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UN FORT I ACTIU TEIXIT ASSOCIATIU AL MUNICIPI.
GRÀCIES, ENTITATS PER SER-HI.

Des de l’Agrupació local del Partit dels
Socialistes de Catalunya, i també des del grup
municipal socialista a l’Ajuntament, volem fer
un extensiu i sincer agraïment a les entitats
culturals i veïnals del poble per la seva tasca
continuada i molt sovint feixuga, en
l’organització dels actes i esdeveniments que a
la resta dels ciutadans i ciutadanes del municipi
ens permet gaudir d’espais de convivència a
través dels actes que aquestes entitats ens
organitzen al llarg de l’any, i especialment en
el període estiuenc.

Són moltes i diverses les activitats
organitzades al llarg de l’any, però

a tall d’exemple fem esment de
les que es fan en el recinte de

la Societat Cultural Sant

Jaume a través de totes les seves seccions, de
les activitats de l’Associació Cultural i
Recreativa Carnestoltes en diferents indrets del
poble, de les que organitzen les Associacions
de veïns del barri del Remei i del barri Santa
Anna Tió, les activitats lúdiques i solidàries,
organitzades per les AMPA de les dues escoles
públiques del poble, la trobada poètica de P de
poesia, les iniciatives poètiques de la nostra
poeta Montse Assens, els actes culturals de la
Biblioteca, les trobades de la Colla Gegantera,
etc. Podríem citar-ne moltes altres i que ningús
se’ns enfadi per no haver-ho fet.

 Sabem, els que ens dediquem a la cosa
pública, la dificultat de dur a bon port tota
aquesta tasca, aquesta feina. Sí bé és cert, que
en línies generals les entitats reben l’ajut de
TOT l’Ajuntament de Premià de Dalt, ja sigui
amb subvenció directe o a través de la feina

sempre ben disposada de la nostra
brigada d’obres i serveis, moltes
vegades, sinó hi ha implicació de
les persones a col·laborar, les
activitats no podrien arribar
a bon port.
els del PSC ens sentim
orgullosos de dir que tenim un
fort i actiu teixit associatiu,
i vagi per endavant la
nostra admiració i
suport a  totes i
cadascuna de les
entitats per la seva
tasca en benefici de
to ta  l a  nos t ra
c o m u n i t a t .
Endavant i a seguir
caminant junts.
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