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La Pinassa
arriba al
número 50
L’abril de l’any 1988 –fa
vint-i-un anysl’Ajuntament de Premià de
Dalt editava per primera vegada
la revista municipal La Pinassa. La
publicació va néixer pel desig de fer arribar
a tots els veïns i veïnes del municipi què es feia a
l’Ajuntament, les activitats de les entitats i els
esdeveniments destacats per tal de mantenir informats
els ciutadans dels diferents nuclis de població amb la
voluntat de màxima transparència.
La capçalera de la revista municipal, La Pinassa, es
va triar perquè aquest és el gentilici amb què es coneixen
els habitants de Premià de Dalt, i va semblar que era un
títol que identificava clarament la població. Des de
llavors, ja s’han editat 49 números més, adequant-se les
pàgines al moment quant a disseny i maquetació.

Joan
Baliarda
i Sardà

telèfons d’interès
urgències
Emergències
112
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088
Bombers
085

ajuntament

A totes les persones que ho han fet possible, les
meves més sinceres felicitacions.

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

Mercat municipal
93 752 34 13
Museu municipal
93 754 71 21
Joan Baliarda i Sardà .Alcalde de Premià de Dalt

IES Valerià Pujol
93 752 24 36

Servei municipal de
català
93 752 51 66

Ludoteca
93 752 22 70

salut

Urgències ambulatori
93 754 77 13

Pinassa
93 752 47 03

Servei de cultura
93 751 09 42

transports

Urgències sanitàries
061

Ajuntament
93 752 31 86

Escoles Betlem
93 752 42 86

Serveis socials
93 751 43 77

Policia Local
93 754 71 81

Avui, vint-i-un any després, les pàgines de la revista
segueixen informant –ara de forma mensual- els
ciutadans i ciutadanes de l’activitat municipal i de tot
allò que organitzen les nombroses entitats i associacions
de què gaudim a Premià de Dalt. És doncs més que
merescut retre un homenatge a les persones que l’any
1988 van decidir crear una revista municipal, amb
l’exalcalde Manuel Rodríguez Muñoz al capdavant, i
felicitar-los per la iniciativa, la qual ha permès avui
celebrar els 50 números de La Pinassa, les seves noces
d’or, i garantir el dret a la informació a tots els veïns i
veïnes de Premià de Dalt.

Recollida de mobles
93 752 31 86

Ocupació i promoció
econòmica
93 752 36 60
Recaptació municipal
93 751 72 61

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

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

Llum-fecsa
902 536 536

Farmàcia
Av. Tarragona, 10
93 751 01 19

Aigua
904 10 00 00

P.fúnebres Badalona
93 497 04 97

educació

Veterinari
93 752 20 50

CEIP Marià Manent
93 752 31 58

Correus
93 751 71 36

CEIP Santa Anna
93 751 69 68

Abocador restes de
jardineria
93 753 10 82

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

Deixalleria
93 751 27 66
Pavelló
93 752 44 74
Sorea
902 250 070
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notícies

Gran èxit de públic en la
jornada de participació
al barri Santa Anna
perquè els veïns hi proposin millores
“Digue’ns com vols que sigui el teu
barri", va assolir un nombrós
públic. A l’acte van participar els
alcaldes de Premià de Dalt i Premià
de Mar, Joan Baliarda i Miquel
Buch, respectivament; i diversos
regidors d’un i altre consistori.
Amb l’objectiu de recollir què volen
els veïns i veïnes del barri Santa Maria
Santa Anna Tió per a millorar-lo, els
Ajuntaments de Premià de Dalt i Premià
de Mar van organitzar dissabte 25 d’abril
una Jornada de Participació Ciutadana
al torrent Santa Anna, sota el títol

“Digue’ns com vols que sigui el teu
barri”. També van assistir representants
de l’AAVV del barri Santa Maria Santa
Anna Tió. Ambdós ajuntaments han
sol·licitat participar a la llei de barris.
Moltes persones es van apropar a les
diferents taules instal·lades al torrent

Santa Anna per a escriure què cal millorar
al barri i posteriorment penjar les seves
propostes a un estenedor.
L’objectiu de l’acte era que arran la
presentació del projecte de remodelació
del barri a la convocatòria de la Llei de
Barris els veïns diguessin la seva i
incloure-ho en el projecte.
La Llei de Barris de la Generalitat de
Catalunya finança part de les
rehabilitacions integrals de barris o àrees
urbanes per tal de millorar les condicions
de vida dels seus habitants, concretament
el 75% en els municipis de fins a 10.000
habitants i el 50% en els de més de
10.000 habitants.

Tall de circulació a un tram
de la carretera d’Enllaç
Des del 27 d'abril el tram de la carretera d'Enllaç

comprès entre la rotonda de la carretera dels Sis
Pobles (a l'alçada del Biciparc La Poma) i el passatge
Mateu Mas (a l'alçada de l'escola Bressol Municipal
de Cristòfol Ferrer) resta tallat degut a les obres de
reurbanització que es fan en aquesta via. L'objectiu és que
la carretera d'Enllaç esdevingui una via més amable, amb
noves voreres, llums i enjardinament.
El tall de circulació, que tindrà una durada aproximada
de 4 mesos, és del tot imprescindible perquè l'empresa
constructora porti a terme la segona fase amb un pressupost
d'execució de 687.780,00€.
Únicament podran accedir als carrers tallats (Bonavista,
Ramon Berenguer IV, Vogi i Dolça de Provença) els
veïns de la zona i els serveis. A banda, la parada d'autobús
situada a tocar de la Font Blava (cruïlla entre la carretera
d'Enllaç i l'avinguda Caritat) s'ha traslladat a la Riera
de Sant Pere amb dues noves parades, una més propera
a la carretera dels Sis Pobles i una altra a tocar de la Casa
de Cultura Can Figueres.

Premià de
Dalt surt al
carrer per a
celebrar la
Diada de
Sant Jordi
Centenars de persones van passar pel pati de Sant Jaume i el
torrent Santa Anna al llarg de tot el 23 d’abril per a participar
d’aquesta Diada protagonitzada pels llibres i les roses. Van haver
exposicions, un concert a l’Escola Municipal de Música, dues
presentacions de llibres i l’espectacle “Babel” a càrrec de la cantant
Lídia Pujol, acompanyada del guitarrista Pau Figueres. L’Espai
Santa va acollir el VIII Concurs de Narrativa escolar al voltant del
tema “La força de voluntat”, la guanyadora del qual fou la Judith
Garcia del CEIP Santa Anna amb “Nova vida, nou problema”.
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breus
Nova junta a la SC Sant Jaume

Anna M. Casacuberta, nova
presidenta de l’entitat
centenària
L’Assemblea d’aquesta entitat
centenària, la Societat Cultural Sant
Jaume, va renovar la seva Junta en una
reunió celebrada el passat diumenge 26
d’abril. La nova Junta l’encapçala l’Anna
M. Casacuberta com a presidenta i
l’acompanyen 12 persones més.

Es talla al trànsit
la carretera N-II
per la Challenge

Anna M. Casacuberta (Presidenta), Pau
Vila i Roig, Daniel Iglesias, Montse
Morera, Serafín Castaño, Esperança
Larruy, Carme Ballester, Marta Colomer,
Carles Ramon, Josep Busquets, Valerià
Pujol, Manel Rodríguez Tió.

El Maresme és l’escenari d’un
esdeveniment esportiu de relleu
internacional, considerat com una de les
proves més dures del món: el triatló
Challenge que se celebrarà els dies 24
de maig i 4 d’octubre.
Concretament, el 24 de maig més de
2.000 triatletes d’arreu participaran al
Mig Challenge Costa de Barcelona –
Maresme en què els esportistes faran les
proves de natació, bicicleta i cursa a peu
de mitja distància. És a dir, començaran
nedant 1,9 km, després faran 90 km en
bicicleta i acabaran corrent 21 km a peu.
Perquè els esportistes puguin competir
a la Challenge amb la màxima seguretat,
es procedirà al tall de la carretera N-II
entre les 6h i les 15.30h del diumenge
24 de maig. L’alternativa serà l’autopista
C-32. En els accessos del Maresme es
lliurarà als usuaris un tiquet que els hi
facilitarà el pas a l’autopista sense
necessitat de pagar peatge mentre estigui
tallada la N-II.

Nova junta
de l’Associació de la
Gent Gran de Premià de Dalt
Mercè Noguera (Presidenta)

Jordi Roig (Relacions Institucionals)

Joan Compte (Vicepresident)

Manel Avellana (Màrqueting)

Maria Porta (Secretaria)

Antoni Sallés (Vocal)

Ramon Aracil (Comptable)

Felip Hernández (Vocal de Manteniment)

Teresa Albert (Tresorera)

Paquita Simó (Vocal de Barri)

Daniel Armenteros (Logística)

Lídia Rossell (Vocal de Barri)

actualitat

Important salt qualitatiu
en els serveis a la joventut
La regidoria de joventut ha consolidat,
en els darrers dos anys, la política
adreçada al jovent de Premià de Dalt i
ha creat nous projectes que responen
a les necessitats d’infants i joves pel seu
desenvolupament com a ciutadans. Cal
destacar però que es tracta d’un servei
no obligatori pel consistori que a Premià
de Dalt s’ofereix des de fa 12 anys.
Un exemple ben clar d’aquesta
millora en serveis a la joventut és la
Ludoteca Municipal La Xarranca, que
compta actualment amb 46
assistents, 16 infants al grup petit,
15 de grans i 15 de joves.

El local que ocupa La Xarranca
disposa de més superfície, distribuïda
en 3 sales, una millora que ha comportat
un augment del nombre de places per
aquest servei municipal. Les noves sales
s’han destinat a la realització de tallers
i a una zona de jocs.
Amb la voluntat doncs de millorar les
polítiques de joventut, i seguint la línia
de corresponsabilitat de joves i infants,
s’han aplicat taxes mensuals a la ludoteca
i una taxa anual a l’Espai Jove, que
responen bàsicament a la necessitat
pedagògica de treball amb constància,
de l’accés als serveis i la responsabilitat

L’Associació de la Gent Gran i el
Casal d’Avis Santa Anna celebren
el seu Dinar de Germanor
Ambdues entitats van organitzar el
tradicional Dinar de Germanor a la
Torre del Pi el passat 26 d’abril. Els
presidents dels dos casals, Mercè
Noguera i Agustín Martínez, respectivament, van estar acompanyants de
l’alcalde, Joan Baliarda, el regidor de
Gent Gran, Marc Tintoré, la regidora
de Serveis Socials, M. José Marín, i altres
representants municipals. Després de

gaudir d’un suculent dinar, els prop de
250 assistents van degustar el
monumental pastís preparat per a
l’ocasió. El Dinar de Germanor de la
Gent Gran de Premià de Dalt va servir
també per a retre un homenatge a la
dona i l’home de major edat de les dues
entitats i presents en el dinar, Rosario
Jurado i Fèlix Pi. A tots dos, moltes
felicitats.

envers el seu ús. La regidora de Joventut,
M. José Marín, explica que “aquesta
novetat es tradueix en una professionalització dels monitors que hi desenvolupen la seva feina”. I afegeix, “el preu
d’aquestes taxes és simbòlic i s’ofereix la
possibilitat d’acollir-se a descomptes per
aquelles famílies que ho sol·licitin”.
Concretament, els usuaris de la Ludoteca
La Xarranca hauran de pagar 10€ al
mes; i els de l’Espai Jove, 30€ l’any.

Estiu Jove i
Estiu en Marxa
L’any 2008 es va crear la primera
edició de l’Estiu Jove, una programació
adreçada a joves de 12 a 16 anys. En
aquests moments des de la regidoria
s’ultimen els detalls per a la segona
edició amb importants novetats
respecte l’anterior. Quant al casal
d’estiu, Estiu en Marxa, se n’ha
prioritzat la qualitat i el programa es
consolidarà amb l’adequació horària
de les famílies per tal de conciliar la
vida familiar i la laboral.

5

Més de 10.000 convergents ens reunim a
Gurb (Vic) en el Dia de Convergència
Democràtica de Catalunya
El 19 d’abril, els homes i dones
de Convergència celebràvem la
gran festa del nostre partit al poble de
Gurb (Osona). Podem afirmar amb
orgull i satisfacció que fou un èxit
absolut, destacant de forma

Convergència. Som el moviment polític més

del 2011. Així, el proper diumenge 17 de maig

important de Catalunya, som patriotes i defensem

organitzem la ja tradicional Arrossada Popular, com

el país. Representem un immens grup de persones

sempre, al Pavelló Poliesportiu Municipal, on ens

capaç de fer i actuar amb passió i sentiment. Som

acompanyarà en Felip Puig, el nostre Secretari

molts i de tota procedència i extracció social, amb

General Adjunt.

les idees clares, sabem on volem anar, tenim
convicció, respecte, valors, estimació per la terra i
orgull de país.
En un altre ordre de coses, les eleccions europees

A banda, CiU Premià de Dalt organitza una nova
sortida, aquest cop el dissabte 13 de juny, al Museu
Memorial de l’Exili, a La Jonquera, i al Museu Dalí,
a Figueres. Com que hem de treure les entrades amb

especial la participació de la

del proper 7 de juny són a tocar i des de Premià de

15 dies d’antelació, agrairem que les persones

gent del Maresme i de Premià

Dalt ja estem preparant aquests comicis a banda de

interessades reserveu plaça abans del 24 de maig

de Dalt. Vam demostrar i ens

treballar en el dia a dia tant en el nostre Ajuntament

trucant als telèfons 627 566 769 (M. Àngels

vam demostrar a nosaltres mateixos

com a l’Agrupació Local, amb l’objectiu de renovar

Ferrández), 93 751 25 56 (Paqui Vega, Sra. de Gascón)

la confiança dels veïns en les eleccions municipals

o 666 011 660 (Montse Costa). Us hi esperem!

el que som i qui som la gent de

l'ús de la Ludoteca i de l'Espai Jove?: 2.100 euros,

quals treballen tots dos i

els impostos per sobre de l'IPC fa pagar per

resultant de l'aplicació d'una quota de 10 euros

l'import d'aquesta taxa és un

utilitzar la Ludoteca i l'Espai Jove.

mensuals per la ludoteca i 30 euros anuals per

sobrecost a les ja ajustadess

l'Espai Jove.

economies familiars.

El govern (CiU, PP i ERC), a més d'apujar

No en tenien prou en apujar els impostos
sinó que ara, a més, en plena crisis econòmica les

- Però si amb subvencions arbitràries com

famílies de Premià de Dalt haurem de pagar

l'atorgada pel regidor de cultura a una empresa

d'acord i el grup

perquè els nostres fills i filles utilitzin la ludoteca

privada del sector del teatre ja s'han gastat

municipal del PSC hi ha

i l'espai jove, amb l'aprovació d'una nova taxa,

pràcticament el que volen recaptar per aquest

votat en contra.

a la qual el PSC hi ha votat en contra.

servei.

La regidora de Joventut, que en el ple no va

-Després de la pujada d'impostos per aquest

justificar la implementació d'aquesta nova taxa, es

2009 (+ 4,6%), molt per damunt de l'IPC (que va

limita a dir que l'Ajuntament no té prou diners

tancar l'any a l'1'6%), ara no era el moment

per fer front a les despeses del servei…¿?

d'aplicar aquesta taxa per un servei que utilitzen

- Sabeu quan es pensa recaptar aquest 2009 per

El Partit Popular , sempre a
prop de les famílies
Des que vaig ser escollit regidor a l’Ajuntament
de Premià de Dalt en les Eleccions Municipals del
27 de maig de 2007 sempre he tingut clar que la
meva obligació és ser a prop dels ciutadans, tant
d’aquells que van dipositar la confiança en la meva
candidatura com dels que van optar per un altre

PSC

No hi vam estar

els nens i nenes de famílies, els pares i mares de les

Des del Partit Popular de Catalunya proposem
crear un fons de rescat d'habitatges hipotecats,
d'acord amb les entitats financeres, amb aportacions
de capital privat, per tal que les famílies que no
poden fer front a les hipoteques tinguin la possibilitat
de cedir-les a l'entitat titular a canvi del pagament
d'un lloguer assequible, amb opció a compra en
cinc anys.

quatre anys, per tal d'equiparar posicions amb
els països europeus, contemplant una
protecció especial a les famílies
nombroses. Hem de dir prou a les
improvisacions de Rodríguez
Zapatero i el Tripartit perquè res
solucionen, només hi psoen nyaps. A
Catalunya, cada dia del primer trimestre

partit polític. En aquest context, i donada la situació

A més, creiem en la institució de la família i per

de crisi que avui tots patim arreu del món, sóc

això volem un Pla integral de suport a les famílies,

d’aquest any 2009 quasi 850 persones han

conscient que avui més que mai hem de ser al costat

amb prestacions econòmiques directes de 100 euros

perdut la feina i ja hi ha 622.700 persones aturades,

de les famílies, algunes de les quals pateixen seriosos

mensuals per fill menor de 18 anys, a partir del

un 114% més que en el mateix període de l’any

problemes per arribar a final de mes.

segon fill, amb caràcter universal, en un termini de

passat. Exigim solucions.

Josep Font , el sentit
comú d’Esquerra
Republicana

pedaços, fent rutllar la maquinària de l’Ajuntament

L’ anar per feina és una
de les peculiaritats de Josep
Font, cafeter de Sant Jaume amb
la seva família durant molts anys.
Expresident del bàsquet, ara empresari,
avi i pare de dos nanos, expressa amb
claredat la feina que li pertoca a
Esquerra per Premià de Dalt:

per tal que esdevingui un veritable Servei pel poble.
El criteri i previsió marquen el seu caràcter, des
del petit detall fins la conversa amb el veí més
preocupat del que passa o vol per casa seva, Josep
Font és d’un tarannà dit i fet que permet donar
calma i tranquil·litat per fer la feina com cal. Si
Esquerra governa, Premià hi guanya.
www.esquerra.cat/premiadedalt. Actualitzada
diàriament. O bé al Facebook – Sebastià Pujol i Puig.
Atenció ciutadana al 616 232 027 (Sebastià Pujol)

fer realitat l’extens programa

Enllaços d'interès: www.canxalant.org i

d’ERC que resol per temps

www.lapomabikepark.com

les mancances eternes, sense

maig
4

dilluns

agenda activitats
17

Curs d’informàtica

dissabte

13h

a l’Associació de la Gent Gran

Arrossada Popular amb Felip Puig
Al Pavelló Poliesportiu Municipal
CiU Premià de Dalt

Associació de la Gent Gran

5

dimarts

20’00h

Xerrada sobre la Maternitat
d’Elna, a càrrec d’Assumpta Montellà.

19

dimarts

A la Sala de l’Orfeó. Dones de Dalt.

6

dimecres

19h

de plàstica artística
a l’Associació de la Gent Gran
Associació de la Gent Gran

Curs d’internet

21

dijous

de 2 mesos de durada
a l’Associació de la Gent Gran
Associació de la Gent Gran

Classes Magistrals

18h
t
gen n
gra

Sortida al teatre musical
“La Bella i la Bèstia”.Associació de la Gent Gran

Taller

“Sexe a totes les edats.
Sempre hi ha sexualitat”
Associació de la Gent Gran

t
gen n
gra

Associació de la Gent Gran

22

divendres

22h

Cinefòrum
Projecció de la pel·lícula “Irina Palm”
Al Teatre de Sant Jaume
Secció Cineclub

7

dijous

18h

8

divendres

20h

Conferència “Tai Txi i els seus
beneficis”a càrrec de Javier de la Rosa, economista

Ermita de Sant Mateu “Viu el Parc”

a l’Associació de la Gent Gran

Consorci Parc Serralada Litoral

Conferència cloenda
“La Bíblia al món”
A la Sala de l’Orfeó. Arts i Lletres

Excursió per l’entorn de Premià de

8h

Dalt, amb passis de diapositives
Al pati de Sant Jaume. Grup de Muntanya

10

diumenge

14a Missa Rociera

tot el dia

AMPA Marià Manent

29

divendres

A la Sala l’Orfeó. Grup de Lectura

30

Peixetada a Cambrils

dissabte

Als voltants del Pavelló
Poliesportiu Municipal. Comissió de la Missa Rociera

15

Reunió prèvia Estiu en Marxa

10h

A l'Espai Santa Anna.

Tertúlia de llibres

21h

tot el dia

18h

Festa Primavera
del CEIP Marià Manent.

8h

divendres

Sortida fins a Sant Mateu

de la salut i professor de Tai Txi i Txi Kung

9

dissabte

24

diumenge

Data límit per a la reserva: 15 maig.
Associació de la Gent Gran

Excursió a la Maternitat d’Elna i al Claustre
de la Catedral de Santa Eulàlia.
Dones de Dalt

Regidoria de Joventut

16

dissabte

Activitats Cau l’Espolsada

10h

Al pati de Sant Jaume. Cau l’Espolsada

12h

Concert Primavera
a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal
de Música. A l’Escola Municipal de Música.

Exposicions i Tallers
El Rocío a Catalunya,
“Rocío. Tiempos de María”

fins al 7 de juny
Al Museu de Premià de Dalt
(Riera de Sant Pere, 88)

Escola Municipal de Música

“Bíblia i Cultura”
fins al 8 de maig,
a l’Espai Arts i Lletres
(Riera de Sant Pere, 147)

Taller de Coaching
estratègic per a empreses, a
càrrec d'Álvaro de Guirior
Els dilluns, 4, 11 i 18 de maig a
les 18’30 h
Al Servei Muncipal d'Ocupació i
Promoció Econòmica (SMOPE).
Informació i Inscripcions:
93 752 36 60

50 números informant amb
transparència i proximitat
els ciutadans i ciutadanes
de Premià de Dalt

