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Encetem l’any 2009
amb una inesperada
injecció econòmica de

l ’Estat  espanyol  que
celebrem, tot i els nostres

recels perquè això suposa
l’ajornament de la millora del

finançament local com a mínim fins
l’any 2011. Premià de Dalt rep més d’1,7 milions
d’euros, una quantitat de diners que invertirem en
obres de millora urbana. Així, es procedirà al
soterrament i grapejat de les línies elèctriques del
barri Santa Anna, l’ordenació i urbanització de la
carretera d’Enllaç, reordenació, soterrament de
serveis i urbanització dels carrers de La Floresta, i
s’instal·larà l’enllumenat a la carretera dels Sis Pobles,
a banda de construir els vestidors del Camp
Municipal d’Esports, un equipament esportiu de
primer nivell amb un gran nombre d’usuaris, que
culmina la zona esportiva municipal (Biciparc La
Poma, Pavelló poliesportiu, pistes de volei platja i
pista d’skate).

A partir d’ara, en la línia d’agrupar les diferents
publicacions municipals per a reduir costos
mantenint però el dret a la informació de tots els
veïns i veïnes de Premià de Dalt, La Pinassa tindrà
una periodicitat de caràcter mensual incloent a la
seva contraportada l’Agenda d’Activitats. Pretenem
informar la població de la vida municipal i alhora
difondre les moltes activitats que les entitats i
associacions locals organitzen regularment.

Amb l’objectiu que us agradi aquest número de
la revista, rebeu una salutació ben cordial i recordeu
que tant jo, personalment, com la resta de regidors
som a la vostra disposició per a tot allò que
considereu oportú.

Joan Baliarda i Sardà

Alcalde de Premià de Dalt

Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Cristina Costa i Mònica Farré

Servei de Premsa i Josep Triadó
Lali Rodríguez Tió. verdmell@verdmell.com.
l’abecedari cultura sl
5.000 unitats
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URGÈNCIES
Emergències
112

Mossos d'Esquadra
088

Bombers
085

Policia Local
93 754 71 81

Urgències sanitàries
061

Urgències ambulatori
93 754 77 13

AJUNTAMENT
Ajuntament
93 752 31 86

Biblioteca Jaume
Perich
93 751 47 71

Camp de futbol
93 752 44 97

Jutjat de Pau
93 751 16 60

La Fletxa (PIJ)
93 754 80 19

Pinassa
93 752 47 03

Mercat municipal
93 752 34 13

Museu municipal
93 754 71 21

Ocupació i promoció
econòmica
93 752 36 60

Recaptació municipal
93 751 72 61

Recollida de mobles
93 752 31 86

Servei de cultura
93 751 09 42

Servei municipal de
català
93 752 51 66

Serveis socials
93 751 43 77

SALUT
Ctra. d'Enllaç
93 752 48 84

Barri Sta. Anna
93 752 44 54

Barri del Remei
93 752 34 03

Àrea Bàsica de Premià
93 754 77 11

AVARIES
Gas
900 75 07 50

Llum-fecsa
902 536 536

Aigua
904 10 00 00

EDUCACIÓ
CEIP Marià Manent
93 752 31 58

CEIP Santa Anna
93 751 69 68

E. Bressol Santa Anna
93 751 61 36

E. Bressol C.Ferrer
93 752 31 72

Escola de Música i
Aula de Dansa
93 752 47 93

Escoles Betlem
93 752 42 86

IES Valerià Pujol
93 752 24 36

Ludoteca
93 752 22 70

TRANSPORTS
Taxi Av. Barcelona
93 752 57 57

Empresa Casas
93 798 11 00

Renfe
902 240 202

ALTRES
Ass. Gent Gran
93 751 31 87

Casal d'avis Sta. Anna
93 752 26 32

Farmàcia C/ Cisa, 22
93 751 32 90

Farmàcia
Av. Tarragona, 10
93 751 01 19

P.fúnebres Badalona
93 497 04 97

Veterinari
93 752 20 50

Correus
93 751 71 36

Abocador restes de
jardineria
93 753 10 82

Deixalleria
93 751 27 66

Pavelló
93 752 44 74

Sorea
902 250 070
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Entre d’altres accions per a reduir
les despeses, es suprimeixen les
aportacions als grups municipals; es
redueixen i reagrupen les activitats
programades i es rebaixen els sous
dels càrrecs electes. Amb l'objectiu
d'informar tots els veïns sobre la
situació econòmica municipal,
l'alcalde, Joan Baliarda, i el regidor
d'Hisenda i 1r Tinent d'Alcalde, Josep
Triadó, elaboraven una Nota
Informativa detallant les accions que
des del Consistori s’han pres per a
rebaixar les despeses municipals. La
nota es va distruibuir a tots els veïns
així com a les entitats i associacions
locals en una mostra més de
transparència i rigorositat.

Premià de Dalt rep més
d'1,7 milions d'euros

del Fons Estatal d'Inversió Local per a fer obra pública

notícies

Les inversions a realitzar pugen a
1.732.361€ repartides entre els vestidors
del Camp Municipal d´Esports
(421.5605,40€), soterrament i grapejat
de les línies elèctriques del Barri Santa
Anna-Tió (185.031,27€), la reordenació,
soterrament de serveis i urbanització
dels carrers del barri La Floresta
(384.509,26€), ordenació i urbanització
de la carretera d'Enllaç (687.780,83€) i
enllumenat d'un tram de la carretera dels
Sis Pobles (53.534,16€).

El Fons Estatal d´Inversió Local
(FEIL) té com a condicionants que les
obres a fer s'han d'acabar abans del 31

de desembre de 2009. L'objectiu del
Fons és impulsar obra pública per a
fomentar l'ocupació, especialment en el
sector de la construcció el qual pateix
de forma especial l'actual situació de
crisi econòmica.  L'alcalde, Joan Baliarda,
es mostra satisfet pel Fons d'Inversió
Local atorgat pel govern de l'Estat
espanyol tot i que lamenta que “això
suposa ajornar i no parlar del
finançament local fins l'any 2011”.

El Ple Ordinari de la Corporació del
passat 12 de gener va aprovar per unanimitat
les actuacions previstes per l'Ajuntament
a finançar amb l’esmentat Fons.

El Ple aprova sense cap vot
en contra el Pressupost’09
El Pressupost és de 9.414.482 d’euros

i es basa en la contenció de la despesa
d’una manera molt important.

L’escenari econòmic actual ha
condicionat de ple l’elaboració del
Pressupost 2009, amb una previsió
d’ingressos –sobretot els relacionats amb
la construcció i concessió de llicències
d’obres- molt per sota del que fins fa
poc era habitual.

El Ple del passat 22 de desembre,
aprovava amb els 9 vots favorables del
govern (CiU, ERC i PPC) i l’abstenció
del PSC, el Pressupost’09. El regidor
d’Hisenda, Josep Triadó, feia esment a
l’històric mal finançament de tots els
ajuntaments, “agreujat per la gran
quantitat de serveis que prestem des de

l’administració local tot i no ser
obligatoris, és a dir, el que es coneix com
a serveis impropis i que representen
sobre un 33% del pressupost municipal”.
Triadó va recordar la caiguda en picat
dels ingressos municipals i va defensar
l’actuació de l’Ajuntament, que ha
adoptat tota série de mesures per a
pal·liar aquesta situació, destacant la
col·laboració de tots els empleats
municipals, dels veïns i les entitats, i
donant especial rellevància al fet que,
malgrat la situació econòmica, “s’han
mantingut tots els llocs de treball”. En
aquest sentit, el regidor d’Hisenda també
va incidir en “el compromís de tots els
grups municipals per a dur a terme un
exhaustiu control de la despesa”.

El govern municipal
redueix despeses i
rebaixa els sous d’alcalde
i regidors per a pal·liar la
crisi econòmica
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Aquest any Premià de Dalt s’ha volcat
en "La Marató" organitzant un ampli
ventall d'activitats amb l'objectiu de
recaptar fons per aquest esdeveniment
que, enguany, s’ha dedicat a les malalties
mentals greus. A través de la regidoria de
Participació Ciutadana, una dotzena
d’entitats i col·laboradors (l'Associació de
la Gent Gran, l’Associació d’Artistes de Premià
de Dalt, l'ACR Carnestoltes, el BTT Premià
de Dalt, el Cau l'Espolsada, el Club de Tennis,
la Penya Barcelonista Premià de Dalt Sant
Jaume, Dones de Dalt, el Grup de Solidaritat
amb el 3r Món, els Geganters, Danses de
Món, Escola Municipal de Música, Georgina
Coma, Ajuntament i Mòbil Parc) han
recaptat 5.400€ per a "La Marató de TV3".

Concretament, s'ha doblat el
que es va recollir l'any passat.

La zona blava gratuïta entrava
en funcionament de forma definitiva
el 7 de gener a una part del nucli antic
i a la zona comercial situada entre la
carretera de Vilassar de Dalt i el carrer
Miramar. La regulació horària de
l'estacionament és de dilluns a dissabte,
de 9 a 15 hores, amb una estada màxima
d'1 hora seguida. A banda, s´han
habilitat zones de càrrega i descàrrega
de dilluns a dissabte de 8 a 14 hores,
amb un temps màxim de 15 minuts.
L'objectiu és aconseguir la màxima
rotació possible de vehicles estacionats
per tal de facilitar a tots els veïns
l'aparcament perquè puguin dur a
terme gestions i compres al municipi i
així afavorir la dinamització del comerç
i millorar la mobilitat.

Pels veïns de la zona, a qui
l'habitatge els dóna de front a la Riera
de Sant Pere o a la plaça de la Vila,
l'Ajuntament els facilita una tarja de

resident per habitatge.

Els clients dels comerços i els veïns,
podran recollir gratuïtament un disc
horari a les Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC), Policia Local o bé als
comerços i empreses locals.

Premià de Dalt

se solidaritza amb
La Marató de TV3

i hi aporta més de 5.000 €

Es regula
l'aparcament
a una part del

nucli antic
amb la posada en marxa de la zona

d'estacionament amb horari limitat

La Generalitat de Catalunya ha
destinat una inversió directa de
20.000,00€ per a la consolidació i
restauració de la torre ibèrica situada al
jaciment de La Cadira del Bisbe.
Aquesta intervenció arqueològica   té
la seva significació, perquè conclou
definitivament el programa de
consolidació i restauració de totes les
estructures excavades del poblat   ibèric

i atura la forta erosió, alhora que frena
el risc de descomposició  de les restes.
Les futures intervencions arqueo-
lògiques al jaciment s'orientaran a
pavimentar els terres de les cases i
excavar l'entorn de la torre.

Paral·lelament es treballa en dos
àmbits. Primer en la recopilació de tota
la informació publicada sobre el
jaciment arqueològic; i segon en la
recuperació dels materials arqueològics
dipositats en diversos museus de
municipis veïns per tal de fer realitat
l'exposició permanent sobre el jaciment
ibèric i per extensió sobre la cultura
ibèrica i els inicis de la romanització.

El Museu consolida i res-

taura la torre ibèrica de la

Cadira del Bisbe

breus
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Després de 5 anys de servei, la
Biblioteca de Premià de Dalt està
plenament consolidada al municipi i
avui ja és un centre bàsic en l'accés a la
societat de la informació, la cultura, la
formació i l'autoaprenentatge, a més de
ser un espai de trobada social pels
premianencs. Així ho corroboren les
estadístiques de l'any 2008 les quals
reflecteixen que durant aquest any
l'equipament ha rebut 4.181 visites més

que l'anterior, destacant l'especialització
en còmic polític, amb un augment
considerable del fons i una variada oferta
cultural (concurs infantil ,  taller
d'iniciació, exposició...). Durant el 2008
s'han adquirit 3.374 documents i avui
el fons total és de 31.347 documents.

Pel que fa a la difusió de les activitats
de la Biblioteca Jaume Perich i Escala,
l’equipament ja disposa d’un espai propi
al web municipal.

Fins al 18 d'abril, els nens i nenes d'entre
5 i 13 anys poden participar d'aquesta
activitat, tot un èxit de participació a la
Biblioteca Jaume Perich i Escala de
Premià de Dalt. Enguany, l'activitat, que

començava el 19 de gener, canvia de
format. A cada participant se li dóna un
PASSAPORT DE LECTOR de diferent
color segons el seu nivell de lectura (blau,
verd i vermell). S'estableixen tres nivells
de lectura: gomet blau (fins a 6 anys),
gomet vermell (de 7 a 10 anys) i gomet
verd (d'11 a 13 anys).
Podeu ampliar informació a la
B i b l i o t e c a  o  a  l a  p à g i n a  w e b
www.premiadedalt.cat

La regidoria de Participació
Ciutadana ha publicat una guia
informativa en què especifica els
diferents serveis municipals de què
gaudeix Premià de Dalt així com
les seves nombroses entitats i asso-
ciacions locals, organitzades per
àmbits d'actuació. Com explica el
regidor de Participació Ciutadana,
Marc Tintoré, "es tracta d'una
publicació mèrit de tothom, d'en-
titats, tècnics municipals i polítics
perquè tots ens hem implicat de
valent per a fer realitat aquesta
publicació que neix amb l'objectiu
de facilitar la integració dels nous
veïns de Premià de Dalt i alhora
donar a conèixer a la resta de ciu-
tadans els nombrosos serveis mu-
nicipals i supramunicipals de què
disposem, i que són al seu servei, així
com també informar-los de l'ampli
ventall d'entitats que dia rere dia
treballen pel municipi".

L'Ajuntament ha editat
6.000 exemplars de la Guia,
obra de la dissenyadora local
Georgina Coma. S'ha distribuït
un exemplar per habitatge
i la resta queda a disposició del
Consistori pels nous empa-
dronats i per les persones que
en sol·licitin. 

La Biblioteca Jaume
Perich rep 4000 visites
més que l'any 2007

L'Ajuntament
elabora una Guia
de Participació
Ciutadana
 i la distribueix casa per casa

Arrenca "Passaport de lector,
les meves lectures"

Julián Ginés Arroyo és veí del barri Santa Anna i arran de patir un accident
de trànsit es va endinsar en el món de la boxa esdevenint avui tot un campió
d’aquesta especialitat. Amb diversos títols a la seva butxaca (campió de Catalunya
i Sotscampió d’Espanya) en aquests moments s’està entrenant de valent per a
preparar-se pel Campionat d’Espanya, que tindrà lloc la primavera del 2009. En
Julián, integrant de la Selecció Catalana i també de l’Espanyola, recomana la boxa
com a esport net, tant pel treball físic com per la formació i valors que se’n deriven
i es lamenta que sigui un esport força desconegut encara a Premià de Dalt.

El 6è Concurs de Superlectors de la Biblioteca Jaume Perich

Un veí del barri
Santa Anna, tot un
campió de boxa



La coherencia del equipo de
gobierno. Estamos en el ecuador de la
legislatura municipal, el tiempo pasa veloz. Qué
obviedad. Atravesamos momentos difíciles, muy
difíciles para algunos. La economía no va bien, para
unos mejor que para otros, pues siempre llueve
sobre mojado. Podemos hablar de varios tipos de
economía: estatal, autonómica, municipal y familiar.
¿Qué es lo que nos interesa? La más próxima, la
familiar. Aquella más cercana que paga impuestos,
libros, medicamentos, seguros, hipoteca, etc. Todos
estos pagos se van solventando cuando hay ingresos
salariales, pero si éstos fallan, llega el drama. El
seguro de paro tiene unas limitaciones y las distintas
ayudas que se pueden percibir, no solucionan,
lamentablemente, los problemas. ¿Qué pasa en

nuestra economía municipal que es la administración
más próxima al ciudadano? El Ayuntamiento lo
que hace es administrar los impuestos que recibe
a cambio de prestar unos servicios a los ciudadanos:
seguridad, limpieza, recogida de basuras,
iluminación... Una de las principales fuentes de
financiación de nuestro Ayuntamiento es la
relacionada con la construcción y, como es de todos
sabido, esta actividad se ha reducida al mínimo. En
consecuencia, des del gobierno no podemos llevar
a término todas aquellas actuaciones que
desearíamos. Este año ha llegado 1.700.000 euros
del Fondo Estatal de Inversión Local. Con esta
cantidad acometeremos importantes obras de
mejora en los diversos barrios del municipio, obras
de las que los ciudadanos tendrán puntual

información.

Este representante del Partido
Popular, dentro de la modestia,
c o n t r i b u y e  a  l a  b u e n a
gobernabilidad. Tenemos que ser
serios. Desde las regidurías que me
han sido encomendadas (Gobernación
y Planificación Urbanística) dedicaré todo
mi saber y voluntad al beneficio y bienestar
ciudadano. Los grupos que formamos
Equipo de Gobierno mantenemos una coherencia
y trabajamos a favor de nuestros ciudadanos. Quedo
a vuestra disposición.

Ildefonso Fernández Álvarez.

El Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya valora molt positivament l’aportació
del 1.700.000 euros del govern central presidit pel
socialista José Luís Rodriguez Zapatero. Aquests
diners que equivalen al pressupost d’inversió de
dos anys de l’Ajuntament, i que estan  emmarcats
dins del Fons estatal d’inversió local, serviran
perquè Premià de Dalt pugui fer inversions
necessàries en el conjunt del municipi, encara que
a dia d’avui, algunes veus properes a partits polítics
que no són al govern de l’estat ni al de la generalitat,
i amb la boca ben petita, desprecien l’aportació
d’aquests fons d’inversió.

A Premià de Dalt el PSC ha aprovat els
projectes de millora del barri Santa Anna per
l’eliminació de cablejat aèri, millores a la via pública
al barri de la Floresta, la finalització tan esperada
dels vestidors del camp de futbol que finalment es
podran començar a fer amb diners públics, sense

esperar els diners promesos per al govern,
provinents dels promotors immobiliaris,
l’enllumenat del tram de la carretera dels sis pobles
entre la riereta i la carretera d’enllaç, i la finalització
d’un altre tram de la mateixa carretera d’enllaç i
l’asfaltat fins la carretera de Vilassar de Dalt.
Normativa de despesa El PSC ha estat capaç de
posar d’acord la resta de grups municipals per tal
de dotar l’Ajuntament d’un manual de gestió intern
de la despesa dels diners públics del pressupost.
La proposta del manual va ser presentada pel PSC
en el plenari del mes de desembre i aprovada per
unanimitat dels grups municipals. Aquesta proposta,
que permetrà fer economies positives als
departaments de l’Ajuntament, ha estat molt ben
valorada pels tècnics municipals adscrits a l’àrea
d’economia i d’hisenda, i més en el període de crisi
en el qual l’Ajuntament ha de fer front en aquest
exercici del 2009. Els impostos han apujat No

compartim gens ni mica la
nota repartida per l’equip de
govern aquests darrers dies
a les cases del municipi en
la qual, en un dels seus
apartats, es deia que
l’Ajuntament no ha
apujat els impostos. El
percentatge de l’IBI passa
del 0’92 al 0’94, que equival a dir
un 4% d’augment respecte el 2008, un
2’4% més que l’IPC que ha tancant l’any a l’1’6%.
L’aigua un 16%, i la resta dels impostos també al
4%, ajustats a l’IPC del mes de setembre, just quan
l’IPC estava al 4%, i que tothom ja preveia que
aniria a la baixa a finals d’any com així ha succeït,
menys el govern (CiU,PP i ERC) que ha preferit
gravar més els ciutadans, que buscar altres fòrmules
més creatives per fer front a la crisi.

El Fons Estatal d’Inversió Local, un invent
improvisat que ajorna el debat del

finançament local

Òbviament, el Fons no resol el
mal finançament que patim tots
els Ajuntaments catalans, tot i

que això no vol dir que no ens
alegrem dels 1,7 MM d’euros extres que

Premià de Dalt rep per aquest concepte amb
l’objectiu de fer obra pública. Ara bé, es tracta d’una
actuació improvisada de l’Estat espanyol a la que
alguns municipis no poden accedir perquè no són
a temps de redactar tots els projectes per a fer-ho
possible.

Cal obrir els ulls i adonar-nos que aquests
diners arriben a canvi d’ajornar un mal endèmic de
tots els Consistoris: el seu finançament. Aquesta
inversió no soluciona ni molt menys aquesta
mancança com tampoc resol les reivindicacions de
les entitats municipalistes com ara el finançament
dels serveis impropis dels Ajuntaments que suposen
més d’un 30% del pressupost municipal, o el retorn
de l’IVA de les inversions municipals. Celebrem
aquest Fons però som conscients que és un pedaç
davant la falta de finançament dels Ajuntaments i
això repercuteix en els serveis als ciutadans i en la
seva qualitat de vida.

Des de Convergència i Unió entenem que el

govern de l’Estat va donant pals de cec perquè
lamentablement cap de les accions econòmiques
planificades pel govern Zapatero dóna els seus
fruits. Passa el mateix amb el finançament del nostre
país. Avui el govern de la Generalitat, encapçalat
pel PSC, no només no fa res per a resoldre el mal
finançament de Catalunya sinó que s’oculta darrere
les sigles fent prevaler el PSOE per damunt de la
Generalitat i els catalans. Des de Premià de Dalt
considerem que front els espectacles diaris del
tripartit de la Generalitat, i amb la seva nul·la
capacitat per a fer front a la crisi actual, l’única
alternativa a Catalunya és fer confiança a
Convergència i Unió.

a la
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s

a
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t l 2008

PSC

A tot drap. Encetem el
2009 amb gran dosi d’il·lusió

per la feina feta fins ara.
Aquest any portarà a
Premià de Dalt una frenètica

activitat. Les inversions
procedents de la Generalitat de

Catalunya i de l’Estat sumen prop de
5.500.000€ i han de dotar-nos de nous

equipaments esportius, habitatges de lloguer i
de protecció, nous locals comercials municipals,
un nou ambulatori amb pisos tutelats i la
renovació de molts carrers i millores generals als
barris de La Floresta i Santa Anna. Aquest 2009

serà tan important per a Premià de Dalt com el
2005-06. La gent d’Esquerra Republicana està al
cas d’aquestes fites. Tots els projectes ja han
superat la paperassa oficial i d’aquí a final d’any
les millores seran més que evidents. Alhora la
caiguda d’ingressos a l’Ajuntament permetrà una
reflexió vers les activitats i serveis municipals
que permetrà rendibilitzar l’esforç de tothom.
La nostra responsabilitat ens impedeix caure en
el pessimisme. Ara toca DIT i FET.

www.esquerra.cat/premiadedalt. Actualitzada
diàriament. O bé al Facebook – Sebastià Pujol i Puig.
Atenció ciutadana al 616 232 027 (Sebastià Pujol)



febrer agenda activitats

Exposicions

Projecció DVD Trocadero ,
del Ballet de Montecarlo
Auditori Can Figueres
Esbart l’Espolsada

Curs Mountain Bike de
FreeRide i Descens
amb Bernat Guardia.
Tot un dia d’aprentatge per superar trialeres i
guadir de la baixada, al biciparc La Poma.    M bil:
659 679 231

Gran Rua Carnaval
Sortida de la pl. Vila.
En acabar, Ball de l Espolsada
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Carnaval i tarda de ball
amb concurs de disfresses.M sica en directe.

A la Benèfica
Associació de la Gent Gran

Sardinada
i Crema del rei Carnestoltes
A la plaça de la Vila.
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Presentació literària
"La Represa" Cr nica d’una generaci  1946/1956.
D’Albert Manent.

Sala Orfeó
Arts i Lletres

21
dissabte

10h

22
diumenge

9h

11,30h

18h

25
dimecres

19h

27
divendres

20h

14è Premi Internacional
d’Humor Gat Perich
mar  i abril
al Museu de Premi  de Dalt

Permanent de pintures a
l'oli d’en Matheu Cerdà
Cada 1r diumenge de mes,
d 11 a 14h
Torrent Pau Manent, 35.
Tel. inf. 937 264 418

Hora del conte
Un univers de contes

a c rrec de Sherezade Bardaji.

A la Biblioteca
Biblioteca Jaume Perich

Danses del món
Sala Orfeó
Grup de danses de Sant Jaume

Tarda bingo
La Benèfica
Associació de la Gent Gran

Sortida teatre
Monty Python’s Spamalot .

Inscripcions tel. 93 751 37 83 i 93 751 41 92.
Preu: 42  (entrada + autocar)
Dones de Dalt

Classe video i fotografia
a c rrec d en Manel Avellana
La Benèfica
Associació de la Gent Gran

Sortida a la muntanya
Grup de Muntanya SC Sant Jaume.

Classe gravats
 a c rrec de Camila Monasterio
La Benèfica
Associació de la Gent Gran

Presentació del llibre
Iskander: un viatge a la m gia dels
llibres . Autores: Al cia Gili i S lvia Romero.
Presenta: Montse Assens
Biblioteca Jaume Perich

Berenar de Dijous Gras
A La Benèfica.
Associació de la Gent Gran

Cine Fòrum
Al teatre Sant Jaume
Secció CineClub

4
dimecres

18 30h

20
divendres

22h

infantil

7
dissabte

11 30h

8
diumenge

18h

11
dimecres

19h

12
dijous

18h

17
dimarts

19h

19h

gent

gran

gent

gran

14
dissabte

8h

19
dijous

18h
gent

gran

"Horitzó"
de l'Andreu Mairal
El 7, 8, 14 i 15 de febrer
A l’Espai Arts i Lletres
Riera de Sant Pere, 147

Pintura de Isabel
Dominguez (IDO)
27 de febrer al 8 de mar
A l’Espai Arts i Lletres
Riera de Sant Pere, 147

gent

gran


