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2es rebaixes -2% IBI i -5% escombraries. En dos anys, el govern baixa un 12% l’IBI

Josep Triadó és el nou alcalde / El 15 de novembre s’obre el circuit de natura inclusiu



Segueix el dia a dia municipal
facebook > 
ajuntamentdepremiadedalt

twitter > 
@ajpremiadedalt

Les paraules compromís i diàleg 
defineixen la meva manera de ser i 

també la meva manera d’entendre la polí-
tica.  Entenc per compromís la implicació, l’esperit 
d’iniciativa i l’exercici de la responsabilitat personal, 
en el marc d’un projecte col·lectiu al servei dels veïns. 
Crec en la voluntat de diàleg –amb qui té una actitud 
constructiva-, el treball en equip i la capacitat d’ente-
sa a fi d’assolir el benestar de Premià de Dalt.

Defenso de forma aferrissada un govern que passi 
a l’acció i, amb rigor, humilitat, austeritat i esforç, 
aporti les respostes que esperen els ciutadans. Perquè 
aquest és el nostre deure: donar resposta al que ells 
necessiten. I fer-ho amb transparència al 100%.

Reivindico la remuneració per objectius i la limi-
tació de mandats. La meva voluntat és governar 
sumant. Garantint una estreta col·laboració entre 
l’ajuntament i el ciutadà, i fer-ho des de l’estabilitat, 
el rigor i l’eficàcia en la gestió pública.

I quan a política, els meus referents han estat i són 
persones de Premià de Dalt. En Jaume Riera, l’Artur 
Roig, l’Enric Gassol i l’Andreu Mairal, que ja no són 
entre nosaltres. I en Manuel Rodríguez, la Conxita 
Ginestà, la M. Àngels Ferrández, en Pere Planas i, 
com no, en Joan Baliarda. Gràcies de debò per creure 
en mi, sense vosaltres no hagués estat possible.

L’única cosa que puc prometre és il·lusió, hones-
tedat, esforç i sacrifici. Per a mi, ser alcalde del meu 
poble és un somni fet realitat. Hem fet molt i tenim 
molt per fer. 

Soc a la vostra disposició.

C14 Premià de Dalt  Premià de Mar

Sortides de Premià de Dalt (Forn)
Feiners (tot l’any)
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(*) Inici a Illa Fantasia

Dissabtes (tot l'any) Diumenges i Festius (juliol i agost)
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www.moventis.es

a partir del 21 de juliol de 2014 Nous horaris
C14

Ctra. Premià de Mar (Forn)

Riera de Sant Pere
Rotonda de la Font Blava

Rotonda Ctra. dels sis pobles

Rotonda de les Flors /Illa Fantasia

Barri Santa Maria / Santa Anna Tió
(Barri Cotet)

Ctra. de Vilassar / Gran Via
(Parada propera)

Camí Ral - Joan Prim (Bellamar)

Premià de Mar (Estació Rodalies de Catalunya)

C14

Ctra. de Premià de Dalt / Gran Via

Ctra. de Premià de Dalt / Banyeres

Torrent Castell / Camí del Soberano

Llesamins (Pèrgoles)

Fèlix Millet

Torras i Bages (Barri Remei)

L’alcalde 
escriu
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2a rebaixa consecutiva 
dels impostos i les taxes
El passat 13 d’octubre l’equip de govern municipal va 
aprovar les noves ordenances i taxes per l’any 2015 

7 i 8 de desembre 2014 
a la plaça de la Fàbrica

Feu les vostres compres 
de Nadal amb antelació!

Caga Tió, Visita del Pare Noel, tallers, xocolatada

Fira de 
Nadal

Disminució dels impostos i les taxes sense fer cap tipus de retallada en els serveis municipals, i triplicant els ajuts socials

El passat 13 d’octubre l’equip de 
govern municipal va aprovar les noves 
ordenances i taxes per l’any 2015 amb 
els vots a favor de CiU, PP i SI; l’abs-
tenció del PSC-PSOE i el vot en contra 
d’ERC.

El regidor d’Hisenda i avui ja alcalde, 
Josep Triadó, va defensar les Ordenan-
ces Fiscals destacant que “rebaixem els 
impostos i les taxes sense fer cap tipus de 
retallada ni reducció en els serveis munici-

pals, i triplicant els ajuts socials”. Triadó 
va destacar de forma especial que “les 
persones i famílies que pateixen dacions 
en pagament i/o execucions hipotecàries 
no pagaran plusvàlua i les persones amb 
discapacitat superior al 33% no pagaran 
l’impost de vehicles”. A banda, va expli-
car el fet diferencial de Premià de Dalt 
respecte la resta: “nosaltres no congelem, 
sinó que rebaixem impostos i taxes. És el 
que defineixo com a ADNpremiàdedalt”. 

Josep Triadó explica que “la rebaixa 
de l’IBI i les escombraries només és possi-
ble gràcies als números verds de l’Ajunta-
ment, en les polítiques de contenció de la 
despesa i en preveure els ingressos amb 
molta prudència, equilibri i rigor”.

  2a     BAIXADA DE L’IBI

 any 2015         - 2%      
 any 2014         -10%
 en dos anys    -12%

  2a    BAIXADA TAXA D’ESCOMBRARIES

 any 2015         - 5%      
 any 2014         - 5%
 en dos anys    -10%

El regidor d’Hisenda va recordar que 
la situació econòmica de l’Ajuntament 
és mèrit de tothom i que la previsió 
d’ajustar despeses des de l’any 2008 
dóna els seus fruits. En aquest sentit, 
va recordar accions que el govern ha 
portat a terme triplicant les despeses 
en atenció social:

1. Foment de l’ocupació amb ajuts 
de 3.000€ a empreses que contractin 
persones aturades de Premià de Dalt 
(Pla 3000)

2. Foment de l’emprenedoria amb 
1.500€ per a persones aturades que 
obrin un negoci (Pla Municipal de 
Foment de l’Auto Ocupació)

3. Millora del transport públic amb 
més freqüència de pas, i gratuït per a 
gent gran, joves menors de 18 anys i 
persones amb discapacitat superior al 
33%

4. Gratuïtat dels llibres i material 
escolar per a alumnes de Premià de 
Dalt dels centres públics del poble 
amb la creació del Banc de Llibres des 
d’aquest curs 2014-15

Tot i la baixada d’impostos i taxes, 
l’Ajuntament manté un nivell d’endeu-
tament dels més baixos del país (22%); 
paga les factures dels seus proveï-
dors a una mitjana de 29 dies (des que 
la factura entra per registre fins que 
es paga), i continua amb romanent de 
tresoreria en positiu.

CANAL INSTAGRAM DE L'AJUNTAMENT
instagram.com/ajpremiadedalt #premiadedalt

Hem creat una nova etiqueta per seguir-vos. Si voleu que les vostres imatges  
surtin publicades a la Revista Municipal, recordeu afegir #revistalapinassa
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A l’acte van assistir els diputats 
Roger Montañola i Joan Morell; el 
president de l’ACM, i alcalde de Premià 
de Mar, Miquel Buch, acompanyat dels 
seus regidors  Miquel Àngel Méndez, 
Antoni Subirà i Eloi Maristany; Carles 
Bosch, conseller comarcal de CDC i 
regidor de Dosrius; els ex alcaldes Joan 
Baliarda i Manuel Rodríguez, i diver-
sos exregidors de Premià de Dalt.

Dues candidatures optaven al càrrec, 
la d’en Josep Triadó (CiU) i la d’en 
Jaume Cases (PSC). Triadó va aconse-
guir 10 vots a favor, mentre que Cases, 
5. Dels 16 regidors que avui composen 
el Ple –en els propers dies es preveu 
la possessió d’un nou regidor de CiU 
que completarà el ple amb 17 càrrecs 

electes-, un va votar abstenció. L’anèc-
dota la va protagonitzar el regidor del 
Partit Popular, Jordi Navarro, qui en 
lloc de dipositar el seu vot a la urna va 
posar-hi l’ordre del dia del ple.

Compromís i diàleg

En el seu discurs de presa de posses-
sió, l’alcalde, Josep Triadó, va desta-
car dues paraules que el defineixen, 
Compromís i Diàleg. 
Va manifestar que “defenso de forma 
aferrissada un govern que passi a 
l’acció i, amb rigor, humilitat, auste-
ritat i esforç, aporti les respostes que 
esperen els ciutadans. Perquè aquest 
és el nostre deure: donar resposta al 
que ells necessiten”.

L’alcalde de Premià de Dalt va tenir 
un record pels seus referents polítics, 
tots ells de Premià de Dalt, i també 
per la seva família, especialment pel 
seu pare, Josep Triadó i Cuquet, cap de 
manteniment del consistori durant 44 
anys de qui va dir “has estat l’exem-
ple de dedicació i la persona que m’ha 
tramès l’estima i dedicació pel meu 
poble. Gràcies, pare!”.

Trajectòria

Josep Triadó i Bergés arriba a l’al-
caldia després de quinze anys com a 
regidor amb diferents responsabilitats 
(Cultura, Ensenyament, Esports, Noves 
tecnologies, Hisenda i Habitatge) a més 
de President i Conseller Delegat de la 
Societat Municipal La Pinassa. A banda 
de ser l’alcalde, mantindrà la regidoria 
d’Hisenda. El nou portaveu del govern 
municipal passa a ser en Marc Tintoré, 
regidor de Cultura.

Josep Triadó, nou alcalde 
de Premià de Dalt
Dilluns 20 d’octubre va tenir lloc un ple extraordinari amb un únic 
punt a l’ordre del dia, l’elecció del nou alcalde, després de la renúncia 
de Joan Baliarda el passat 11 d’octubre.

En el seu discurs de presa de possessió, l’alcalde, Josep Triadó, va destacar dues paraules que el defineixen, Compromís i Diàleg. 

>> Josep Triadó en el moment de pressa de possesió del càrrec a la Sala de Plens.

>> Josep Triadó reben la vara d’alcalde

Premià de Dalt Separa bé
deixalleria mòbil
Recollida de voluminosos i residus municipals

Barri Santa Anna -Tió
Dimarts, de 9 a 12h, coincidint amb el mercat ambulant
C/Mossèn Jacint Verdaguer

Barri del Remei
dijous, de 10 a 13h, a la Petanca 
La Petanca  - C/Guillem Tell

Plaça de la Fàbrica
diumenge, de 10 a 14h
Carretera d’Enllaç – Espai La Fàbrica

des de  
NOVEMBRE
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Dissabte 15 de novembre s’inaugura 
el circuit tercer inclusiu a Catalunya, i 
s’ha fet a Premià de Dalt. Els altres dos 
són a Berga i Llívia. El circuit, arrenca a 
l’estació elèctrica de Sant Mateu i fina-
litza a la Cadira del Bisbe.
Es tracta d’un projecte solidari entre 
l’Ajuntament i la Fundació Itinerarium 
que consta d’uns recorreguts adaptats 
a tots els col·lectius, amb senyalit-
zació permanent i aptes per a perso-
nes cegues, sordes, amb dificultats de 
mobilitat, amb dificultats intel·lectuals 
i mentals, gent gran i turisme familiar. 

Sumant Capacitats a Premià de Dalt

Amb l’objectiu de donar a conèixer 
el projecte, dissabte 15 de novembre 
es farà a Premià de Dalt la cursa 
‘Sumant capacitats’. Aquest circuit 
ha estat dissenyat per l’expert en 
muntanya Eduard Jornet, i pensat per 
ser el màxim d’inclusiu, allunyant-lo 
de l’asfalt i amb un traçat que motivi 

als corredors o caminants pel seu 
relleu. Pel que fa a l’accessibilitat, cada 
col·lectiu tindrà un manual per saber la 
millor manera de realitzar el recorregut 
segons la seva problemàtica. 

“SumANt CAPACItAtS” 
incorpora senyalització que quedarà 
de manera permanent al territor. 
Els plafons mostren el mapa amb el 
recorregut, el desnivell i l’explicació 
del projecte; i també es contempla el 
llenguatge Braille per a les persones 
cegues. Les estaques tenen colors 
diferents segons el recorregut i també 
usen llenguatge Braille, i a més, els 
plafons també incorporen informació 
cultural del territori per fer-los més 
enriquidors. 

S’adreça a tothom, incloses les perso-
nes cegues, sordes, amb dificultats de 
mobilitat i/o intel·lectuals i/o mentals i 
també a persones grans.

La Fundació és una entitat sense 
ànim de lucre per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb dificultats 
mitjançant el projecte BOX21 que 
encapçala l’Anna Vives, creadora de la 
seva pròpia tipografia. La col·laboració 
de l’Ajuntament amb la Fundació 
també va fer possible, fa uns mesos, 
que la revista municipal La Pinassa 
llueixi aquesta lletra.

El projecte vol sensibilitzar sobre 
les capacitats de les persones amb 
necessitats especials i fer projectes 
que ajudin a millorar la seva felicitat. 
A banda dels circuits, col·labora en 
la creació d’agendes d’actes d’oci que 
permetin conèixer els actes inclusius de 
lleure que hi ha a les diferents ciutats. 

Els campions del món de curses de muntanya Kilian Jornet i Núria Picas són els padrins dels circuits i curses Sumant Capacitats

5

Premià de Dalt aposta 
per la inclusió 

circuit inclusiu
SumANt CAPACItAtS

Dissabte, 15 de novembre > 10 del matí 
7,39 km i 3 trams
Estació elèctrica Sant Mateu 

INAUGURACIÓ
RECORREGUT 

SORTIDA

Com participar a la 
Cursa Sumant Capacitats 
de Premià de Dalt. 
Us heu d’inscriure a
www.annavives.com/
cursapremiadedalt 
Preu: 10€. Nens i nenes fins a 12 anys, 
gratuït. Les inscripcions serviran per comprar 
una bici adaptada amb l’objectiu que hi 
puguin participar les persones amb dificultats 
de mobilitat.



6

LA PINASSA 102

Fins al 23 de novembre
Exposició Íngrid Comas-Andreu Romera
Dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Museu de Premià de Dalt

Del 3 al 26 de novembre
L’obra de Miguelanxo Prado a l’exposició 
“Ardalén”
Prestigiós dibuixant de còmic
 Selecció de reproduccions d’originals i esbossos de 
l’obra amb què va guanyar el “Premio Nacional de 
Còmic 2013” Biblioteca Jaume Perich i Escala 

Cicle  “AL MARGE”
Cicle de Cinema d’autor que reuneix 3 produccions que 
tenen en comú protagonistes que han fet de la soledat i 
l’autoexclusió una manera de viure.  El cicle estarà repre-
sentat pel psiquiatra Dr. Guillem Homet, director de la 
Comunitat Terapèutica del Maresme.
“The Lunchbox”, “Matterhorn” i 
“Nebraska”

Divendres 14, 21 i 28 a les 22:00h
Sala Sant Jaume
Cinefòrum

Ple de renúncia de Joan 
Baliarda i Sardà com a 
alcalde de Premià de Dalt

L’11 d’octubre la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt es va quedar petita per presenciar la renún-
cia de Joan Baliarda i Sardà com a alcalde de Premià de 
Dalt. El dia coincidia amb la primera vegada que va ser esco-
llit alcalde, l’11 d’octubre de 1994. Josep Triadó, primer 
Tinent d’alcalde i portaveu de l’equip de govern municipal, 
va restar com a alcalde en funcions fins al Ple Extraordinari 
del passat 20 d’octubre en què va ser escollit  nou alcalde.

>>D’esquerra a dreta, l’exalcalde, Joan Baliarda; i l’actual, Josep Triadó.

A la venda “Somnis Tricentenaris” 
Recull poesies i imatges sobre el Tricentenari

El llibre es ven a 10€, íntegrament destinats a La 
Marató de TV3, al Quiosc de l’Espai La Fàbrica

Els artistes participants han cedit les seves obres 
per recaptar fons en benefici de La Marató de TV3. Les 
imatges de la portada i també les il·lustracions de l’inte-
rior han format part de l’exposició “Artistes pel Tricen-
tenari” que va organitzar l’Associació d’Artistes de 
Premià de Dalt. Els poemes que acompanyen les il·lus-
tracions són obra de Montse Assens i Anna Rispau.

exposicions

programació

La bona gestió del servei policial 
permet un descens del delictes

Premià de Dalt és el municipi de 
l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Baix 
Maresme, on més s’han reduït el 
nombre de delictes els darrers dos 
anys, fruit de la bona gestió empresa 

per l’Ajuntament en relació al cos de la 
Policia Local. 

Amb el compromís adquirit pel govern de 
millorar el servei policial vers el ciutadà, a l’abril l’Ajun-
tament va acordar amb el cos un altre quadrant del servei 
amb torns fixes i amb la finalitat de millorar la gestió 
interna i cobrir els objectius marcats des de la Prefectura.

Actualment es compleixen, segons  aquest acord, una 
jornada de 37,5 hores setmanals per agent, que es distri-
bueixen en torns de matí, tarda i nit, formats per 3 grups 
de 4 persones (un caporal i 3 agents). Cada torn  està 
cobert, diàriament, pels mateixos agents, amb la finali-
tat de complir una de les funcions més ben valorades pels 
ciutadans, la policia de proximitat, en contacte directe 
amb la població.

Durant aquest període, el servei ha estat cobert pel 
50% de la plantilla (2 agents) en tots els seus torns i amb 
una jornada laboral de 8 hores, durant 6 dies, seguits de 
2 jornades lliures de servei. En el primer estiu de vigèn-
cia d’aquest acord s’han cobert 273 torns de treball amb 
2 policies, superant les expectatives i permetent així, una 
millor gestió interna del cos policial.
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Incompliment 
dels torns de 
policia local
El Govern de Premià 
de Dalt (CiU i PP) 
estan incomplint de 
forma flagrant amb 
el nombre d’agents 

als torns de la policia local.
Al més d’abril de 2014 es va aprovar, per ple 
municipal, l’annex de les condicions laborals 
del col·lectiu de la policia local, i entre d’altres 
mesures, en el que fa els horaris i els torns 

s’especifica que per cada torn hi haurà 1 capo-
ral i 3 agents, fet aquest que no s’acompleix 
pràcticament mai.
Dels mesos de juny a setembre, a resultes 
d’una pregunta nostra al Ple municipal, 
hem sabut que dels 273 torns possibles, en 
200 només hi ha hagut 2 agents de guàrdia. 
Aquest fet denota dues coses: O bé incapacitat 
del responsable polític que no sap què porta 
a aprovació al Ple i no té ni idea de què està 
passant a la policia local; o bé voluntat expres-
sa de tot l’equip de govern per no introduir 
millores a la plantilla de la policia local. O les 
dues coses a la vegada.

Cal un replantejament polític i tècnic, a fons, 
tant de les condicions de treball com dels efec-
tius de la nostra policia, i voluntat de dur-lo a 
terme. El PSC hi està disposat. El govern, de 
moment, ni hi és ni se l’espera.
Cas Pujol.  Avencem que el PSC portarà una 
moció al plenari de novembre amb la finalitat 
que el Ple de l’Ajuntament retiri, si s’escau, els 
honors i les distincions a l’expresident de la 
Generalitat, i d’aquesta manera traslladem el 
debat a l’òrgan competent on s’han de prendre 
aquestes decisions.

La nostra ma-
nera d’entendre 
Premià de Dalt: 
zero retallades 
i rebaixa d’im-
postos Per segon 
any consecutiu, 

Convergència i Unió ha baixat els impostos al 
nostre poble. En dos anys, paguem -12% d’IBI 
i  -10% per la recollida de la brossa.  El mèrit 

de la gestió política és compartit, òbviament, 
però no és menys cert que qui té més pes dins 
el govern i també en el moment de prendre 
decisions som nosaltres.
Volem destacar que aquesta nova rebaixa 
d’impostos la fem sense retallades en cap 
servei municipal. I com és possible? Doncs 
actuant amb rigor i prudència, no gastant més 
del compte i aplicant polítiques d’austeritat. 
Entenent l’austeritat pel gastar amb seny 
i fent-ho per garantir el bé comú. És a dir, 

l’interès general dels veïns i veïnes de Premià 
de Dalt.
En un altre ordre de coses, volem agrair 
l’esforç, el treball i la dedicació de qui ha estat 
el nostre alcalde durant gairebé vint anys, en 
Joan Baliarda. I, alhora, donar la benvingu-
da al seu relleu, en Josep Triadó. Un home 
jove, ben preparat, bon gestor i enamorat de 
Premià de Dalt. Confiem en tu, alcalde, i et 
desitgem tot l’encert del món.

El passat 11 d’octubre, 
Joan Baliarda i Sardà va 
deixar de ser l’Alcalde de 
Premià de Dalt. Un Al-
calde que, junt a altres 
membres dels diferents 
governs que han passat 

pel consistori durant aquests 23 anys, ha si-
gut artífex de la envejable situació econòmica 
i social que viu Premià de Dalt.
Així doncs, el passat 20 d’octubre es va cele-

brar ple extraordinari per escollir un nou Al-
calde. Nosaltres hem vist necessari continuar 
donant suport a CiU per continuar treballant 
junts pel poble. Per tant, vam votar a favor a 
l’elecció d’en Josep Triadó com a nou Alcalde 
de Premià de Dalt. 

Al ple ordinari del mes d’octubre el portaveu 
del PSC va posar en dubte el funcionament 
de la nostra Policia Local. Neguem TOT el 
que va dir i en els propers dies es farà públic 

un informe tècnic amb el qual esperem que el 
regidor socialista demani perdó.

Per últim, us recordem que si teniu algun 
dubte o suggeriment, podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres a través del nostre fa-
cebook.com/PPremiadedalt, a través de nuestro Twitter 
@PPremiaDeDalt o nuestro correo electrónicopremiade-
dalt@ppbarcelona.org

Evolució, 
normalitat i 
democràcia
M’agrada copsar que 
hi ha una evolució 
que avança molt 

ràpid en la mentalitat  
i la manera de pensar de la gent normal. 
No fa pas tant, tres anys i mig, en aquesta sala 

de plens, un altre regidor i jo juràvem el càrrec 
“per imperatiu legal” mentre la gent del públic 
se’n reia de que ho féssim així... doncs això, en 
la mateixa sala de plens, avui amb el mateix 
públic, m’ha alegrat escoltar com el nou alcal-
de ha jurat el càrrec “per imperatiu legal” i la 
gent ja ho ha trobat normal...
Visca doncs l’evolució, la normalitat, la demo-
cràcia i tot plegat!!!

Ah, per cert, l’anècdota del ple ha estat a 
càrrec del regidor del PP que en lloc de posar 
la papereta del vot a l’urna, hi ha tirat el 
paper de l’ordre del dia. Aiiii, company, teniu 
tant prohibit votar que quan ho heu de fer 
no sabeu ni com fer-ho (hi ha coses que no 
evolucionen). El 9N SÍ+SÍ  
Visca Catalunya Lliure!

Som exemple 
per a tothom, 
l’ esport es viu 
a Premià
Les activitats espor-
tives han situat a 
Premià de Dalt com 

a referent molt interessant a seguir per altres 
poblacions. La diversitat d’ instal·lacions, la 

qualitat d’aquestes i l’ esforç constant de les 
nostres entitats i esportistes, és ben visible 
cada dia.
En tot cas, el projecte esportiu de Premià 
de Dalt encara és lluny d’ estar tancat. La 
col·laboració dels dos Premià’s pot donar lloc 
a una amplia oferta, mar-muntanya, amb una 
amplia varietat d’ esport per a tothom, amb 
possibilitats de noves empreses de serveis i re-
ferents turístics immillorables. ERC de Premià 

de Dalt , està ultimant l’ esborrany d’ un mapa 
d’instal·lacions i propostes d’activitats , volem 
comptar amb la vostra opinió. No ho dubtis 
Premià de Dalt el podem fer entre tots  #Dit 
i Fet...



agenda novembre 2014

Dijous 6 >> 8h
Projecció de “L’Endemà” 
Tertúlia amb la seva directora, 
Isona Passola. Sala Sant Jaume
Ajuntament i Òmnium Premià. 
Col·labora: SC Sant Jaume

Dissabte 8 >> 8h
Excursió matinal per Teià
Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya de Sant Jaume

De 10 h a 13h

Dia de l’amic. Portes obertes 
del Cau l’Espolsada
Pati de Sant Jaume. Cau l’Espolsada

Dissabte 8 / Diumenge 9 
11 h

XVIII Exposició i tast de bolets
Pati de Sant Jaume Tocats pel Bolet

Diumenge 9 >> De 9h a 14h

VI Fira d’ocasió 
Pati de Sant Jaume. SC Sant Jaume

Dimarts 11>> 17’45 h 

Tertúlia literària “Llegim i parlem 
de l’art d’educar”. Espai de lectura 
i tertúlia sobre temes d’educació.
A la Biblioteca Jaume Perich Escala
Escola Krisol

Dimecres 12 >> 18h
Hora del conte (A partir de 4 

anys)  “La maleta de la ciència” 
A càrrec de Gisela Llimona
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Dissabte 15 >> 10h
Inauguració del Circuit 
Inclusiu de Premià de Dalt
Sortida: subestació elèctrica de Sant 
Mateu >> Arribada: Cadira del Bisbe
Ajuntament i Fundació Itinerarium

Diumenge 16 >> 17h

Espectacle infantil 
Milikiki-Kikiriki
Sala Sant Jaume. SC Sant Jaume

Dimecres 19 >>De 15h a 16.30h

Cafè de les tres.
Espai de reflexió,
per a pares i mares
Escola Bressol Santa Anna
Departament de Treball Social

Dijous 20 >> 17’30 h

Concert de Santa Cecília i 
mostra de pastissos
A l’auditori Salvador Albert i Riera
Escola Municipal de Música

Xerrada “Mesures de protecció i 
de promoció per al bon tracte a 
la gent gran” Associació Gent Gran 
Departament de Treball Social 
Col·laboració Diputació de Barcelona

Dissabte 22 >> 8 h

Excursió: Vilabertrán, Empú-
ries i Casino de Perelada
Associació de la Gent Gran

38a edició dels Premis Literaris 
Marià Manent i Valerià Pujol
Acte d’atorgament dels premis 
Sala de l’Orfeó Secció d’Arts i Lletres

Gala del 25è Aniversari de  
l’Aula Municipal de Dansa
Sala Sant Jaume. Aula de Dansa  
Municipal de Premià de Dalt

Diumenge 23 >> 18h 
Sessió de Play Backs
Cançó espanyola, 
popular catalana i sarsuela
Associació de la Gent Gran

JOCEM Jove Orquestra de 
Cambra de El Masnou 
Concert Joves Intèrprets
Preu 6€ . Sala Sant Jaume
Patronat Pro Música de Premià de Dalt

Dimarts 25 >> 19’30h 
Lectura del manifest contra 
la violència de gènere
Plaça de la Fàbrica
Dones de Dalt

Dimecres 26 >> 19h 
Lliurament dels premis del 6è 
Concurs Fotogràfia Parc Serra-
lada Litoral 
Sala de Plens
Ajuntament de Premià de Dalt i Parc 
Serralada Litoral

Dijous 27 

Club de lectura juvenil 
a càrrec de Tània Riera i Abril 
Ramos A la Biblioteca
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Xerrada: Prevenció d’incendi
A la Benèfica
Associació de la Gent Gran

Divendres 28 >> 17h 
Teatre Fòrum “Educar és cosa 
teva” Espai Santa Anna.
Departament de Treball Social

Vespres de poesia 
a la Biblioteca per commemorar els 
25 anys de l’editorial Cafè Central
A la Biblioteca

Grup de Lectura
Tertúlia de llibres Sala de l’Orfeó
Secció d’Arts i Lletres de Sant Jaume

Dissabte 29 >> 21’30h 

Teatre “La Iaia” de  Roger Peña, 
amb Montserrat Carulla, Vicky Luengo 
i Aleix Peña. Montserrat Carulla s’aco-
miada dels escenaris amb aquesta obra.
Sala Sant Jaume. Regidoria de Cultura

Diumenge 30 >> 10h 
Caminada Popular: Premià de 
Dalt contra la violència i vermut 
popular Sortida: Plaça Mil·lenari.
Ajuntament de Premià de Dalt i vocalia 
Dones del Barri i Dones de Dalt

Teatre infantil 
“Truita d’estels amb actors, música i 
titelles”. A càrrec de la Cia. Patawa
Sala Sant Jaume. Jo Butaca

18 h

18’30 h

18 h

19’30 h20 h

19 h

18 h

20 h22 h


