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Des de mitjans de febrer, la Societat Municipal 
La Pinassa és qui recull els residus que generem 
a casa. Es tracta d’una aposta valenta que té un 
doble objectiu: rebaixar el cost del servei i millo-
rar-lo amb més freqüència de pas –els diumenges 
es recull- i amb una persona dedicada a netejar les 
bateries de contenidors. A més, la Societat Muni-
cipal també és l’encarregada de recollir els mobles 
i trastos vells, una tasca que es completa amb la 
neteja viària i la neteja dels edificis municipals. 

És una aposta per la proximitat, pel compromís 
i la implicació dels treballadors municipals amb la 
que volem assolir un salt qualitatiu en l’estat dels 
nostres carrers i places. De l’espai públic de Premià 
de Dalt. 

Aquest canvi ve del bracet d’una nova imatge 
gràfica de la Societat Municipal, en què s’incideix 
en el seu caràcter municipal i alhora en la seva 
vocació de servei de proximitat, al costat dels veïns 
i veïnes de Premià de Dalt, amb el lema “La Pinassa. 
Més a prop teu”.

A banda del grau de compromís amb Premià 
de Dalt, des de la meva elecció com a alcalde he 
defensat el diàleg, una eina fonamental per tirar 
endavant. És per aquest motiu que us recordo que 
soc al vostre costat per a tot allò que vulgueu. Des 
d’un dubte a un suggeriment. Gràcies. 
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 30 gener /01 abril

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

01 abril / 04 juny / TAXA
Gestió de residus domèstics
Gestió de residus comercials
Servei de clavegueram
Entrada de vehicles - guals
Ús instal·lacions esportives
Ocupació sòl, subsòl i volada
Parades, barraques, etc.
Utilització mercat municipal

01 juliol 
IBI Impost sobre béns immobles urbans 
1a fracció - domiciliat

04 maig a 06 juliol
IBI urbans - no domiciliat

IBI de característiques especials

01 setembre
IBI urbans - 2a fracció - domiciliat

02 novembre
IBI urbans - 3a fracció - domiciliat

04 setembre/ 05 novembre
IBI rústics

IBI rústics construïts

IAE impost sobre activitats econòmiques



El fet que sigui la societat municipal la 
que s’encarregui de la recollida suposa 
una millora del servei ja que ara es 
recull amb major freqüència, també 
els diumenges, i a més s’augmenta la 
freqüència de la neteja de les àrees de 
contenidors. Concretament, un operari 
se n’encarregarà de forma específica. 
El preu del servei també es redueix, 
135.000€ menys, el que fa possible 
mantenir la rebaixa en la taxa de la 
brossa, un 10% en els dos darrers anys. 

Millores Recollida residus

Gestió porta a porta dels residus 
industrials

Implantació d’un sistema de GPS i 
control d’incidències

Recollida i neteja del mercat 
ambulant dels dimarts

Nova instal·lació i plataforma de 
rentat a “la Suïssa” (increment 
del patrimoni municipal)

SERVEISLA PINASSA_ 105
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Recollida de la 
brossa: menys 
costos i millores 
Des del 16 de febrer, la Societat Municipal La Pinassa, 100% 
propietat de l’Ajuntament, és la que porta a terme el servei de 
recollida dels residus municipals, a banda de la neteja viària i la 
neteja dels edificis municipals que ja feia. 

ESCOLA MUNICIPAL DE

música
de Premià de Dalt

DEL 20 AL 30
D’ABR IL 2015CURS

2015-16

PREINSCRIPCIONS

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament.
Plaça de la Fàbrica, 1 | Tel. 93 693 15 15

+ informació: 

Recollida de mobles 
i trastos vells
Servei gratuït per a la població
93 693 15 15 / Oficina d’Atenció 
al Ciutadà OAC  
www.premiadedalt.cat (omplint 

formulari específic de “recollida de 

mobles”)



Acció de sensibilització i 
prevenció de la violència 
de gènere a l’Institut

Hi van assistir els/les  corresponsals de 
l’institut, un total de 28 alumnes d’entre 
1r ESO i 2n batxillerat, amb l’objectiu de 
dotar als i les joves d’ eines per poder 
detectar possibles relacions abusives 
entre els seus companys/es  i tenir els 
coneixements per poder-ho derivar als 
professionals oportuns, convertint-se 
així en joves referents dins l’institut i 
dins la seva xarxa d’amistats.

Aquesta formació acompanya altres 
intervencions de sensibilització i 
prevenció de la violència pel col·lec-

tiu d’infants i joves del municipi, com 
ara la formació a tutors/es de l’Institut 
Valerià Pujol que es va realitzar a l’inici 
del curs 2014-15, l’activitat “Habilitats 
socials i prevenció de la violència de 
gènere” dirigida a 4t d’ESO i l’activitat 
“El príncep, la princesa i el mirall 
màgic”, un conte de prínceps i prin-
ceses que no acaba amb un petó, que 
tindrà lloc al mes de març a les Escola 
Santa Anna i Marià Manent per 2n de 
Primària. 

SERVEIS SOCIALS LA PINASSA_ 105

Qui som?
Un recurs social de proximitat, de 
caràcter integrador, preventiu, assis-
tencial i comunitari que durant el dia 
presta atenció a les persones grans 
en situació de dependència, promo-
vent la seva autonomia funcional i 
personal, facilitant el respir familiar 
i afavorint una permanència adequa-
da en el seu entorn habitual de vida.

Capacitat: 15 places

A qui ens adrecem? 
A persones majors de 65 anys que 
necessiten diferents serveis per 
millorar la seva qualitat de vida.

Els nostres serveis
Servei d’estada

Acolliment i convivència 

Atenció personal a les activitats de 
la vida diària (AVD) 

Dutxa geriàtrica

Suport personal, familiar i social

Servei de menjador 

Tallers terapèutics

Serveis
Complemetaris
Transport adaptat

Servei de permanència

Menjador social

Dutxa geriàtrica assistida

Servei Bon dia
La treballadora familiar es desplaça-
rà al domicili per donar suport personal 
a l’usuari en l’activitat de llevar-se, cura 
i higiene personal i acompanyament al 
centre.

Els dies 12 i 19 de desembre va tenir lloc a l’Institut Valerià Pujol el taller 
“Joves antenes davant les relacions abusives i la violència de gènere”, 
emmarcat dins de les actuacions de la Comissió de Treball sobre  Violència 
de Gènere de l’Ajuntament de Premià de Dalt, i impartit per les dues Educa-
dores Socials del Municipi, l’Anna Garcia i l’Esther Ortega. 

Benestar Social de Premià de Dalt  T.93 693 15 91 
OAC Premià de Dalt T. 93 693 15 15 
Atenció a la Gent Gran T.637 810 866 /  610 704 181

El nou Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
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Jaume Rexach 
guanya el 2n concurs 
Cartell Dia de la Dona 2015
El cartell és la imatge de la programació d’activitats per 
commemorar el 8 de març
El passat 6 de febrer el jurat es va reunir a l’Institut Valerià Pujol i Bosch on va triar 
la proposta guanyadora i les dues finalistes. 

ACTUALITATLA PINASSA_ 105

La Parròquia de Sant Pere ha tingut 
una original idea per celebrar el 1050è 
aniversari. En col·laboració amb el Forn 
i Pastisseria Joan Jorge, ha creat unes 
galetes commemoratives en forma de 
clau. Segons la tradició popular, Sant Pere 
seria el guardià de les portes del Paradís, i 
se’l representa amb unes claus a la mà.

Visita de 
l’alcalde d’Alella

El passat 10 de febrer l’alcalde, 
Josep Triadó, va rebre la visita de 
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
a l’Ajuntament. Entre altres temes, 
van tractar la possible incorporació 
de Premià de Dalt a la Denominació 
d’Origen d’Alella.

GUANYADORS
1r premi
Jaume Rexach 
“L’intercanvi d’estereotips”

Primera finalista 
Clara Miñana 
“No siguis un objecte”

Segona finalista
Júlis Sells 
“Si nosaltres podem, ells també”
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Taller de Danses
Sala de l’Orfeó de Sant Jaume
Grup de Danses

Inauguració exposició 

“La dona i l’art” 
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Contes per adults 

“Revelacions, liposuccions 
i altres embolics”

a càrrec d ,Assumpta Mercader 

Biblioteca Jaume Perich i Escala
Serveis Socials, Dones de Dalt, Associa-

ció d’Artistes de Premià de Dalt i Biblioteca 
Jaume Perich i Escala

Xerrada
“L’economia del bé comú” 

Andreu Pérez, promotor
Parròquia de Sant Pere
Arts i Lletres i SC Sant Jaume

Expocurts 
Bikepark La Poma
Selecció de curtmetratges 
realitzats per joves esportistes 
del Bikepark de Premià de Dalt
Sala Sant Jaume
Bikepark La Poma i Espai de Cinema

Dia de la Dona
Coral del Barri / Sopar de 
Dones / Concert d’alumnes i 
exalumnes de Teatre Musical 

Ball per a Dones
Espai Santa Anna
Acció Vinculada al Pla de Barris

Llegim i parlem 
de l’art d’educar
Biblioteca
Associació de pares i mestres Krisol i Biblioteca

La petita hora 
del conte (de 0 a 3 anys)

“Pep Puça i les coses 
grosses”
a càrrec d ,Assumpta Mercader
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Junts fem camí 
per créixer en la fe
Plantejaments i conversa 
sobre la fe cristiana
Casa del Terçó
Parròquia de Sant Pere

Excursió a Osona
Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Dia de la Dona
Aperitiu Dones de Dalt
Sala de l’Orfeó
Dones de Dalt

Conversa Quaresma
“Joan Roig, un jove del 
Maresme màrtir de  la fe”
A càrrec de Ramon Corts de la Parrò-
quia de la Concepció de Barcelona
A l’ermita de La Cisa
Parròquia de Sant Pere

Dia de la Dona
Quin ús fan els nostres fills/es 
d’internet? 
Prevenció del ciberassetjament

A la Biblioteca
Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, Biblio-
teca i Institut Valerià Pujol i Bosch

març 2015
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Taller de pintura gratuït
Cada dimarts i dijous
De 17 a 20 h 
 Local Associació Artistes
Can Figueres 

Parlons en français 
Grup de conversa en francès

Cada dijous
De 18.30 h  a 19.30 h

Let’s talk in english
Grup de conversa en anglès

Cada divendres 
De 18.30 h  a 19.30 h
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Dansa Oriental
Cada dimecres
De 20’30 h  a 21’30 h
Sala de l’Orfeó de Sant Jaume

Tot el mes de març 

Mostra documents 
“Any Perich” 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Del  21 de març fins al 15 de maig
De 8.00 17.00 h 
Restauració del poblat 
ibèric Cadira del Bisbe
Val la pena pujar per veure com s’hi 
treballa i si cal, donar un cop de mà

Poblat Ibèric de la Cadira del Bisbe
Museu de Premià de Dalt

15
diumenge

24
dimarts

25
dimecres

27
divendres

29
diumenge

22
diumenge

18
dimecres

12’30 h

18 h

18 h

22h

18’30 h

18 h

19 h

20 h

20 h

13 h

31è  Aniversari 
de l’Associació de la 
Gent Gran
Missa al Santuari de La Cisa 
Actuació Coral Primiliana 

Associació de la Gent Gran 

Teatre Teatrix 
a càrrec dels alumnes del teatre infantil

Sala Sant Jaume
Jo Butaca

Hora del conte  
a partir de 4 anys

“Maleta de pirates honrats  
i llops bons”
A càrrec de Gisela Llimona.

Biblioteca Jaume Perich i Escala

Cinefòrum Boyhood
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema

Taller d’introducció
Destinat a joves de 8 a 12 anys

Dibuix còmic i manga 

A càrrec de C còmic 

 Biblioteca Jaume Perich i Escala

Espectacle Musical 
i Mimo
Debden Park High School

Sala Sant Jaume
Organitza Sant Jaume

Festa 
Anunciació a Maria
Mare de Déu farigolera
Diada tradicional a la Cisa. Missa

Al Santuari de La Cisa
Parròquia de Sant Pere

Grup de Lectura
Dónde la ciudad cambia de 
nombre de Paco Candel

Sala de l’Orfeó
Grup de Lectura, Arts i Lletres 
Biblioteca Jaume Perich

Diumenge de Rams
Benedicció dels rams 
a totes les misses.

 Plaça de la Vila  
Parròquia de Sant Pere

Calçotada Popular
Pista de Sant Jaume
Grup Excursionista La Tortuga

tallers
exposicions



Hem creat una etiqueta per seguir-nos. 
Si voleu que les vostres imatges surtin publicades a la Revista Municipal.  Recordeu afegir #revistalapinassa

FESTES / EDUCACIÓ LA PINASSA_ 105

Sóc
responsable
Identifica
i esterilitza
el teu animal
Preus reduïts
del 3 de març al 30 de maig

Aquesta campanya de tinença responsable 
d'animals de companyia és possible gràcies 
a la participació dels centres veterinaris 
col·laboradors

Una iniciativa de:

902 222 341
socresponsable.org

Gats Gossos Fures

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Raul Rodriguez Navarro
jugador de primer equip 
del RCD Espanyol amb
la seva gossa adoptada, 
Loba.
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT
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L’exposició “Viure la Mediterrània” mostra la realitat de 
l’arquitectura tradicional mediterrània. L’objectiu és generar una 
reflexió sobre els seus valors, sobre la seva identitat històrica i 
cultural, i sobre la necessitat de preservar aquest valuós patrimoni 
dels diferents pobles de la Mediterrània.

Molts dels elements arquitectònics tradicionals que mostra 
aquesta exposició estan directament vinculats a l’estil de vida de 
Catalunya, que s’emmarca, evidentment, dins dels paradigma de 
vida mediterrani.

MUSEU DE PREMIÀ DE DALT
Riera de Sant Pere, 88 . T: 936931574 prmd.museu@premiadedalt.cat
Horaris d’obertura: Dimarts a divendres, de 17h a 21h
Dissabte, 

La construcció del poblat ibèric 
en el vessant sud del Turó del Dos 
Pins es defineix per  un sistema 
d’aterrassament que aprofita la paret 
rocosa per adossar-hi les vivendes. 
Hom coneix la feblesa d’aquests 
poblats en pendent degut a la 
facilitat amb que l’erosió del granit 
provoca una desfeta de les estructures 
ibèriques. Davant d’aquest fet i com és 
deure del Consistori preservar aquest 
magnífic llegat per a la ciutadania 
i les futures generacions,  els anys 
2005, 2006 i 2007 es van dur a terme 
treballs de consolidació i restauració 
per tal d’aturar l’avanç de l’erosió, 

finançats per La Caixa i la Generalitat 
de Catalunya. 

Set anys després, l’erosió de tota la 
zona s’ha incrementat amb el risc de 
perdre substanciosa  informació. És per 
això que el dia 21 de març començaran 
de nou les obres de consolidació i 
restauració del jaciment arqueològic. 

Viure
A LA MEDITERRÀNIA

Vivir
EN EL MEDITERRÁNEO

Aquesta exposició ha estat organitzada en col·laboració amb:

Esta exposición ha sido organizada en colaboración con:

EXPOSICIÓ TEMPORAL | Museu de Premià de Dalt 
Inauguració, 20 de març, 19:30h
Del 20 de març fins al 3 de maig

MUSEU DE PREMIÀ DE DALT
Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres)
08338 Premià de Dalt
93 693 15 74  prmd.museu@premiadedalt.cat

Del 20 de març fins al 3 de maig
Inauguració: divendres, 20 de març, 19:30h

Consolidació i restauració 
del poblat ibèric de la 

Cadira del Bisbe

Des del 21 de març 
fins al 15 de maig, de 8:00h a 17:00h.

Mes informació: 
93 693 15 74 
prmd.museu@premiadedalt.cat

Exposició temporal: 
“Viure la Mediterrània” 
                      

Institut Europeu de la Mediterrània
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L’Ajuntament recupera  
l’emblemàtica Font del Lleó 
i la instal·la a l’Espai La Fàbrica 
L’Ajuntament ha decidit fer una 

rèplica de la popular Font del Lleó, 
una font que estava situada a la 
cruïlla entre la Riera de Sant Pere i el 
torrent de can Pau Manent.

L’objectiu del govern municipal és 
recuperar aquest element patrimo- 

nial i reviure’l ben a prop del seu 
emplaçament original, abans de la 
creació de l’Espai La Fàbrica.

La font original estava situada a 
la cantonada entre la Riera de Sant 
Pere i el torrent de can Pau Manent, 
i era coneguda com “la Font del Lleó”.

Per aquest concepte el passat 13 de febrer va rebre de mans de l’alcalde, Josep 
Triadó, la insígnia de plata del Consistori en senyal d’homenatge a la longevitat. 
A banda també va rebre un ram de flors i un pastís elaborat al Forn de Pa i 
Pastisseria Joan Jorge. El regidor de Cultura, Marc Tintoré, la regidora de Gent 
Gran, Magda Julià, i mossèn Josep Colomer van participar de l’homenatge. Per 
molts anys!!!

Conxita Barot, veïna de 
Premià de Dalt, fa 100 anys

ACTUALITAT LA PINASSA_ 105

PERIODE  del 8 d’abril al 5 de juny
HORARI 
Formació teòrica
De dilluns a divendres, de 09.30 h a 14h

pràctiques a empreses
Del 18 de maig  al 5 de juny de 2015.
5 h diaries

Mòduls
6 mòduls teòrics i 1 mòdul de 75 hores 
(pràctiques professionals no laborals 
d,operacions bàsiques en restaurants)

Curs d’Ofimàtica 
Integral
Adreçat a persones en situació d’atur
PERIODE  
del 2 de març al 18 de maig
HORARI 
Dilluns, dimarts i dijous
de 9’15 a 12’15h

Programa formatiu de 90 hores
teòrica
Actualitzar i millorar els seus 
coneixements ofimàtics necessaris 
per al desenvolupament de la majoria 
de llocs de treballs administratius.
Excel / Word / Acces
Gestió correu / Eines Google 2.0

Ajudant de cambrer/a

Informació i inscripcions
Punt d’Informació Pla de Barris

Smope
T.93 693 15 90.

El curs està subvencionat pel Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el Fons Social Europeu de la Unió Europea, 
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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A les acaballes d’aquesta legislatura hem assolit 
els grans reptes que ens vam marcar al juny del 
2011. L’atenció social als veïns de Premià de Dalt ha estat el prin-
cipal eix de la nostra acció de govern. Hem triplicat les partides 
del pressupost destinades a Serveis Socials; hem lluitat contra 
l’atur a través de plans municipals d’ocupació, del programa 
Forma’t per evitar l’exclusió social i subvencionant fins a 3000€ 
les empreses que contracten persones aturades del poble; hem 
fomentat l’emprenedoria amb el Pla de Foment de l’Auto ocupa-
ció ajudant amb 1500€ les persones aturades que es fan autòno-
mes; hem creat el programa Enfresca’t, atorgant xecs d’aliments 

per canviar als establiments col·laboradors i hem endegat els 
horts socials d’ús urbà al barri Santa Anna – Tió. Totes aquestes 
actuacions socials han estat possible gràcies al rigor en la gestió 
econòmica que ens ha permès també destinar l’estalvi acon-
seguit a donar de forma gratuïta els llibres de text i material 
escolar als alumnes del poble que estudien als centres educa-
tius de Premià de Dalt; aconseguir que la gent gran, els menors 
de 18 anys i les persones discapacitades tinguin el transport 
públic gratuït; millorar els parcs i zones infantils i invertir en via 
pública, a banda d’actualitzar els carrers del barri Santa Anna.

Jaume Cases, candidat socialista a l’alcaldia, REBAIXARÀ la 
despesa en sous i dietes de polítics de Premià de Dalt: sou de l’al-
calde, regidors i càrrecs de confiança del Govern, que a dia d’avui 
li costa al poble 1.150.000 euros. Cases la SITUARÀ en 750.000 
euros. Els 400.000 euros d’estalvi el candidat socialista els desti-
narà en els 4 anys de mandat a ajudar les famílies més necessi-
tades, a fomentar ocupació laboral i a les entitats del poble, a 
més dels diners de les partides ja existents per aquests concep-
tes. Jaume Cases també es compromet a instaurar un PLA D’IN-
TEGRITAT a L’Ajuntament per ACABAR amb les ADJUDICACIONS 
ARBITRÀRIES que fa el Govern, utilitzant l’ample marge dels 
imports de la Llei de Contractació, mitjançant l’ús habitual de 
contractes menors (18.000 per serveis i 50.000 per obres) i dels 
contractes per procediment negociat sense publicitat (de 18.000 

fins a 60.000 per serveis, i de 50.000 fins a 200.000 per obres). 

Cases vol un ajuntament que gasti el diner públic amb la 
màxima transparència i que no es contracti a dit, o de forma 
arbitrària, els serveis i les obres públiques amb les empreses 
proveïdores, algunes de les quals, tal i com s’ha demostrat, tenen 
relació directa o indirectament amb la candidatura i el partit 
de CiU. Els socialistes pensem que també es considera corrup-
ció autoritzar la despesa pública de forma clientelar. Premià de 
Dalt té un 12% d’atur i el 40% de les famílies, segons els estudis, 
arriben justes a final de mes o senzillament no hi arriben. Ens 
sobta com el Govern gasta diners (+ de 125.000 euros) en un nou 
equipament que ja tenim al poble, i deixa de banda necessitats 
més prioritàries.

Vivim uns dels mesos més importants per a la història de 
Catalunya i Premia de Dalt. En els propers mesos ens ho juguem 
TOT . El nostre futur i el dels que vindran després de nosaltres. 
Tenim dues votacions per davant , 24 de maig i 27 de setembre, 
i en les dues hem d aconseguir un resultat esclatant dels partits 
independentistes. Aquestes municipals no son com les de 
sempre, hem de votar independència . Per què?  Fàcil. Els Ajun-
taments són les institucions més properes als veïns i tindran un 
gran paper en la consolidacio de la jornada electoral del 27S que 

ens ha de donar el salt a la independència. Per l altra banda, tots 
els moviments que fem en els propers mesos seran observats 
per Espanya i per Europa com un pas ferm a la independència . 
Si us plau , si voleu independència . Voteu independència 

#adnpremidedalt:  Hem fet molt i tenim molt per fer

Menys ingressos pels polítics, i acabar amb els contractes a dit

Un govern municipal amb amplia majoria , per fer què?

No 
ADscRITs

Els 2 regidors no adscrits no han presentat cap text per aquest espai d’opinió

Ja ens hem posat a col·laborar en diferents àrees. Fent feina

Des de comunicació i cultura, s’està activant de nou el “Portal 
d’entitats”, explicant la importància i la necessitat d’utilit-
zar aquesta eina que tenim a l’abast per tal de coordinar una 
agenda i de donar informació de les activitats que  es fan al 
nostre poble. Des de cultura, s’ha convocat una sessió informa-
tiva i d’assessorament pel tema fiscal que afecta actualment a 

les entitats sense afany de lucre i esperem poder-los-hi donar 
tot el suport que calgui.

Estan en marxa dues convocatòries de participació ciutada-
na i un projecte d’horts socials. Seguim treballant.

Visca Catalunya lliure i Visca Premià de Dalt!

www.esquerra.cat/premiadedalt
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QUARESMA 2015 SANTUARI DE

LA MARE DE
DÉU DE LA

CISA

 

Arxiprestat de la Cisa1050
ANYS

PARRÒQUIA
DE SANT PERE
DE PREMIÀ DE DALT

OBRIM
LES PORTES
DE BAT A BAT!

 

Dilluns 2 de Març · Santuari de la Cisa · 21h

CONFERENCIES DE L’ARXIPRESTAT / P. Àngel Briñas · Carmelita
TERESA, GUIA DE CAMINANTS

Andreu Pérez · Soci fundador de les associacions espanyola i catalana 
de l’economia del bé comú i membre del grup coordinador a Catalunya.

Divendres 6 De Març · Sala de l’Orfeó - Sant Jaume · 20h

L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

CONFERENCIES DE L’ARXIPRESTAT / Mn. Ramon Corts Prevere
Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona.

Dilluns 9 de març · Santuari de la Cisa · 21h

JOAN ROIG. UN JOVE DEL MARESME MÀRTIR DE LA FE

Divendres 13 de març · Monestir de les M.M. Carmelites de Mataró · 19:30h    

PRESENTACIÓ DE STA. TERESA I PREGARIA
Dimecres 25 de març · Santuari de la Cisa · 19h

CELEBRACIÓ DE L’ANUNCIACIÓ

PARRÒQUIA
DE SANT PERE
DE PREMIÀ DE DALT


