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Editorial
El passat 17 d’octubre, vam
ser molts els premianencs

que vam omplir el Teatre
de Sant Jaume per a

gaudir del documental
“Premià de Dalt en
imatges”, aquest cop

dedicat a la Guerra Civil.
Em consta la important tasca
dels testimonis que l’han fet

possible, sense els quals el
reportatge i tota la col·lecció

–formada per tres treballs- hagués
resultat impossible, i també el destacat paper de

la Comissió que hi ha intervingut i les diferents
persones que els han donat un cop de mà. Permeteu-
me doncs que aquestes primeres línies de l’editorial
de “La Pinassa” les dediqui, en nom de l’Ajuntament
de Premià de Dalt, a agrair la seva aportació,
totalment altruista.

Aquest número de la revista municipal també
informa d’un tema que ens afecta a tots; la congelació
i baixada dels impostos i taxes. Des de l’equip de
govern hem optat per a intentar alleugerir la crisi
econòmica que tots patim apostant clarament per
a mantenir els impostos com estaven i rebaixant
aquells que fan referència a les activitats econòmica
i urbanística. En més d’una ocasió us he parlat de
les grans dificultats que els Ajuntaments patim amb
l’actual sistema de finançament de què disposem,
doncs bé des de l’equip de govern hem defugit
prendre el camí més fàcil –apujar els impostos, com
fan altres administracions- perquè entenem que fer-
ho va en contra dels nostres principis i, sobretot,
en contra dels interessos dels veïns i veïnes de
Premià de Dalt.

El número de “la Pinassa” que teniu entre les mans
també recull altres activitats que algunes de les
nombroses entitats locals de què gaudim al poble
han organitzat les darreres setmanes. Concretament,
vull destacar la XIX Trobada de Gegants del
Maresme que vam acollir, en el decurs de la qual es
va escollir la nova Pubilla de la comarca, així com
la Trobada de Cossos Portants de Catalunya,
emmarcada en la commemoració dels 250 anys de
la inauguració de l’actual capella del Santuari de la
Mare de Déu de la Cisa.

En un altre ordre de coses, també vull dedicar
unes línies d’aquest editorial per a convidar-vos a
visitar la pàgina web www.humoralart.com, una
iniciativa cultural que neix de la col·laboració entre
l’Ajuntament, la Biblioteca, l’Associació Perich
sense Concessions i els dibuixants Fer i Kap i que
pretén difondre tot allò relacionat amb l’humor
gràfic, el còmic polític i l’humor satíric.

Moltes gràcies.

Joan Baliarda i Sardà. Alcalde de Premià de Dalt

Servei 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.
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Una comissió per un
treball de 3 volums

Cultura, la Biblioteca i dibuixants
promouen una nova web//
www.humoralart.com  La iniciativa partia de la
Biblioteca Jaume Perich, l’Arxiu Municipal, la regidoria de Cultura
els dibuixants Fer, i Jaume Capdevila (Kap) amb la pretensió de
posar a disposició del públic en general i dels més curiosos, les
eines existents a la xarxa sobre humorisme gràfic, còmic polític i
humor satíric. Com s’explica en el mateix web, “està pensada com
a web de recursos, des d'on articular la gran quantitat d'aquestes

pàgines, de vegades difícils de localitzar si no és clicant en webs
especialitzades”. A banda, la pàgina també vol ser una eina de
difusió del fons d’humorisme gràfic i còmic polític de la Biblioteca
Jaume Perich i Escala, i totes aquelles activitats organitzades a
Premià de Dalt al voltant  del tema.
La web,  es pot consultar també des de la pàgina principal municipal
 www.premiadedalt.cat o www.humoralart.com
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Un acte ple d’emocions celebrat al Teatre

de Sant Jaume va servir per a reviure en

imatges aquest fet traumàtic.  Testimonis

d’aquella època es van citar al mateix teatre

durant la presentació del DVD “Premià

de Dalt en temps de la Guerra Civil”, per

a l’edició del qual ells hi han col·laborat

amb les seves vivències i records. En la

presentació del reportatge "Premià de
Dalt en temps de la Guerra Civil" van

intervenir el regidor de Cultura, Sebastià

Pujol; l’arxivera municipal, Eulàlia Ribera;

el responsable de l’Arxiu Pujol-Villà-Puig,

Valerià Pujol i Villà; l'expresident de la

Generalitat, Jordi Pujol i Soley; i l’alcalde,

Joan Baliarda.

L’expresident va recordar diferents

passatges de la seva infantesa al municipi,

rememorant de forma especial les

missives que el seu oncle Miquel -carter

de la vila- mai volia lliurar als seus

destinataris, perquè venien del Ministerio

de la Guerra i comunicaven la mort d'un

soldat al front, alhora que va voler

destacar que "tot i que va patir, Premià

de Dalt no va tenir tantes baixes com

altres municipis veïns tot i que hem de

recordar que van ser més de vint-i-cinc".

La Guerra Civil
a Premià de Dalt ja té imatges
55 persones hi participen com a testimonis, entre elles, l'expresident
de la Generalitat, i fill adoptiu de Premià de Dalt, Jordi Pujol i Soley;
i Neus Català, Premi Català de l'Any el 2006 i una de les responsables
dels nens orfes de la Colònia Negrín de Premià de Dalt.

Valerià Pujol i Villà va destacar “tres accions que estan fent justícia amb la

memòria històrica, la publicació del llibre sobre la Història de Premià de Dalt a càrrec

de Joan Amat; la col·locació de la placa recordatòria dels premianencs morts a la

Guerra Civil, situada al Cementiri; i ara aquest DVD que explica els tràgics fets".

Sebastià Pujol,
regidor de Cultura

Eulàlia Ribera,
arxivera municipal

Imma Gimferrer,
directora del Museu de Premià de Dalt;

Valerià Pujol
de l'Arxiu Pujol Villà Puig;

Quim Fornés i Josep M. Pinto
Des del 2008, una Comissió de sis persones
ha treballat per a fer realitat tres DVD
sobre l'evolució del municipi, en estreta

col·laboració amb en Joan Bagués, en

Pere Planas, l'Enric Gassol, l'Eva
Villagrasa, la Roser Riera, en Joan
Duran i la Maria Artigas. La col·lecció
preveu dos treballs més, el primer sobre
l'evolució del poble i els barris -previst per
a la primavera de l'any vinent- i l'últim
sobre les festes i tradicions locals.



Més de 1000 geganters i 20 colles
participen en la XIX Trobada de
Gegants del Maresme Part del nucli antic de Premià

de Dalt s'omplia el passat 4 d’octubre d’activitat gegantera. La celebració

de la trobada maresmenca al municipi aplegava una vintena de colles, en

el marc de l'elecció de la nova Pubilla del Maresme, que havia de substituir

la Geganta de Premià de Dalt, la Bonadona. L'escollida enguany va ser

la candidata de Badalona, la Geganta Badamar a qui acompanyava el

gegant Jeroni.

La jornada gegantera arrencava amb la Plantada, a la plaça Jordi Pujol,

per a posteriorment començar una cercavila per la Riera de Sant Pere fins

a la plaça l'Espolsada, on els gegants van dansar el Ball del Maresme,

interpretat en directe per un grup de joves alumnes de l'Escola Municipal

de Música acompanyats per grallers. Un dinar popular va tancar la festa.

XIV Trobada de Cossos de Portants
del Sant Crist de tot Catalunya Unes 300

persones van participar en la XIV Trobada de Cossos de Portants de

Catalunya a Premià de Dalt i el Via Crucis que va recórrer part del
nucli antic, des de la Parròquia fins al Santuari de la Cisa. Aquesta
celebració formava part dels actes de commemoració dels 250 anys de
la inauguració i benedicció de l’actual capella del Santuari de la Mare
de Déu de la Cisa, després que aquesta fos incendiada l’any 1713 per
l’exèrcit espanyol de Felip V, que marxava sobre Barcelona. Un dinar
de germanor va aplegar els participants al pavelló poliesportiu municipal.

56è homenatge
a l’Associació
de la Gent Gran



Plaça de la Vila, 1 . 08338 Premià de Dalt
Telèfon: 93 752 31 86, extensió 7
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i els dilluns, de 16 a 18h
oac@premiadedalt.cat

Trobareu el Punt d’Informació Cadastral a:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Premià de Dalt

El regidor d’Hisenda, Josep Triadó,
va presentar -en el decurs del Ple
Extraordinari celebrat el 26 d’octubre-
 les ordenances, taxes i preus públics
per l’any 2010 destacant la seva
congelació per a no augmentar la
pressió fiscal dels veïns davant els
temps de crisi que avui vivim. Josep
Triadó va destacar que “mantenim
plenament el nostre compromís de
deixar els impostos per sota d’aquest
IPC”.

Els impostos relacionats amb les
activitats econòmica i urbanística
baixen (Obres i Construccions i
plusvàlues); i el de Vehicles i l’IAE
es congelen. Quant al tipus impositiu
de la taxa per Llicències, aquest es
redueix tant per les obres majors com
per les menors en el -0,3%, d’acord
amb l’IPC de referència.

L’Impost de Béns Immobles (IBI)
ja es va modificar en el Ple del passat
22 de juny, quan tots els grups
municipals van aprovar disminuir el
tipus 8 punts, passant del 0,94 al 0,86
–quan la Llei permet aplicar als
ajuntaments fins a un 1,1- amb
l’objectiu de pal·liar els efectes fruit de
la valoració cadastral que es porta a
terme a Premià de Dalt en aquests
moments.  A banda, tots els rebuts
d’IBI domiciliats es pagaran en tres
fraccionaments –juny, setembre i
novembre- per a posar més facilitats
als veïns de Premià de Dalt.
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El govern congela els impostos
pel 2010 i redueix les taxes
urbanístiques i mediambientals
CiU, PPC i ERC voten a favor, mentre que el PSC s’absté

Com va explicar el regidor, “la modificació de les ordenances s’ha fet

contemplant la situació econòmica i social del moment i prenent com a indicatiu

l’IPC interanual d’agost 2008 a agost 2009, fixat a Catalunya per l’Institut

Nacional d’Estadística (INE) en el -0,3%”

El regidor d’Hisenda va argumentar
que “amb l’objectiu de fomentar
conductes respectuoses amb el nostre
entorn i per a promoure la protecció
del medi ambient, hem introduït
bonificacions en la taxa per a la
recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus
urbans mitjançant descomptes per
l’ús de la deixalleria mancomunada
La Suïssa”.

De 0 a 2 utilitzacions anyals, 0%

De 3 a 6 utilitzacions anyals, 5%

De 7 a 10 utilitzacions anyals, 10%

D’11 a 14 utilitzacions anyals, 15%

Més 15 utilitzacions anyals, 20%

El 2 de novembre s’obria al públic el servei
d’informació cadastral a l’Ajuntament de Premià de
Dalt, en col·laboració amb la Direcció General de
Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda.

El registre cadastral inclou les característiques físiques,
econòmiques i jurídiques dels béns immobles. En ell es pot
consultar la localització i referència cadastral, la superfície,
l’ús, la classe de cultiu o aprofitament, la representació
gràfica i el valor cadastral.

El tractament de tota aquesta informació és potestat del
Ministeri. En obrir-se el Punt d’Informació Cadastral a
Premià de Dalt, l’Ajuntament assumeix les funcions
d’intermediari i pot oferir aquestes dades als veïns que ho
sol·licitin, sempre i quan es segueixin els tràmits oficials
dessignats per l’Estat espanyol.

L’Ajuntament
incorpora un Punt

d’Informació Cadastral



El Ple extraordinari del 26 d’octubre va aprovar per unanimitat endegar
els tràmits necessaris l’agermanament amb aquests dos municipis murcians.
Cal recordar que aproximadament un 10% de la població de Premià de
Dalt té antecedents familiars a Calasparra i Cehegín, especialment, veïns
dels barris del Remei i de Santa Anna Tió. Concretament, a data 22 de
març de 2009, al Padró Municipal d’Habitants constaven 169 veïns que
van néixer a Cehegín i 159 que ho van fer a Calasparra.

A partir d’ara, arrenquen els tràmits per a fer realitat l’agermanament,
encetant un procés en què les entitats i associacions tindran un paper
fonamental en la propera formació de la Comissió de l’Agermanament

El col·lectiu dels taxistes de Premià de Dalt vol aprofitar “La Pinassa” per
a informar els usuaris d’aquest transport públic, i a la població en general,
que a la seva flota de vehicles n’hi ha un d’adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda. Els telèfons per a contractar el servei de taxi al poble
són els següents: 93 752 41 66 (barri Santa Anna) i 678 298 808 (nucli antic).
Cal recordar que els taxistes d’altres municipis no poden recollir passatgers
al terme municipal de Premià de Dalt.

El ple municipal de Premià de Dalt va
aprovar amb el suport de CiU i ERC
una moció en suport a
l'organització de consultes
populars al municipi,
mentre que el PSC i el PP
hi van votar en contra.
El text insta l'Ajuntament
a "expressar el
reconeixement a les entitats del poble
i/o particulars que vulguin iniciar el
moviment per a promoure una consulta
sobre la sobirania al nostre país, en la
línia del que va aprovar l’Assemblea
General Extraordinària de la Societat

Cultural Sant Jaume el passat 17
d’octubre" i en un dels punts estableix

l’acord de “mantenir l’Ajuntament al
marge del procés de consulta”.
En la defensa de la moció, el portaveu
de CiU, Josep Triadó, va manifestar que
“ens sembla anacrònic intentar posar
traves a consultes populars, quan s’han

d’entendre com un clar exercici de
participació democràtica”.
De fet, fruit de l’esmentada assemblea
a la SC Sant Jaume, va sorgir una
Comissió de socis que és qui convoca
els veïns i veïnes de Premià de Dalt a
una Assemblea Popular –oberta a
tothom- que tindrà lloc el proper
dissabte 7 de novembre a la Societat
Cultural Sant Jaume (Riera de Sant Pere,
147) a les 11 del matí.

A partir de la celebració de
l’Assemblea Popular, es preveu
formar la Comissió Ciutadana i
seguidament  aprovar el Protocol
Electoral de la pròpia Consulta, la
qual es pretén dur-la a terme el
proper 13 de desembre de 2009.

Cal recordar que l’Assemblea General
Extraordinària de la Societat Cultural
Sant Jaume va votar favorablement a
què l’entitat encapçalés aquesta iniciativa
popular amb 84 vots a favor, 21 en
contra i 2 en blanc.
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Arrenca el procediment formal per agermanar
Premià de Dalt amb Calasparra i Cehegín

Els taxistes de Premià de Dalt ja disposen
d’un vehicle adaptat

L’alcalde de Premià de Dalt, Joan Baliarda, va afirmar que

“l’Ajuntament donarà suport a qualsevol entitat que vulgui

exercir el dret a decidir a través d’una consulta i entenc que

cap delegat del govern ni ningú pot qüestionar o treure

legitimitat a una consulta que neix de la societat civil”.

La xerrada –organitzada per les regidories
de Salut i Serveis Socials- va ser a càrrec
de l’associació “Menja sa”, una assessoria
que treballa per a introduir aliments
ecològics i promoure la bona alimentació,
i, en el cas d’aquesta xerrada, tenia per
objectiu donar a conèixer als socis del
Casal i públic en general les bases de la
higiene i la seguretat alimentària aplicades
a la llar. El proper 19 de novembre, a les
6 de la tarda, es farà la mateixa xerrada a
l’Associació de la Gent Gran de Premià de
Dalt, també oberta a tothom.

El Casal d’Avis Santa Anna acull
una xerrada sobre la seguretat
dels aliments a la llar

Premià de Dalt  aprova una moció
en suport a les consultes populars



Un país de fracassats i il·luminats

En quin país vivim? Darrerament només faig
que preguntar-m’ho una i altra vegada davant les
idees del tot il·luminades d’alguns dels dirigents
catalans. Desconec a quines ments il·luminades
se’ls ha ocorregut canviar la denominació de les
vacances escolars, passant de ser en lloc de les
tradicionals vacances de Nadal, les d’hivern; i en
lloc de les de Setmana Santa, de primavera. Ara cal
demanar com han pensat anomenar a la resta de
festes tradicionals catalanes com per exemple Sant
Jordi. Sembla ser que el motiu de canviar la
denominació de les festes és no ferir la sensibilitat
de persones no cristianes. Quina generositat!

De debò que recomano que aquestes ments
lúcides passin una temporada en algun país de certes
tradicions perquè de ben segur tornen vacunats, o
millor dit, immunitzats per sempre. Algú pretenia
fer desaparèixer noms i sentiments seculars, no sols
de Catalunya sinó d’Europa. De fet, la idea d’Europa
està arrelada a la història del Cristianisme, quant a
arquitectura, pintura, música, literatura, pensament
filosòfic... la nostra arrel comuna i referència és el
Cristianisme, agradi o no.

Com a professor jubilat, considero seriosament
que el que haurien de fer aquestes ments il·luminades
podrien preocupar-se de temes tan importants pel
futur del nostre país com és el fracàs escolar al qual

semblen abocats tants i tants adolescents
i joves catalans. Quin país! Amb la
tasca i l’esforç que cal dedicar per
a sortir de la crisi, millorar
l’educació, promoure la creació
d’empreses, cobrir les necessitats
socials dels veïns... i alguns es dediquen
a gastar el seu temps i energia a canviar
els noms de les festes escolars.
Surrealista.

Ildefonso Fernández Álvarez,
regidor d’Urbanisme i Seguretat
Ciutadana

SER PAGÈS A PREMIÀ DE DALT

Orgull de ser pagès, lluitar per ser-ho, innovar,
consolidar, millorar, treball cooperatiu, són alguns
dels adjectius pels nostres pagesos. Conserven

l’esperit i la terra d’un Premià de Dalt
que ha crescut (a costa d’ells ), en

algunes ocasions guanyant espai
en terrenys de cultiu . Ells, en
canvi, amb el que ara tenen
fan més, sempre desperts a

noves tendències, nous mercats,
lluiten per tecnificar-se i per productes

innovadors, amb ganes de servir qualitat i
de ser referència mundial.

Destaquem Cultius Roig, qualificat com el quart

millor viver mundial, i en Jaume Riera, representant
del col·lectiu  FEPEX a Brussel·les, sense oblidar
la resta d’explotacions capdavanteres en el sector
i força especialitzades, referents totes elles per a
altres pagesos.  Destaquem també la tasca de
corma, que ha estat capaç d'agrupar a moltes de
les nostres explotacions i donar-hi una sortida
comercial molt potent i a dia d'avui capdavantera
i única a l'estat espanyol.  Aquest col·lectiu nostre
viu sota la pandèmia dels robatoris i vandalisme a
les finques. Els robatoris són de qualsevol cosa que
cotitzi al mercat negre: eines, ordinadors, aixetes,
cablejats. Aquests malmeten el seu esforç i frenen
la seva activitat. Ells, gent obstinada pels seus
orígens fan, malgrat tot, un poble:  Premià de Dalt,
que ha d’estar orgullós dels seus pagesos.

www.esquerra.cat/premiadedalt. Actualitzada

diàriament. O bé al Facebook – Sebastià Pujol i Puig.

Atenció ciutadana al 616 232 027 (Sebastià Pujol)

web interès: www.autodeterminacio.cat

L o t e r i a  d e  N a d a l :  n ú m e r o  0 8 3 3 8 ,

per només 2€ la butlleta

Deficient gestió a la via pública

i a la neteja

El govern local s'excusa, una vegada i una altra,
en la crisis econòmica per amagar la deficient gestió
que està fent del personal destinat a les tasques de
manteniment de la via pública, la neteja dels carrers
i dels edificis municipals.

Aquest passat mes d'octubre, sense cap
planificació ni cap pla que obeixi a objectius
concrets, la Pinassa ha fet fora a dos treballadors
de l'empresa municipal i ha retallat el sou base a
quatre treballadors més, un dels quals s’ha vist
forçat a plegar. (estem parlant de sous d’una mitjana
de 1.000 euros).

Aquestes “tàctiques caciquils” emprades per la
gerència de l’empresa municipal per justificar estalvis
nets en el seu compte d’explotació, i amb el vistiplau

del regidor d’hisenda i president de la Pinassa, així
com tot el govern local, ens porten a una devallada
important de  la qualitat dels serveis que la Pinassa
realitza a l’Ajuntament, com és la neteja de la vía
pública i dels edificis municipals, així com el
manteniment dels parcs, dels jardins i de la poda
de l’arbrat. La hipocresia de la gestió política tant
a la Brigada Municipal com als treballadors de la
Pinassa està arribant a uns límits insostenibles, fins
el punt que des de la gerència de la Pinassa i des de
l’Ajuntament “s’aconsella” als treballadors a no
gastar combustible dels vehicles i de la màquinària
perquè no hi ha diners per sufragar les despeses que
origina la propia feina del dia a dia, així com tampoc
hi ha diners per reparar les eines i els vehicles que
s’espatllen. D’aquí que es faci servir la
retroexcavadora com a vehicle de desplaçament i
de transport en tenir espatllats alguns dels vehicles
habituals utilitzats per fer desplaçaments de la

Brigada.

Estem d’acord en la
situació de crisis i la falta de
diners i que per tant ens
hem d’estrenyer el cinturó,
però si això és així, -Com
és que hi ha diners per
tantes “festes i festetes”?,
la majoria de les quals, i a
conseqüencia de la greu
situació econòmica, són
perfectament prescin-dibles.

Tot és qüestió de
planificació, de gestió i de
prioritats.

la
de

ns

a
eu

Neix el col·lectiu de la

JNC a Premià de Dalt

La JNC torna a ser present al
nostre poble després de la

inauguració oficial que va tenir lloc el
17 d’octubre a la seu local, compartida amb
Convergència i Unió, en què van assistir

unes quaranta persones.

L’alcalde, Joan Baliarda; en Josep
Triadó, president local de CDC;

en Marc Tintoré, president local

de UDC; i en Xavier Badia, president comarcal de
CDC, van donar la benvinguda a la Joventut
Nacionalista de Catalunya, en un acte en què també
van participar el president comarcal de la JNC,
Jordi Marqueño, el president nacional, Gerard
Figueras i el secretari general d’Unió de Joves i
regidor de Premià de Mar, Roger Montañola.

La Neus Mairal, presidenta de la secció local de
la JNC, va presentar els membres del col·lectiu i la
seva voluntat de contribuir a superar el sentiment
apolític que malauradament impera entre els joves,
fer créixer el col·lectiu i organitzar diverses activitats

al poble per tal de difondre la idea de país de la
Joventut Nacionalista de Catalunya entre els joves
premianencs.

L’alcalde, Joan Baliarda, va encoratjar els nous
militants de Premià de Dalt a seguir treballant pel
seu poble i pel país; mentre que el president nacional
 va fer el tradicional lliurament dels estatuts de la
JNC i la senyera estelada, símbols del cap i el cor
de la JNC, a la nova presidenta local.

Grup Municipal de Convergència i Unió.
C/Josep M. de Sagarra, 17 Tel. 93 751 73 70

PSC



novembreagenda activitats

4
dimecres

12
dijous

12 h

7
dissabte

8h

7 i 8
dissabte

diumenge.

11h

18’30h

Hora del conte
a càrrec d’en Pep Duran,
traginer de contes de la llibreria Robafaves

a la Biblioteca Biblioteca Jaume Perich

Xerrada "Diferències entre la grip i

el refredat comú", a La Benèfica
Regidories de Salut i Serveis Socials

Converses de Tardor,
“La crisi econòmica” a càrrec de Francesc Cabana,

economista. A la sala l’Orfeó.
SC Sant Jaume i Carles Ramon Marçal

Caminada amb La Unió de Teià. Preu:
4¤, amb esmorzar i guia. Sortida de Sant Jaume.
Grup de Muntanya

Assemblea Popular
pel dret a decidir, Al teatre de Sant Jaume
Comissió de la SC Sant Jaume

Danses tradicionals
al teatre de Sant Jaume. Grup de Danses

Sopar solidari  amb l’ONG
Carumanda, a la Casa del Terçó
Grup de Solidaritat del 3r Món

13a Mostra i Tast de Bolets
a Sant Jaume. Tocats pel Bolet

Inauguració de l’exposició
col·lectiva del 10è aniversari Associació
d’Artistes. Oberta fins al 29 de novembre.

A l’Espai Arts i Lletres.
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Inauguració exposició
de l’Associació d’Artistes, al Museu.
Oberta fins al 10 de gener de 2010.
Associació d’Artistes i Ajuntament

Marató “Recuperem el Teatre de Sant
Jaume”. Activitats diverses durant 24 hores.
A Sant Jaume. Secció Recuperem el Teatre de Sant

Jaume

Cinefòrum, projecció de “Gran
Torino” Al Teatre de Sant Jaume.
Sant Jaume Espai de Cinema.

14
dissabte

22h

15
diumenge

10’00h

20h

11’30h

20h

13
divendres

19’30h

25
dimecres

19’00h

27
divendres

21’00h

29
diumenge

17’30h

Activitats Especials dissabte 14 i diumenge 15

CAN FIGUERES

28
dissabte

10h

6
divendres

14 i 15
dissabte

diumenge

12h a 12h

Marat  Recuperem el Teatre de Sant Jaume
Festival playbacks Festa Major, Concert de la Coral Primiliana, màgia,

pallasssos, Escola de Dansa, cinema, concert en viu a càrrec de 7 de mikq,

discoteca a la nit amb Festa 70’s, subhasta, sopar a càrrec de Dones de Dalt,

esmorzar ofert per la secció “Recuperem el Teatre”, futbol, Remember IFIS,

exhibició de country, teatre, música en viu...

26
dijous

18’00h

Dibuix i pintura,
Reflexologia podal
Tai Txi

Cursos

Salsa cubana
Percussió africana
Balls i ritmes llatins

Aeròbic
Balls de Saló
Fitness
Jazz

Casa de Cultura
93 751 09 42

AAVV BARRI del
REMEI

93 751 23 30
Country               Labors                 Manualitats

GIMN¸S
POLIESPORTIU

93 752 37 99

Jazz funky
Hip Hop
Manteniment i Tonificació
Gimnàstica per a la Gent Gran

Escola de MB (mountain bike) al Bike Park La Poma.
Tots els dissabtes i/o diumenges classes als circuïts. Hores

convingudes segons edat i nivell

BTT
Premi  de Dalt

659 679 231

Escola MB

Escola de Bike Trial amb C sar Ca as
al Bike Park La Poma. Tots els dimarts i dijous de 18 a 20h,

i tots els dissabtes d’11.30h a 13.30h.

659 679 231

2009

Trobada Comarcal
de Penyes Barcelonistes.
A Sant Jaume. PB Premià de Dalt Sant Jaume

Xerrada "La seguretat dels aliments a la
llar", a càrrec de "Menja sa"a La Benèfica
Regidoria de Salut i Serveis Socials

Inauguració de l’exposició
“Mans de dones treballadores”, oberta fins al 30 de

novembre. A la sala l’Orfeó. Dones de Dalt.

Concert de Santa Cecília,
a càrrec dels professors de l’Escola Municipal
de Música. A l’auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

Grup de lectura, tertúlia de llibres A
la sala l’Orfeó.Arts i Lletres

Jornada participativa “Pla d’acció
cultural a Premià de Dalt”. A Sant Jaume.
Diputació de Barcelona i Ajuntament

El bosc de la Ribera
Sortida naturalista a Vilassar de Dalt i Cabrils.
Reserves: 656 903 642.Consorci Parc Serralada Litoral

5
dijous

18 h

11h

19
dijous

18h


