fidelitzar la clientela.
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Per Nadal el comerç de Premià de Dalt 
et porta un somni fet regal!
Nova campanya de dinamització comercial de l’ 1 al 29 de desembre

DILLUNS / DIMECRES 
de 16’30 a 18’30h

Taula Motora del Comerç

HI PARTICIPEN ESTABLIMENTS DE TOT EL MUNICIPI, CONCRETAMENT, TRENTA-UN, QUATRE MÉS QUE L’ANY PASSAT 

Establiments comercials participants i somnis (31 establiments comercials)

Agrobotiga El Sindicat

Animalons Veterinaris

Atenglish

BCN Innovació gràfica 
Copi Cotet

Boir Maresme

Botiga 3A

Calçats Duran

Carns Laura

Carns Paquita

Celler Sant Antoni

Centre Veterinari 
Premià de Dalt

Club de Tennis 
de Premià de Dalt

Condis Supermercat

Diagodent Premià

Espai Educa

Farmàcia Ferran Vilà Boix

Fora de sèrie

Gimnàs del poliesportiu

Harmony

La Maria de la Cisa

La Piazza de Dalt

Merceria ca la Teresa

PamSucre

Pentinadora Maria Teresa

Perruqueria Juani

Perruqueria New Look

Punterapèutic
Centre de Fisioteràpia

Restaurant Can Martí

Transwords Idiomes

Trivium Centre de Formació
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CAL DEMANAR LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE L’1 DE DESEMBRE DE 2018 FINS EL 15 DE GENER DE 2019

  ira infantil i de la màgia del Nadal F  ira infantil i de la màgia del Nadal F

Taula Motora del Comerç

 

Dissabte 8 de desembre

MATÍ d’11,00 h a 14,00 h // Tallers infantils de Nadal: 

• Decorem l’arbre de Nadal amb els nostres desitjos

• Fem el nostre Tió! Un imant de nevera 

• Preparem el fanalet de Reis

• Fes la teva figura de Nadal amb xuxes! 

TARDA // 

17,30 h Xocolatada per a tothom!

18,30 h Fes cagar l’espectacular Tió de Premià de Dalt!  

Ahhhh!! 
I… ens visitarà un personatge
molt, molt alt……

  

MATÍ d’11,00 h a 14,00 h // Tallers infantils de Nadal: 

• Decorem l’arbre de Nadal amb els nostres desitjos

• Artista a la pista! Taller de disfresses
 
• Maquilla’t  de fantasia!

Flashmob  de la Marató de TV3 (11,00 h)
 

TARDA // 

18,00 h Ve el Pare Noel a visitar-nos!

Ahhhh!! 
I… l’acompanyarà un mag amb molts, 
molts trucs!

  

Diumenge 9 de desembre

19,30 h Sorteig de productes cedits 
pels comerciants de la Fira

PLAÇA DE LA FÀBRICA
PREMIÀ DE DALT COMERÇ, GASTRONOMIA, REGALS,

MÀGIA I ACTIVITATS SORPRENENTS
PER A TOTA LA FAMÍLIA!

d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Què cal fer?

• Pels residents de la Unió Europea: 
cal tenir 18 anys o més i estar inscrits 
al Padró municipal d’habitants. Si 

abans no han participat en altres 
processos electorals, tenen temps de 
l’1 de desembre de 2018 fins el 30 de 
gener de 2019 per anar a l’OAC o a 
l’Oficina del Cens Electoral a fer una 
declaració formal d’intenció de vot.

• Si ets ciutadà de Bolívia, Cap 
Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, 
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, 
Perú, República de Corea, Trinitat i 

Tobago i Xile: cal tenir 18 anys o més 
i estar inscrits al Padró municipal 
d’habitants i tenir l’autorització de 
residència a l’Estat espanyol, haver 
residit legalment al territori espanyol 
el temps exigit segons cada cas, i 
demanar la sol·licitud d’inscripció al 
cens electoral a l’OAC o a l’Oficina 
del Cens Electoral de l’1 de desembre 
de 2018 fins el 15 de gener de 2019.

OAC (ubicada a la plaça de la Fàbrica, 1) 
De dilluns a divendres de 8 a 14 h i els dilluns i els dimecres de 16.30 a 18.30 h

Oficina del Cens Electoral de Barcelona (Via Laietana, 8 entresòl)

Telèfon 012 immigració

Si ets resident estranger 
i vols  votar a les municipals, 
inscriu-te al cens electoral!
És un requisit imprescindible per votar a les eleccions 
municipals del mes de maig de 2019

i



Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo, organització que des del 
1987 promou la protecció del medi 
ambient mitjançant la reutilització 
del tèxtil i duu a terme programes de 
cooperació, ha lliurat 20 bons d’ajuda 

per a què els distribueixi entre veïns i 
veïnes amb dificultats econòmiques. 
La darrera ocasió en què Humana 
va lliurar-hi bons d’ajuda, es 
van distribuir a 13 famílies i va 
repercutir a 42 persones.

El Programa de Suport Social 
d’Humana reverteix part dels 
recursos obtinguts amb la recollida 
de la roba i el calçat usats als 
municipis on és present, col·laborant 
en l’ajuda a col·lectius desafavorits. 
Els bons estan valorats en 30 euros 
cadascun i permeten adquirir 
gratuïtament roba a les botigues de 

moda sostenible que la Fundació té a 
Barcelona.

Humana gestiona el servei de 
recollida selectiva de tèxtil usat a 
Premià de Dalt. Els veïns i les veïnes 
poden dipositar als contenidors verds 
la roba, el calçat, els complements i 
el tèxtil de la llar que ja no utilitzen 
per a donar-los una segona vida 
mitjançant la reutilització i el 
reciclatge. És un servei gratuït i 
representa un estalvi important en 
les despeses de recollida i eliminació 
de residus sòlids urbans.
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HUMANA LLIURA 20 BONS D’AJUDA A PREMIÀ DE DALT AMB ELS SEU PROGRAMA DE SUPORT SOCIAL

L’Ajuntament els distribuirà entre persones 
amb pocs recursos econòmics del municipi

els engranatges ja giren i comencen a agitar el poble!
un procés participatiu que transformarà premià de dalt!  

en el qual les joves en sereu les protagonistes, 
perquè sabem que teniu molt a  aportar! 

tens entre 14 i 17 anys?
vius a premià de dalt?
vols millorar el poble?i tu? wave up! 

participa!

waveup procés
 participatiu
 .pdd

www.premiadedalt.cat/waveup.ppd

@waveup.pdd635 87 65 11

fases

1 presentem
propostes
3 desembre fins 13 gener

2 valorem
14 gener fins 3 febrer

4 febrer fins 17 febrer

22 febrer

3 votem

4
la fem realitat

festa final

Els bonus estan valorats en 30 euros cadascun i es poden bescanviar a les boti-
gues de la Fundació de roba de segona mà

Humana Fundación Pueblo para Pueblo duu a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància 
de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a 
la cooperació als països del Sud. Té més de 550 empleats. Forma part de la Federació Humana People to 

People, que agrupa organitzacions de 31 països.

>> Mariana Franzon, promotora nacional d’Humana



pressupost 2019

municipal Pressupost 12.256.000,00 €

Habitants 10.429 (01/01/2018)

Superfície 6,6 km2

12.256.000 €

En2’
minuts

PREMIÀ DE DALT

Quins són els ingressos del pressupost?

Total

INGRESSOS CORRENTS 89%

OPERACIONS DE CAPITAL 7%

OPERACIONS FINANCERES 4%

5.387.630 €

2.903.268 €

2.180.705 €

94.091 €

872.305 €

440.000 €

378.000 €

IMPOSTOS DIRECTES

TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS

(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

(aportacions d’altres administracions i Estat, Generalitat o Diputació)

 (cànons lloguers i concessions)

 (Subvencions Pla de Barris i Parc Esportiu)

 (impost sobre la construcció -ICIO)

TAXES, PREUS PÚBLICS

INGRESSOS

 PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL

ACTIUS I PASSIUS

FINANCERES

IMPOSTOS

 INDIRECTES

(residus, escoles bressol, escola municipal de música)

Impostos i taxes que recapta l’Ajuntament + subvencions provinents d’altres ens supramunicipals

Ingressos provinents d’ens supramunicipals que rep l’Ajuntament per finançar inversions



En2’
minuts

Com es reparteixen els ingressos?

53€ 30€ 12€ 5€Cada 
100€

SERVEIS A LES PERSONES

MILLORA ESPAI PÚBLIC I ENTORN

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GESTIÓ FINANCERA

1€ BANCS / 4€ GESTIÓ TRIBUTARIA

12€

5€

30€

53€

Més de la meitat del Pressupost es dedica a millorar 
els serveis que l’Ajuntament presta a la població

TRANSPORT
 PÚBLIC

ECONOMIA I
 OCUPACIÓ

SEGURETAT

720.000 €

1.160.000 €

3.678.000 €

177.000 €

754.000 €

ATENCIÓ SOCIAL, 
SALUT I BENESTAR

ENSENYAMENT
CULTURA 
ESPORTS

3.650.000 €

pressupost 2019

municipal 
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Enguany la cursa, que ha renovat 
els recorreguts, es celebra al gener  
amb la intenció de ser una cita espor-
tiva de referència per començar l’any 
nou i també s’han renovat els reco-
rreguts. Les distàncies seran de 
15km i 25km.

També s’inaugura la distància de 
8km en format de Marxa Popular, 
que permet fer-la corrent o cami-
nant.  D’ aquesta manera, l’organit-
zació vol donar la possibilitat a grups 
de caminants, famílies amb nens i 
moltes més persones a què gaudei-
xin aquell dia d’una matinal saluda-
ble que combina esport i natura.

La Sant Mateu Xtrail transco-
rre en un 90% per corriols del Parc 
de la Serralada Litoral, passant per 
llocs tan coneguts com el Turó d’en 
Baldiri, l’Ermita i la Font de Sant 
Mateu, el mític corriol del Serviol o 
el camí de les aigües i l’espai de lleure 
de la Cadira del Bisbe.  Enguany el 
recorregut de 25km aporta 6km 
nous que ens acostaran a Vallroma-
nes.

Per una altra banda, hi haurà clas-
sificació per equips.  Per participar-hi 
només cal ser un mínim de 5 corre-
dors/es sumant les distàncies de 
15km i 25km.  Tot i que no sigueu 

Club, si sou un gran nombre d’amics 
i voleu participar en aquest format, 
només cal que busqueu un nom de 
grup i us inscriviu tot el grup en el 
formulari.

La cursa té de nou la sortida i l’arri-
bada a la Societat Sant Jaume. Els 
corredors tindran servei de recollida 
de dorsals, guardarroba , avitualla-
ment  i dutxes allà mateix.

Més informació: www.stmateuxtrail.com i www.facebook.com/StMateuXtrail

7a edició de la Cursa Sant Mateu Xtrail
La cursa té la sortida i l’arribada a la Societat Sant Jaume.

EL PROPER 13 DE GENER TORNA LA SANT MATEU XTRAIL A LA MUNTANYA DE PREMIÀ DE DALT

El Grup Carnestoltes recupera 
el Pessebre Vivent  a la masia de la Cisa

Durant els dies propers al Nadal 
i Reis Premià de Dalt organitza 
de nou el seu Pessebre Vivent. Els 
visitants es traslladaran per una 
estona a Natzaret i podran conviure 
amb centurions, mercaders i altres 
personatges de l’època en un indret 
espectacular com és el mas de la Cisa. 

El Pessebre Vivent de Premià de 
Dalt és un espectacle organitzat per 

l’Associació Cultural i Recreativa 
Carnestoltes. Al llarg de la 
representació es crea un ambient 
màgic i encantador, que envolta 
l’espectador i permet gaudir d’una 
estona inoblidable. Cada any es 
programen diverses funcions els dies 
propers al Nadal i Reis. En acabar 
cada representació els Reis Mags 
d’Orient recullen les cartes de tots els 
nens assistents.

Representacions: 22, 23, 26, 29 i 30 de desembre. 1 de gener. Horari: 18.30 i 19.30 hores



Rutes culturals guiades 

Passejant 
amb MariàManent
Parc Felicià Xarrié. SMOPE

Xerrada
El mal lleig
A càrrec Dr. Carles Ramón
Sala de l’Orfeó
Secció Salut de la SC Sant Jaume

Taller 
Decoració de Nadal 
a càrrec de Gemma Roig
Sala de l’Orfeó 
Societat Cultural Sant Jaume

Sopar de Nadal 
Grup de Solidaritat
amb el Tercer Món 
A la casa del Terçó
Grup de Solidaritat amb el Tercer Món

Fira Infantil i de la 
Màgia del Nadal
Plaça de la Fàbrica. SMOPE
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8/9 dissabte/diumenge

9 diumenge

11 dimarts

12 dimecres

15 dissabte

18 dimarts

22 diumenge

25 dimarts

28 divendres

30 diumenge

31 dilluns

2/3/4

5 dissabte

18 divendres

29/30/31

d’11 a 13 h

20 h

17’h

20h

19’30 h

20’30 h

20 h

18 h

16’30 h

21’30 h

11’30 h

21’30 h

Desembre 2018

Gener 2019

Concert Nadales 
La Coral del Barri 
Col·laboració del Grup Jove 

ESCENARTS TARDOR
Concert de Nadal 
Orquestra Cambra Catalana
Església de Sant Pere 
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Concert de Nadal
Coral Primiliana 
de Veus Femenines
Parròquia de Sant Pere

Cine Familiar
Coco 2 
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema de la SC Sant Jaume 

Audició de sardanes 
Cobla Ciutat de Terrassa 
Cobla Marinada
Sala Sant Jaume
SC Sant Jaume

Revetlla Cap 
d’Any 
Restaurant Sant Jaume. 
Bar Restaurant Sant Jaume

Acirca’t a Sant Jaume
Sala Sant Jaume
SC Sant Jaume

Taller de fanalets 
Al pati de Sant Jaume 
Espai de Cinema

Cinefòrum 
La isla de Chesil 
Sala Sant Jaume. SC Sant Jaume

Tardes 
Audicions dels alumnes 
 de l’Escola de Música 
Escola Municipal de Música

Cavalcada de SSMM 
Els Reis d’Orient
18.00 h  Sortida Barri Santa Anna

19.00 h  Arribada Barri del Remei

20.00 h  Arribada Plaça de la Vila

Visita dels Reis d’Orient 
a la Parròquia

Lliurament de regals 
a la Plaça de la Vila
Grup Carnestoltes, AV Barri del Remei i
 Parròquia de Sant Pere

Recollida de tiquets 
Regals de la Nit de Reis 

Dimarts 26 desembre 
De 12 a 14 h 
Dijous 3 gener
De 18 a 20 h 
Als baixos de l’antic Ajuntament
Plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

El relat, amb un guió 
pràcticament sostingut per 
la narrativa de les seves 
il·lustracions, explica dues 
històries de dones joves . La 
història comença en el passat 
amb una noia que troba 
un esquelet perdut enmig 

del bosc. Una escena onírica plena de significats. Borja 
Gonzàlez construeix una faula moderna d’una gran 

bellesa sobre la joventut, la creativitat i els seus somnis. 
L’extraordinària capacitat narrativa de l’autor es posa de 
manifest en la naturalitat del traç i en un intel·ligent joc 
amb les tonalitats per diferenciar els temps del relat en 
que passat i present, romanticisme i punk, dialoguen en 
un microcosmos d’irrealitat, on els personatges no tenen 
rostre ni el necessiten, perquè el que importa són les 
sensacions que transmeten les vinyetes i que acompanyen 
al lector molt de temps després de la seva lectura. 

Aquest volum inclou tres 
relats curts plens de màgia 
i grans dosi d’imaginació; el 
primer, “La bruja de abril” 
tracta d’una jove bruixa 

que vola pel món i te la capacitat de mimetitzar-se amb 
els ocells i les persones, vivint a través d’ells les seves 
històries amb la intensitat que el seu breu estat li permet; 
“La sirena del faro” explica les vicissituds d’un misteriós 
monstre marí enamorat i la seva relació amb dos mariners 

que treballen al far; i l’últim, “La mujer tatuada”, -potser 
el relat d’amor més inquietant de tots- explica, amb molta 
ironia i humor,  la sorprenent història d’una dona que 
acut a la consulta d’un psiquiatre perquè te por de perdre 
l’home que estima. 

L’estil de Bradbury és únic i sorprenent gràcies a la seva 
habilitat combinant fons i contingut, ja que en un equili-
bri perfecte d’imaginació i domini del llenguatge és capaç 
de fixar a la ment del lector imatges extraordinàries. 

The Black Holes

La mujer tatuada 
y otros cuentos de amor 

Borja González

Traducció: Carmen Diana DeardenIl.lustracions: Eva Sànchez GómezRay Bradbury 

Editorial: Reservoir Books, 2018

Editorial: Ekaré

“PER LA VIDA, ARTS I LLETRES SOLIDÀRIES” 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE : 15 de desembre, a les 18h, a la Sala Auditori de Can Figueres

MANS OBERTES
Amb les mans obertes,
cerquem carícies
de l’aire.
Amb les mans nues,
cerquem en la foscor
de matinada,
la vida, l’olor
i els somnis.
Cerquem, amb les mans
obertes, fantasies secretes,
futurs incerts,
aromes de llessamins
i de til.lers en flor.
Amb les mans obertes,
cridem un crit
de llibertat
MARIA MARISCAL PABLOS

La 27a edició de la Marató TV3 2018 
esta dedicada a la lluita contra el Càn-
cer, la primera causa de mort entre els 
homes i la segona entre les dones. Des 
de l’Associació de Relataires en Català 
(ARC) i l’Associació d’Artistes de Premià 
de Dalt, volem col.laborar en aquest es-
deveniment amb la convocatòria oberta 
“Per la vida, arts i lletres solidàries”, 
amb el triple vessant, solidari, literari i 
artístic, tot destinant el benefici íntegre 
d’aquest llibre a la Marató de TV3 2018. 
En aquest llibre trobareu les obres de 
31 artistes i 128 autors.

Associació de Relataires en Català 
Associació d’Artistes de Premià de Dalt



XARXES SOCIALSLA PINASSA_  139
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Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @carlosmas  2. @eliterri  3. @evita_pinkie 4. @im.piechowski  5. @nu_co 6. @perebcn15

El viatge invisible de
les TOVALLOLETES
       HUMIDES 

El vàter no 
és una paperera!
Compte amb aquest gest



La bandera de España ondeará en la 
fachada del Ayuntamiento. A finales de octubre 
conocíamos la noticia que el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya ha sentenciado que la bandera española debe ondear 

en un lugar preferente en la fachada del ayuntamiento. Esta sentencia no 
hace más que reafirmar la sentencia que el ayuntamiento recurrió en octubre 
de 2017. La ley está para cumplirla, guste o no guste, y si no se cumple, será 
este grupo municipal, como viene haciendo durante toda la legislatura, el 
que velará por su cumplimiento. Habiendo reconocido el propio equipo de 
gobierno que no cumplirá la sentencia hasta que le obliguen, iniciaremos las 
acciones judiciales pertinentes para que cumplan con su obligación e instalen 
finalmente la bandera de España. La irresponsabilidad que hace un año 
cometió el equipo de gobierno en recurrir la sentencia, nos costará a todos 

los vecinos 1500€ de costas judiciales, que debería abonarlas el responsable 
de la decisión de recurrir de su propia nómina. En cuanto al pleno del mes de 
noviembre, en la misma línea de siempre: un equipo de gobierno sin ideas y 
con un alcalde con tintes totalitarios. Se debatieron mociones cuya finalidad 
era, entre otras, rechazar la petición de penas por parte de Abogacía y Fiscalía 
o aumentar los impuestos a los vecinos que posean más de una propiedad o 
que tengan una propiedad vacía. Mociones que, por cierto, fueron votadas en 
contra. Además, preguntamos al gobierno acerca de las obras en la calle de la 
Cisa, vehículos eléctricos en el municipio, controles de ruido a ciclomotores y 
por el cumplimiento de la sentencia del TSJC referente a la bandera de España. 
Aprovechamos este escrito para desearos unas felices fiestas y un próspero 
año 2019.facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / 
premiadedalt@ppbarcelona.org
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Compromesos amb el nostre poble, us dessitjem 
un 2019 més just, solidari, divers i republicà. 

Només unes pinzellades del nostre treball, valors i compromís 
en aquelles àrees que són de la nostra competència. Tot i 
que seguim, com sempre hem fet, col·laborant amb altres 
regidories, perquè les nostres polítiques arribin a tothom. Des 
de Joventut i treballant amb ensenyament, ocupació,serveis 

socials i la complicitat de l’Institut, tenim en marxa la Xarxa Jove TET: 
accions coordinades de sessions d’orientació a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO (amb 
tallers d’autoconeixement, xerrades i scape rooms) i formació per a famílies i 
docents (amb una implicació i participació molt important del professorat).

S’acosta Nadal i, des de Joventut, organitzem els dies 21, 22, 27, 28 i 29 el 
Descongela’t, farcit de tallers i activitats que tindran lloc a La Fletxa i a l’Espai 
Santa Anna. Recordar-vos, un cop més, que La Fletxa s’ha traslladat a la plaça 
del Mil·lenari, 2. No us perdeu el concert de Nadal el dia 22 de desembre, a 

càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana, a les 20,30 a l’església de Sant Pere, 
amb els solistes Olvido Lanza al violí i Juan Esteban Cuacci al piano.

A ERC seguim compromesos amb la igualtat, i amb la lluita contra la 
LGTBIfòbia i la violència masclista, donant eines als joves per detectar, 
defensar-se i denunciar qualsevol mena d’abús, assetjament o agressió sexuals. 
I és en l’esperit de tots els actes que proposem promoure la visualització de les 
dones i la diversitat com a eina d’inclusió social, per tal que els nostres joves 
creixin i es formin en la normalitat de la igualtat d’oportunitats.

Seguim, doncs, fent poble, fent república, treballant per les persones i 
lluitant perque tots poguem viure al poble. I ho fem mentre es manté el segrest 
i l’obligat exili dels nostres representants polítics i socials. 

facebook:  Esquerra-Republicana-de-Catalunya-
Premià -de-Dalt / m’estimo premia de dalt / instagram: 
ercpremiadedalt / twitter: @ERCPremiadeDalt / web: http://
locals.esquerra.cat/premiadedalt

Dones El mes de novembre, com cada any, hem hagut de commemorar el 
dia contra la violència de gènere. És un dia trist que ens recorda que les dones 
estan condemnades a patir comportaments agressius pel sol fet de ser dones. 

Als actes commemoratius del matí es van enlairar 44 globus 
en memòria de les 44 assassinades i als actes del vespre es van 
encendre 45 espelmes en memòria de les 44 i de l’última víctima 
assassinada el mateix dia 25.

Com societat hem de lluitar contra la xacra que suposa la 
violència envers les dones en totes les seves expressions, que és una de les 
violacions de drets humans més persistents al món, hem de lluitar perquè 
la violència envers les dones impedeix el progrés de la societat en general i 

el de les dones en particular que no poden desenvolupar en llibertat els seus 
projectes de vida.

Continuarem treballant fent polítiques d’igualtat i amb perspectiva de 
gènere perquè són imprescindibles per alliberar les dones d’aquest cicle de 
violència i perquè són imprescindibles per una convivència justa.

D’altra banda, i com que som al mes de desembre, recordar-vos que 
l’entitat Premià de Dalt Solidari organitza diversos actes per col·laborar 
amb la Marató de TV3, aquest any dedicada al càncer. I també perquè som 
al mes de desembre, desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal i un Feliç Any 
2019!! facebook:Socialistes Premià de Dalt/fernandezmin@
premiadedalt.cat

Per un govern que compti amb tothom, 
escolti a la ciutadania i deixi que 
s’expressi  Darrerament ens tornem a trobar amb 

casos en què el govern de Premià de Dalt menysté preocupacions de veïns 
i veïnes o no les vol atendre. Un govern que segueix sense deixar que la 
gent s’expressi al Ple, sense fer pressupostos participatius, que no vol que 
ciutadania i entitats puguin debatre sobre normes que els afecten. I que de 
nou no accepta propostes constructives de l’oposició que tracten de buscar 
solucions a problemes i emergències no resoltes.

· Hem proposat mesures per mediar, pressionar i sancionar els bancs que 
expulsen gent de casa i mantenen habitatges buits. Per passar els diners a 
la banca ètica. Per oferir a la ciutadania atenció específica sobre habitatge. 
Per posar els pisos buits a lloguer social, per fomentar la rehabilitació amb 
la masoveria urbana, per fer els lloguers accessibles a tothom, i sobretot per 

garantir el dret a un habitatge digne a persones que s’han quedat al carrer.
Totes han estat rebutjades, igual que rebutgen avançar en el foment de la 

igualtat i la diversitat en les accions i campanyes de l’Ajuntament, malgrat 
els exemples que els hem exposat on això falla. · Creiem que un govern pot 
i ha de ser autocrític, escoltar tothom, acceptar propostes d’altres, permetre 
que tothom digui la seva encara que algunes opinions els incomodin. I ens 
preocupa que quan a un govern de dretes se li sumen partits que se suposen 
d’esquerres, no canviïn certes actituds i maneres de fer política (“aquí mano 
jo”), i no s’acceptin propostes de polítiques d’esquerres que els mateixos 
partits impulsen, aproven i apliquen a altres municipis. · Caldrà seguir lluitant 
col·lectivament des del carrer i les institucions per trobar solucions des de 
l’autoorganització popular. Contacta’ns!: 

web: cridapremiadedalt.cat  facebook: cridapremiadedalt  
twitter: cridapremiadalt  instagram: crida.pdd mail: 
cridapremiadedalt@gmail.comBones festes i un millor 2019!

Bones Festes a tothom!
El mes de desembre a Premià de Dalt comença amb “La Fira 

Infantil i de la Màgia del Nadal” en aquesta ocasió a la plaça de la 
Fàbrica. Es tracta d’un espai de retrobament on els infants podran 

fer moltíssimes activitats sorprenents i tots podrem gaudir del comerç i de la 
restauració de casa nostra. 

En el marc de les festes nadalenques, també us convidem a què participeu 
de la campanya “El comerç de Premià de Dalt et porta un somni fet regal” 
vigent fins al 29 de desembre. Una acció de dinamització comercial que 

està plenament consolidada.  També us animem a gaudir de les nombroses 
activitats que organitzen les entitats del nostre poble, especialment per als 
més petits de casa, amb l’objectiu de viure el Nadal al nostre poble.

Des del grup municipal del PDeCAT volem desitjar-vos bones festes a tots i 
que us pugueu retrobar i gaudir del Nadal amb amics i família. Lamentem que 
no tothom podrà fer-ho, ja que seguim immersos en la bogeria de tenir presos 
polítics i exiliats. Per a elles i ells, de nou, el nostre escalf i solidaritat. 

www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors. 
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.



Rosa Bel

Directora de la Coral Primiliana 
i mestra de l’Escola Municipal de 
Música durant vint-i-tres anys

Com va néixer la Coral Primiliana?
Vam començar sis persones que érem del Grup 
Carnestoltes. S’estaven fent obres al Casal Jove 
i l’Anna Céspedes ens va proposar cantar el dia 
que la gent gran l’inauguressin. Les obres però es 
van retardar i ens trobàvem a prop de les festes 
nadalenques, així que vam decidir cantar alguna 
cançó per la Missa del Gall. Vaig preparar cinc 
cançonetes a dues veus. Érem la Teresa Meca, l’Eva 
Villagrasa, l’Anna Céspedes, la Carmen Gómez 
(Julià), la Teresa Bolart i jo, acompanyades pel meu 
marit, en Josep Cots. Era el Nadal de 1983 i així va 
néixer la Coral Primiliana.
..........................................................................................
I poc a poc s’hi van apuntar més dones?
Sí, de seguida i vam arribar a catorze i ja ens vam 
preparar per a les Caramelles! Avui som entre vint 
i vint-i-dos i cantem el Concert de Nadal, enguany 
el 33è, les Caramelles, misses, La Marató, fem 
actuacions fora de Premià de Dalt... Hem actuat a 
Ermua (País Basc), La Corunya (Galícia), Calasparra, 
Andorra... Estem associades a la Federació Catalana 
d’Entitats Corals i fem sortides. Justament en 
associar-nos vam haver de canviar-nos el nom, 
perquè abans ens dèiem Coral Joia. Van començar 
amb quaranta anys i trenta anys després sonen 
realment bé tot i no tenir formació musical i això 
és admirable i elogiable perquè pràcticament s’ha 
mantingut el mateix grup de veus.

Quin va ser el paper d’en Josep Cots, el teu marit 
en l’inici i evolució de la Coral? 
Tot i ser una coral formada exclusivament per veus 
femenines, hi ha tres homes que han estat i són 
fonamentals. En Josep Cots, en Salvador Xarrié i, 
actualment, l’Adrià  Barazón. En Josep era un músic 
virtuós i des del principi ens feia els arranjaments, 
per cert, de gran dificultat. Tot i que jo sempre he 
estat la directora, ell realment n’exercia perquè 
manava i sabia manar. A part, tenia un do, una 
oïda fora de sèrie. I en Salvador Xarrié ha estat un 
gran poeta, escriptor i compositor. Un company més 
de la coral i molt important, autodidacta. Té peces 
espectaculars, per exemple, la Missa que cantem i 
que és d’ell i meva, i un poema preciós i romàntic, 
‘Impuls’ que estrenarem el 27 de gener a la sala de 
l’Orfeó amb La Calaixera. Avui, l’Adrià és qui ens 
acompanya al piano i ha encaixat perfectament amb 
nosaltres esdevenint una peça clau. És un noi que val 
un imperi.
..........................................................................................
Has estat vint-i-tres anys treballant a l’Escola 
Municipal de Música. Quin balanç en fas?
Donant classe aprens i jo he après molt durant tots 
aquests anys. He fet acompanyament de cantants 
i figurants, finals de curs, audicions, concerts 
infantils... Ha estat una llarga època molt maca amb 
uns companys magnífics  que m’ha permès traslladar 
la meva passió, la música, a diverses generacions de 
premianencs i això no té preu.
..........................................................................................
Rosa, què t’ha aportat la Música a la teva vida?
M’ha donat molt. La meva vida és 50% família i 50% 
música. M’ha permès conèixer gent meravellosa i és 
que sense la música no hagués estat tan feliç, això 
segur. 

La Rosa Bel és la dolçor personificada. Duu la 
música molt a dins i quan en parla es transforma 
en aquella nena de dotze anys que cada dia 
plegava cinc minuts abans de l’escola per anar 
al Conservatori. Disciplinada i perfeccionista, 
va  trobar la seva ànima bessona estudiant 
música, en Josep Cots, amb qui va compartir la 
seva passió i la seva vida. Enamorada de Premià 
de Dalt, recorda que en arribar-hi saludava amb 
un adéu-siau a tothom i els veïns li responien un 
allargat ‘bueeeeeno’, un mot que li encantava. 
Activa, metòdica, solidària i carinyosa, la Coral 
Primiliana és la nineta dels seus ulls. Uns 
ulls que, com la seva veu, acaronen aquesta 
conversa.

LA MÚSICA M’HA PERMÈS CONÈIXER GENT MERAVELLOSA I  ÉS QUE SENSE LA MÚSICA NO HAGUÉS ESTAT TAN FELIÇ”
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IMMOBILIARI
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Premià de Dalt


