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Del 28 de juny al 3 de juliol del 2016



L’alcalde escriu

Encetem un mes de juny que a Premià de Dalt sempre 
arriba ben farcit d’activitats entre les quals destaca la 
nostra Festa Major. És la festa de tots i un bon moment 
per a retrobar-nos, petar la xerrada i gaudir de les mil-i-
una propostes que la Comissió de Festes ens prepara 
perquè gaudim de Premià de Dalt. Des d’aquestes línies, 
felicitar a tots els seus integrants per la tasca altruista 
que fan perquè tots ens ho passem d’allò més bé.

Aquest any, ens hem proposat que els balcons de les 
cases llueixin petits domassos anunciant que estem de 
Festa Major. Els trobareu al Quiosc de la Fàbrica, a 2€. 
És una bona iniciativa que aportarà color i que anuncia 
que a partir del 28 de juny i fins al 3 de juliol, apostem 
per l’alegria perquè és Festa Major.

Participeu, sortiu al carrer, gaudiu de les activitats, feu 
poble, compartiu estones amb família i amics i sobretot 
carregueu piles perquè Premià de Dalt no s’atura.

Bona Festa Major! 
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La Festa Major de Premià de Dalt 
arrencarà diumenge 28 de juny amb 
el pregó, enguany a càrrec del Club de 
Bàsquet Premià de Dalt que celebra el 
seu 30è aniversari, i el 8è Festival de 
Playbacks, a la plaça de la Vila.
Com a gran novetat, totes les persones 
que vulguin podran comprar una petits 
domassos de color taronja per a penjar 
als balcons com a mostra que estem 

celebrant la Festa Major del poble. 
Els trobareu al Quiosc de la Fàbrica 
al preu de 2€.

Espectacles itinerants al carrer pels 
infants, circ, activitats esportives, 
la trobada de gegants, el correfoc, 
música i ball, contes eròtics per a 
adults, una nova edició de la Guerra 
de Bombardes que enfronta en una 
batalla a base de farina a ibers i 

romans, el correbars o el “Cremem 
l’Ajuntament” enguany a la plaça de 
la Fàbrica són alguns dels ingredients 
que conformen el programa de Festa 
Major, cuinat per la Comissió de 
Festes i coordinat per la Regidoria de 
Festes.

En aquesta ocasió rebreu a casa 
dos programes, un més gros i l’altre 
de butxaca perquè no us perdeu cap 
activitat. 

Bona Festa Major!!!
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LA COMISSIÓ DE FESTES ENS CUINA SIS DIES D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS A DIVERSOS ESCENARIS
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Del 28 de juny al 3 de juliol... 
Alegria, és Festa Major !!!

Animeu-vos, ibers i romans!
Diumenge 19 de juny > 18.30h
Prepararan les Bombardes 
per la Guerra de Bombardes. 
Al parc Felicià Xarrié



EL DIA
D’ULISSES

17 de setembre

s’acosta!  

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
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Primera actuació contra el 
mosquit tigre al municipi

La pujada de tempe-
ratures i les pluges de 
la primavera provo-
quen l’aparició del 
temut “mosquit tigre”. 
El Consell Comarcal 
i 22 ajuntaments del 
Maresme, entre els quals 

hi ha Premià de Dalt, han posat fil a l’agulla per inten-
tar frenar l’expansió d’aquest insecte tant molest. Ho fan 
amb tractaments especials dels espais de la via pública 
que acumulen aigua (principalment embornals sifònics). 
Per guanyar en efectivitat, la Regidoria de Medi Ambient  
demana la col·laboració ciutadana eliminant l’aigua estan-
cada també dels espais privats (platets de test, galledes, 
gerros, pots....).

Es tracten els embornals sifònics i altres punts d’acumu-
lació d’aigua a la via pública amb un larvicida que combina 
dos bacils. La seva efectivitat és de sis setmanes, fet pel 
qual s›ha d›anar repetint el tractament fins el moment en 
què la baixada de les temperatures provoca la mort de les 
larves i dels mosquits adults.

El mosquit tigre es va estendre per tots els municipis 
del Maresme el 2010. La seva presència a la comarca es 
va detectar el 2006 a Caldes d’Estrac, dos anys després del 
seu desembarcament a Sant Cugat del Vallès on va arribar 
mitjançant una importació de pneumàtics procedent del 
sud-est asiàtic.

El mosquit tigre és actiu de dia, a diferència dels 
mosquits més comuns que fan vida nocturna, i les seves 
picades són molt més nombroses i doloroses que no les 
dels mosquits autòctons.
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A PREMIÀ DE DALT ARRIBEN L’ESTIU EN MARXA I L’ESTIU JOVE

Amb aquesta finalitat organitza, 
a través de l’Associació Dinàmic, un 
casal d’estiu, l’Estiu en Marxa, perquè 
puguin gaudir, créixer, conèixer, expe-

rimentar i viure noves experiències de 
l’1 al 29 de juliol. 

L’Estiu en Marxa es farà a l’Esco-
la Marià Manent i a l’Escola Santa 

Anna, i està destinat a infants de P3 a 
6è de primària. En aquesta ocasió duu 
com a títol “En Berenguer i un mar de 
contes”.  Aquesta història parla de dos 
cosins que troben un llibre misteriós 
al que li falten pàgines. A partir de la 
seva lectura, els cosins iniciaran una 
aventura plena d’imaginació que els 
acostarà al món marítim i la navega-
ció.

El casal disposa de quatre opcions 
horàries diferents: 
De 9 a 13h  > de 9 a 15h >  de 9 a 17h 
> acollida de 8 a 9h.

Per als joves, del 4 al 29 de juliol, de 
10 a 14 hores, té lloc l’Estiu Jove. Una 
programació d’activitats que organit-
za el Punt d’Informació Juvenil per a 
promoure l’aprenentatge i la partici-
pació amb tallers, sortides, platja... 

El 15 de juny, a les 18 hores, a la 
ludoteca municipal La Xarranca té lloc 
la reunió informativa en què es resol-
dran possibles dubtes.

                          INSCRIPCIONS 
                          fins el  6 de juny 

TENIU 3 OPCIONS PER FER LA INSCRIPCIÓ: 
1. Via ON-LINE a través del nostre web: www.viudinamic.org 

 
2. Presencialment 
 Podeu realitzar la inscripció els dies 19, 24 i 26 de maig       

de 17,00h a 19,30h al PIJ (Punt d’informació Juvenil). 
 També de dilluns a divendres de 9h a 14h i els dilluns i dimecres 

 de 16,30h a 18,30h a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà). 
 

Fora d’aquest termini només s’acceptaran noves inscripcions o 
ampliacions de torns en cas que quedin places lliures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Documentació que cal aportar                   

• Fitxa d’inscripció complimentada i signada. 
• Comprovant de pagament 
• Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització 
• Fotocòpies de la targeta sanitària i vacunacions de l’infant. 
• Documentació específica en cas de sol·licitud de beca d’atur. 

S’apropa l’estiu, és temps de Casals
L’Ajuntament de Premià de Dalt promou que durant el període d’estiu tots 
els infants tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives. 

Habitatge públic /lloguer 
en procés d’adjudicació (1)

Sector Torrent Castells _Passatge dels Roures
60m2 (2)_ 3 dormitoris_ Aparcament_ Traster

(1) El procediment d’adjudicació serà 
directe, és a dir, per ordre de sol·li-
citud d’entrada, seguint estrictament 
l’ordre de presentació a les
oficines de la Societat Municipal 
“LA PINASSA, Promocions i Serveis 
Municipals S.A.”.
(2) Aquest habitatge porta vincu-
lat 1 plaça d’aparcament + 1 traster 
d’aproxImadament de 8 m2 útils.
(3) L’import que consta fa referèn-
cia única i exclusivament al concepte 
de renda. No inclou les despeses de 
l’immoble, els seus serveis i
tributs.

Requisits per accedir a la sol·licitud:
1- Estar inscrit en el Registre de 
Sol·licitants
2- Ser major d’edat
3- Estar empadronat al municipi
4- Acreditar ingressos mínims
5- No superar els ingressos màxims 
legalment establerts
6- No ser propietari de cap habitatge

des de 

586,27€ (3)



Modificació pressupostària 
04/2016 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit. 
A favor > CiU, ERC-AM, PSC i PP. 
Abstenció >  CRIDA

Revisió del preu de 
l’encomana de gestió de 
la recollida i transport 
de residus municipals a 
la Societat Municipal La 
Pinassa.
Aprovat per unanimitat.
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ACORDS DE PLE 
9 de maig 2016
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Hi col·laboren:

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

1050
ANYS

PARRÒQUIA
DE SANT PERE
DE PREMIÀ DE DALT

Divendres 10 de juny
a les 9 del vespre
Parròquia de Sant Pere
de Premià de Dalt

Poetes:
Jaume Bosquet
Rosa Vilanova
Marcel Riera

Desena

Nit de la
Poesia

 2016

2010
2011

2012

2007 2009 2008

anys

PORTES OBERTES 
CASA DE LA VILA

“ANTIC AJUNTAMENT”

Dilluns 27 de juny De 18 a 20 h 

A les 20 h

PORTES OBERTES

ACTE DE RECONEIXEMENT 
A LES ENTITATS ESPORTIVES, 
2015-2016



AJUNTAMENTLA PINASSA_ 114

7

Els últims tres anys des de Medi Ambient, en col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Maresme, portem a terme una campanya de 
control del mosquit tigre a la via pública. Tècnics del Consell apli-
quen un tractament de larvicida als embornals sifònics (embornals 
que retenen aigua) que són un dels llocs utilitzats habitualment pel 
mosquit tigre per la posta d’ous. El larvicida, com el seu nom indica, 
actua contra les larves impedint que es converteixin en mosquit 
adult. Tot i així, tota prevenció és poca. Per tant, és fonamental que 
la població, com a mesura més important, eviti l’acumulació d’aigua 
en exteriors que faciliti la cria dels insectes. 

Els últims estius a Premià de Dalt hem patit les molestes 
picades del mosquit tigre. Sé que hi ha campanyes per evitar la 
seva presència i que es recomana no acumular aigua al jardí. 
L’Ajuntament de Premià de Dalt fa algun tipus de prevenció a 
part d’aquests consells que arriben des de la Generalitat?

Maria Mercè Vinyals

Antoni López Guillén, regidor de Medi Ambient

L’actor de Dagoll - Dagom ofereix una àmplia 
proposta formativ. A partir del curs vinent, 
2016-17, un dels principals actors musicals 
del país, Carlos Gramaje, impartirà classes de 
Teatre Musical, Gospel Familiar i altres modali-
tats extraescolars a l’antic ajuntament, situat a 
la plaça de la Vila. Les classes es repartiran en 6 
grups segons les edats dels alumnes:

De 3 a 4 anys (divendres, de 16.45 a 17.45h)

De 5 a 6 anys (divendres, de 17.45 a 18.45h)

De 7 a 8 anys (divendres, de 18.45 a 20h)

De 9 a 12 anys (dimarts, de 17 a 18.45h)

De 13 a 17 anys (dimarts, de 17.45 a 19.15h)

Adults (dijous, de 19.30 a 21h)

INSCRIPCIONS:  Oficina d’Atenció al Ciutadà (Ajuntament de Premià de Dalt) / Més informació: www.gtmusical.es

El reconegut artista 
Carlos Gramaje 
impartirà formació en 
Teatre musical

A banda de consolidar el Teatre Musical en l’oferta formativa al nostre municipi, Carlos Gramaje amplia el curs 2016-17 
les disciplines i oferirà classes de Gospel familiar teatral per a parelles, pares i fills, tots els dijous de 17.15 a 19 hores.
I per a aquest estiu, concretament pels mesos de juliol i agost, durant 10 dies laborables, es faran cursos intensius i 
puntuals per aprendre la tècnica de cant modern, amb grups de 9 a 14h i de 16 a 19 hores



Declarat d’interès comarcal pel Consell Comarcal del Maresme
Director artístic: Joan Pàmies, músic i director de l’Orquestra de Cambra Catalana . Desde 1977

Organitzen: Consell Promúsica i Ajuntament de Premià de Dalt.  Col·labora Escola Municipal de Música

Andrea Amador (violoncel) 

Alejandro Ramírez (piano) DUET

25 Juny |dissabte | 20.00 h

Auditori de Can Figueres

Pau Figueres
16 Juliol |dissabte | 22.00 h

Can Casadellà |Carrer de la Cisa, 53

Orquestra de Cambra Catalana
30 de juliol |dissabte | 22.00 h

Jardins de Can Claramunt | 
Riera de Sant Pere, 148

Aupa Quartet
13 Agost |dissabte |22.00 h

A l’Ermita de Sant Sebastià |
Cementiri Municipal

La Flauta Mágica W.A.Mozart
CONCERT FAMILIAR

10 Setembre |dissabte |18.00 h

 Sala Sant Jaume

FESTIVAL de MÚSICA del Maresme
39è



Artistes que estan d’aniversari i que, amb una qualitat innegable, 

omplen de música l’extraordinària bellesa dels jardins de  Can Figueres

Martirio
8 Juliol / divendres _22h

Dani Nel·lo
15 Juliol / divendres _22h

Eva Fernández Quintet
22 Juliol / divendres _22h

PREU ENTRADES >  15€ / Anticipada: 12€ Persones menors de 25 anys: 9€

VENDA D’ENTRADES > Anticipades a www.atrapalo.com  / Taquilla (Riera de Sant Pere, 88)

Totes les nits de Jazz en la Nit, l’exposició “Els clicks viatgen per la història” roman oberta al Museu de Premià de Dalt

21a EDICIÓ
Tots els divendres del mes de juliol 

A Contra Blues 
Travelling Brothers
29 de juliol / divendres _22h
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Abona’t i fes-te soci col·laborador 

del millor Bikepark d’Europa, 

obert tot l’any. 

30.000 m2 de divertiment 

sobre rodes!!

Al llarg de la Poma disposem de diferents taules de descans, fonts i zona 
d’ombra per a tot aquell usuari que vol fer un descans en la pràctica esportiva.

CLUB PER FEDERAR-SE i practicar amb Mountain Bike i BMX al llarg de l’any.

www.lapomabikepark.com

El BIKEPARK disposa de 
bicicletes de lloguer: 
Mountainbike, tipus Dirt. 
Reserva prèvia

Crta. dels Sis Pobles
08338 Premià de Dalt 
Barcelona, Catalunya.

www.lapomabikepark.com
info@lapomabikepark.com
+34 659 679 231

, s/n

SEGUEIX-NOS!COM ARRIBAR-HI?   

bikeparklapoma @lapomabikepark
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SORTIDA 92 

PREMIA DE MAR
RENFE RODALIES R1 

FRANÇASORTIDA
MATARO

PREMIÀ 
de DALT

BARCELONA

C-60
MATARÓ/GIRONA

TRIAL EN BICI / DIRT JUMP MOUNTAIN BIKE i BMX / BMX PARK / 
SKATE / BTT / DESCENS / FREE RIDE / ENDURO / 

Un espai on informar-se, tramitar 

l’abonament d’entrada per a 
practicar a les instal·lacions, i on 

poder llogar una bici o reparar-se 

una avaria mecànica.

a riders@lapomabikepark.com o 

missatge al +34 659679231

5 € 

3 €

5 €

10 €

8 €

13 €

40 € 

75 €

50 €

70 €

125 €

175 €

BIKEPARK Totes les edats 

SKATEPARK  Totes les edats 

FOAM PIT +12 anys 

BIKEPARK+FOAM PIT

BIKEPARK+SKATEPARK

BIKEPARK+SKATEPARK+FOAM PIT

ENTRADA SOCI COL·LABORADOR UN DIA

BIKEPARK Fins a 10 anys

BIKEPARK +10 anys

SKATEPARK  Totes les edats 

FOAM PIT +12 anys 

BIKEPARK+SKATEPARK o FOAM PIT

BIKEPARK+SKATEPARK+FOAM PIT

ABONAMENT SOCI ANUAL COL·LABORADOR

TARIFES
LA POMA Bikepark

CIRCUIT DE DUAL PARAL·LEL SPEED & STYLE. Circuit que 
combina la tècnica del pumptrack i la del DirtJump però per a tots 
els nivells. És un circuit amb dos carrils paral·lels on dos riders 
poden circular un al costat de l’altre sense contacte físic. 

ZONA DIRT JUMP AMB BIG AIRS . Espai molt espectacular on es 
concentren la major part dels salts, un seguit de l’altre amb 
diferent nivell de dificultat. Aquesta modalitat consisteix a superar 
els salt de diferents mides i amb l’experiència del rider aconseguir 
fer trucs i figures espectaculars en el vol.

PISCINA D’ESCUMES (FOAM PIT). Element per a practicar trucs 
en una piscina plena d’escumes. Les dimensions són de 9 metres 
de llarg x 8 metres d’ample. Espai de tecnificació pels que volen 
millorar la tècnica en fer truc en el vol.

PUMP TRACK . Tenim 2 pumptracks de diferents mides. 
El pumptrack és un circuit apte per a totes les edats i nivells amb 
dubbies i peraltes on es practiquen les inèrcies i on es millora la 
conducció en general. Molt utilitzat per a l’entrenament de moltes 
modalitats (BMX, Descens, Enduro, Dirt...)

FUNCIONAMENT 
I NORMATIVA

Els menors de 18 anys que no vinguin acompanyats pel seu pare o 
mare, han de portat el document d'autorització signat per un d'ells + 
una fotocipia del DNI del pare o mare que ha signat. Baixa-t’el de 
www.lapomabikepark.com/normativa 

És obligatori l’us del casc i es recomana la utilització de casc integral, 
guants i proteccions. 

S’ha de rodar pels circuits corresponents a la vostra edat 
i nivell esportiu.

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors.

Els ciclistes s’han de comportar de forma responsable respectant a 
la resta de practicants.

Els promotors dels circuits no es fan responsables dels danys 
personals o materials que puguin patir els practicants, i tampoc els 
que puguin ocasionar a tercers.

És obligatori que el practicant tingui la seva pròpia assegurança 
particular i ser soci col·laborador de dia o anual per rodar pel BikePark 
o SkatePark.

Instal·lació situada a Premià de Dalt, inaugurada el 

2005, destinada a la pràctica esportiva de la 

bicicleta i skate.  Amb 30.000m2 de circuits per a 

moltes disciplines i de diferents nivells d’usuaris.

Disciplines que contemplen:  MOUNTAIN BIKE, BMX, 
TRIAL en BICI, SKATE, SCOOTER, SNAKE, ROLLERS, 
MOUNTAIN BOARDS....

Obrim cada dia de l’any de dilluns a diumenge 

sempre que les condicions meteorològiques ho 

permetin. Obert de 10 h fins que es fa fosc o a les 

21 h en els espais amb llum artificial.

ZONA BIKE-TRIAL. Espai dissenyat per Cesar 
Cañas, l’onze vegades campió del Món de Trial. 

Està pensat per a tots els nivells. Disciplina que 
consisteix a superar obstacles on la 

característica principal és l’equilibri i la tècnica 
sobre la bici. Requereix d’una bici especifica 

amb geometria i relació de plat i pinyó per a 
fer impuls i superar els elements com 

pedres, troncs, travesses o palets. 

ZONA 
SKATEPARK. 

Espai de ciment on 
skaters/bikers/scooters poden 

practicar la seva disciplina preferida 
en un skatepark molt polivalent amb rails, 

calaixos, bowl, escales, quarters, etc 

Els residents empadronats a Premià de Dalt tenen el BikePark i SkatePark gratuït. La Poma 
és oberta els 365 dies de l’any sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Es donen classes particulars de totes les disciplines, s'organitzen 
aniversaris, regals ... a la carta, dia i hora a convenir. (Consultar a La Poma).

MOUNTAIN BIKE / DIRT JUMP / BMX
Per millorar el pilotatge i aprendre a saltar. Principalment per a nois i noies de 
5 a 15 anys i també per adults que vulguin millorar la tècnica.
Tots els dissabtes de 10 h a 11:30 h, classes amb nenes i nenes de 5 a 15 
anys. Preu: 10 € per alumne (mínim 3 alumnes). Cal portar bici i ser soci de 
dia o anual. També classes particulars 20 € per alumne 1,30 h o en 
grup per adults per apendre técnica Dirt i Enduro.

TRIAL EN BICI A l’Escola Cesar Cañas Trial Academy  per millorar la 
tècnica del Trial. Tots els dimarts o dijous de 18 h a 20 h i els dissabtes d’ 
11:30 h a 13:30 h.  Preu: 55 € mensuals o 17 € per classe.

BTT MOUNTAIN BIKE 
Sortides amb Mountain Bike cada cap de setmana, fent rutes per la muntanya 
amb nois i noies de 9 a 13 anys. Més Info a rallybttpd@hotmail.com 

BMX PARK
Si el que es vol és rodar amb una BMX sobre el ciment d’un skatepark.

SKATE   De la mà de l'Escola Carvings, cursos d'Skate tots els dies de 
la setmana. Per alumnes a partir de 6 anys.
Sessions grupals de 1 hora i quart: 20 euros
Quota mensual amb una sessió a la setmana: 40 euros al mes
Quota Trimestral: 90 euros al mes

DESCENS / FREE RIDE / ENDURO
Cursos intensius puntuals al llarg de l‘any amb l’objectiu de superar les 
trialeres i millorar la tècnica de pilotatge a la muntanya.

ESCOLA ESPECIALITZADA

ZONA PIC-NIC

HORARIS

CASETA INFORMATIVA

bikeparklapoma lapomabikepark

LLOGUER DE BICICLETES

Abona’t i fes-te soci col·laborador 

del millor Bikepark d’Europa, 

obert tot l’any. 

30.000 m2 de divertiment 

sobre rodes!!

Al llarg de la Poma disposem de diferents taules de descans, fonts i zona 
d’ombra per a tot aquell usuari que vol fer un descans en la pràctica esportiva.

CLUB PER FEDERAR-SE i practicar amb Mountain Bike i BMX al llarg de l’any.

www.lapomabikepark.com

El BIKEPARK disposa de 
bicicletes de lloguer: 
Mountainbike, tipus Dirt. 
Reserva prèvia

Crta. dels Sis Pobles
08338 Premià de Dalt 
Barcelona, Catalunya.

www.lapomabikepark.com
info@lapomabikepark.com
+34 659 679 231
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TRIAL EN BICI / DIRT JUMP MOUNTAIN BIKE i BMX / BMX PARK / 
SKATE / BTT / DESCENS / FREE RIDE / ENDURO / 

Un espai on informar-se, tramitar 

l’abonament d’entrada per a 
practicar a les instal·lacions, i on 

poder llogar una bici o reparar-se 

una avaria mecànica.

a riders@lapomabikepark.com o 

missatge al +34 659679231

5 € 

3 €

5 €

10 €

8 €

13 €

40 € 

75 €

50 €

70 €

125 €

175 €

BIKEPARK Totes les edats 

SKATEPARK  Totes les edats 

FOAM PIT +12 anys 

BIKEPARK+FOAM PIT

BIKEPARK+SKATEPARK

BIKEPARK+SKATEPARK+FOAM PIT

ENTRADA SOCI COL·LABORADOR UN DIA

BIKEPARK Fins a 10 anys

BIKEPARK +10 anys

SKATEPARK  Totes les edats 

FOAM PIT +12 anys 

BIKEPARK+SKATEPARK o FOAM PIT

BIKEPARK+SKATEPARK+FOAM PIT

ABONAMENT SOCI ANUAL COL·LABORADOR

TARIFES
LA POMA Bikepark

CIRCUIT DE DUAL PARAL·LEL SPEED & STYLE. Circuit que 
combina la tècnica del pumptrack i la del DirtJump però per a tots 
els nivells. És un circuit amb dos carrils paral·lels on dos riders 
poden circular un al costat de l’altre sense contacte físic. 

ZONA DIRT JUMP AMB BIG AIRS . Espai molt espectacular on es 
concentren la major part dels salts, un seguit de l’altre amb 
diferent nivell de dificultat. Aquesta modalitat consisteix a superar 
els salt de diferents mides i amb l’experiència del rider aconseguir 
fer trucs i figures espectaculars en el vol.

PISCINA D’ESCUMES (FOAM PIT). Element per a practicar trucs 
en una piscina plena d’escumes. Les dimensions són de 9 metres 
de llarg x 8 metres d’ample. Espai de tecnificació pels que volen 
millorar la tècnica en fer truc en el vol.

PUMP TRACK . Tenim 2 pumptracks de diferents mides. 
El pumptrack és un circuit apte per a totes les edats i nivells amb 
dubbies i peraltes on es practiquen les inèrcies i on es millora la 
conducció en general. Molt utilitzat per a l’entrenament de moltes 
modalitats (BMX, Descens, Enduro, Dirt...)

FUNCIONAMENT 
I NORMATIVA

Els menors de 18 anys que no vinguin acompanyats pel seu pare o 
mare, han de portat el document d'autorització signat per un d'ells + 
una fotocipia del DNI del pare o mare que ha signat. Baixa-t’el de 
www.lapomabikepark.com/normativa 

És obligatori l’us del casc i es recomana la utilització de casc integral, 
guants i proteccions. 

S’ha de rodar pels circuits corresponents a la vostra edat 
i nivell esportiu.

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors.

Els ciclistes s’han de comportar de forma responsable respectant a 
la resta de practicants.

Els promotors dels circuits no es fan responsables dels danys 
personals o materials que puguin patir els practicants, i tampoc els 
que puguin ocasionar a tercers.

És obligatori que el practicant tingui la seva pròpia assegurança 
particular i ser soci col·laborador de dia o anual per rodar pel BikePark 
o SkatePark.

Instal·lació situada a Premià de Dalt, inaugurada el 

2005, destinada a la pràctica esportiva de la 

bicicleta i skate.  Amb 30.000m2 de circuits per a 

moltes disciplines i de diferents nivells d’usuaris.

Disciplines que contemplen:  MOUNTAIN BIKE, BMX, 
TRIAL en BICI, SKATE, SCOOTER, SNAKE, ROLLERS, 
MOUNTAIN BOARDS....

Obrim cada dia de l’any de dilluns a diumenge 

sempre que les condicions meteorològiques ho 

permetin. Obert de 10 h fins que es fa fosc o a les 

21 h en els espais amb llum artificial.

ZONA BIKE-TRIAL. Espai dissenyat per Cesar 
Cañas, l’onze vegades campió del Món de Trial. 

Està pensat per a tots els nivells. Disciplina que 
consisteix a superar obstacles on la 

característica principal és l’equilibri i la tècnica 
sobre la bici. Requereix d’una bici especifica 

amb geometria i relació de plat i pinyó per a 
fer impuls i superar els elements com 

pedres, troncs, travesses o palets. 

ZONA 
SKATEPARK. 

Espai de ciment on 
skaters/bikers/scooters poden 

practicar la seva disciplina preferida 
en un skatepark molt polivalent amb rails, 

calaixos, bowl, escales, quarters, etc 

Els residents empadronats a Premià de Dalt tenen el BikePark i SkatePark gratuït. La Poma 
és oberta els 365 dies de l’any sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Es donen classes particulars de totes les disciplines, s'organitzen 
aniversaris, regals ... a la carta, dia i hora a convenir. (Consultar a La Poma).

MOUNTAIN BIKE / DIRT JUMP / BMX
Per millorar el pilotatge i aprendre a saltar. Principalment per a nois i noies de 
5 a 15 anys i també per adults que vulguin millorar la tècnica.
Tots els dissabtes de 10 h a 11:30 h, classes amb nenes i nenes de 5 a 15 
anys. Preu: 10 € per alumne (mínim 3 alumnes). Cal portar bici i ser soci de 
dia o anual. També classes particulars 20 € per alumne 1,30 h o en 
grup per adults per apendre técnica Dirt i Enduro.

TRIAL EN BICI A l’Escola Cesar Cañas Trial Academy  per millorar la 
tècnica del Trial. Tots els dimarts o dijous de 18 h a 20 h i els dissabtes d’ 
11:30 h a 13:30 h.  Preu: 55 € mensuals o 17 € per classe.

BTT MOUNTAIN BIKE 
Sortides amb Mountain Bike cada cap de setmana, fent rutes per la muntanya 
amb nois i noies de 9 a 13 anys. Més Info a rallybttpd@hotmail.com 

BMX PARK
Si el que es vol és rodar amb una BMX sobre el ciment d’un skatepark.

SKATE   De la mà de l'Escola Carvings, cursos d'Skate tots els dies de 
la setmana. Per alumnes a partir de 6 anys.
Sessions grupals de 1 hora i quart: 20 euros
Quota mensual amb una sessió a la setmana: 40 euros al mes
Quota Trimestral: 90 euros al mes

DESCENS / FREE RIDE / ENDURO
Cursos intensius puntuals al llarg de l‘any amb l’objectiu de superar les 
trialeres i millorar la tècnica de pilotatge a la muntanya.

ESCOLA ESPECIALITZADA

ZONA PIC-NIC

HORARIS

CASETA INFORMATIVA

bikeparklapoma lapomabikepark

LLOGUER DE BICICLETES

Abona’t i fes-te soci col·laborador 

del millor Bikepark d’Europa, 

obert tot l’any. 

30.000 m2 de divertiment 

sobre rodes!!

Al llarg de la Poma disposem de diferents taules de descans, fonts i zona 
d’ombra per a tot aquell usuari que vol fer un descans en la pràctica esportiva.

CLUB PER FEDERAR-SE i practicar amb Mountain Bike i BMX al llarg de l’any.

www.lapomabikepark.com

El BIKEPARK disposa de 
bicicletes de lloguer: 
Mountainbike, tipus Dirt. 
Reserva prèvia

Crta. dels Sis Pobles
08338 Premià de Dalt 
Barcelona, Catalunya.

www.lapomabikepark.com
info@lapomabikepark.com
+34 659 679 231
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combina la tècnica del pumptrack i la del DirtJump però per a tots 
els nivells. És un circuit amb dos carrils paral·lels on dos riders 
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ZONA DIRT JUMP AMB BIG AIRS . Espai molt espectacular on es 
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millorar la tècnica en fer truc en el vol.
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El pumptrack és un circuit apte per a totes les edats i nivells amb 
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Els menors de 18 anys que no vinguin acompanyats pel seu pare o 
mare, han de portat el document d'autorització signat per un d'ells + 
una fotocipia del DNI del pare o mare que ha signat. Baixa-t’el de 
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S’ha de rodar pels circuits corresponents a la vostra edat 
i nivell esportiu.

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors.

Els ciclistes s’han de comportar de forma responsable respectant a 
la resta de practicants.

Els promotors dels circuits no es fan responsables dels danys 
personals o materials que puguin patir els practicants, i tampoc els 
que puguin ocasionar a tercers.

És obligatori que el practicant tingui la seva pròpia assegurança 
particular i ser soci col·laborador de dia o anual per rodar pel BikePark 
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Instal·lació situada a Premià de Dalt, inaugurada el 
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permetin. Obert de 10 h fins que es fa fosc o a les 
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ZONA BIKE-TRIAL. Espai dissenyat per Cesar 
Cañas, l’onze vegades campió del Món de Trial. 

Està pensat per a tots els nivells. Disciplina que 
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característica principal és l’equilibri i la tècnica 
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calaixos, bowl, escales, quarters, etc 

Els residents empadronats a Premià de Dalt tenen el BikePark i SkatePark gratuït. La Poma 
és oberta els 365 dies de l’any sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Es donen classes particulars de totes les disciplines, s'organitzen 
aniversaris, regals ... a la carta, dia i hora a convenir. (Consultar a La Poma).

MOUNTAIN BIKE / DIRT JUMP / BMX
Per millorar el pilotatge i aprendre a saltar. Principalment per a nois i noies de 
5 a 15 anys i també per adults que vulguin millorar la tècnica.
Tots els dissabtes de 10 h a 11:30 h, classes amb nenes i nenes de 5 a 15 
anys. Preu: 10 € per alumne (mínim 3 alumnes). Cal portar bici i ser soci de 
dia o anual. També classes particulars 20 € per alumne 1,30 h o en 
grup per adults per apendre técnica Dirt i Enduro.

TRIAL EN BICI A l’Escola Cesar Cañas Trial Academy  per millorar la 
tècnica del Trial. Tots els dimarts o dijous de 18 h a 20 h i els dissabtes d’ 
11:30 h a 13:30 h.  Preu: 55 € mensuals o 17 € per classe.

BTT MOUNTAIN BIKE 
Sortides amb Mountain Bike cada cap de setmana, fent rutes per la muntanya 
amb nois i noies de 9 a 13 anys. Més Info a rallybttpd@hotmail.com 

BMX PARK
Si el que es vol és rodar amb una BMX sobre el ciment d’un skatepark.

SKATE   De la mà de l'Escola Carvings, cursos d'Skate tots els dies de 
la setmana. Per alumnes a partir de 6 anys.
Sessions grupals de 1 hora i quart: 20 euros
Quota mensual amb una sessió a la setmana: 40 euros al mes
Quota Trimestral: 90 euros al mes

DESCENS / FREE RIDE / ENDURO
Cursos intensius puntuals al llarg de l‘any amb l’objectiu de superar les 
trialeres i millorar la tècnica de pilotatge a la muntanya.

ESCOLA ESPECIALITZADA
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HORARIS

CASETA INFORMATIVA

bikeparklapoma lapomabikepark

LLOGUER DE BICICLETES

Moltes felicitats a totes les entitats esportives! Des de l’Ajuntament volem felicitar les enti-
tats esportives, els seus jugadors i juntes directives ara que acaben la majoria de temporades 2015-2016. L’esport 
ens aporta grans valors i com a reconeixement a la tasca dels clubs locals, hem volgut fer un petit àlbum recordant 
algunes de les seves gestes. Enhorabona i a seguir treballant igual de bé!
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Premià de Dalt va acollir el cap de setmana del 
14 i 15 de maig la fase classificatòria de la fase final 
autonòmica del Campionat d’Espanya Cadet Copa 
Coca-Cola - Campionat de Catalunya Cadet. L’Espanyol 
es va endur el campionat després de guanyar l’altre 
finalista, el CF DAMM, 4-1. El campió es va classificar 
per a la fase intermèdia del Campionat d’Espanya. Els 
futbolistes participants en aquesta fase, excepte els de 
l’equip campió, seran susceptibles de ser seleccionats 
per la Selecció Catalana Cadet, que també participarà a 
la fase intermèdia. 

Restaurant
Sant Antoni

Esmorzars 
Menú feiners

Menú cap de setmana
Arrossos i fideuas per encàrrec

Salons 
Cuina catalana

Verdures i carns a la brasa
Calçotades en temporada

Vermut amb 
Aparcament

Horari
Sopars: 

C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt

T. 937515211

Restaurant
Sant Antoni

Esmorzars de 8 a 13H
Menú feiners (30 plats a triar) 

Menú cap de setmana 
i fideuas per encàrrec

Salons per a grups 
Cuina catalana 

Verdures i carns a la brasa
Calçotades en temporada

Vermut amb terrassa 
Aparcament 

Horari  Dinars: de 13 a 16H  
Sopars: Només per a grups

C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt Maresme Barcelona

T. 937515211 630162801

Restaurant 
Sant Antoni 

8 a 13H 
(30 plats a triar)  

Menú cap de setmana 
i fideuas per encàrrec 

Verdures i carns a la brasa 
Calçotades en temporada 

 

Maresme Barcelona

630162801 

Col·laboren

I n n o v a t i v e  P o w e r  S o l u t i o n s

1986 / 2016

C.B PREMIÀ DE DALT

1986 / 2016

C.B PREMIÀ DE DALT

1986 / 2016

C.B PREMIÀ DE DALT

1986 / 2016

C.B PREMIÀ DE DALT

El CE Espanyol s’endú el 
Campionat de Catalunya 
Cadet “Copa Coca Cola”



Nascut al 1958 a Normandia, 
Hervé Tullet és un autor i il·lus-
trador de llibres per nens i jo-
ves. La seva obra es caracteritza 
per una concepció artística i lú-
dica de la lectura mitjançant els 
sentits, com en el seu conegut 
Un llibre (Cruïlla, 2010) en el 

que els petits interactuaven tocant, bufant o aplaudint amb 
el conte.  La seva dedicació en el terreny artístic per a joves 
l’ha portat a dissenyar i dur a terme centenars de tallers ar-
reu del món en els que la seva única premissa és divertir-se 
compartint creativitat i inspiració; ell mateix confessa sen-

tir-se imbuït per l’alè creatiu dels seus fills, l’energia i es-
pontaneïtat dels quals li serveixen per desenvolupar noves 
idees plàstiques. 

Aquest llibre és una prova d’això. En ell es recopilen onze 
tallers adreçats als adults, tant a professionals de l’ensenya-
ment com a pares, mares i tot aquell que tingui interès per 
acostar l’amor a l’art a nens i nenes. Les instruccions de ca-
dascuna de les activitats es presenten d’una forma amena, 
al més pur estil Tullet (plenes d’indicacions esbojarrades, 
símbols i gargots multi colors) i acompanyades de fotogra-
fies  amb un disseny gràfic molt atractiu; una proposta que 
satisfarà als lectors, no solament per la seva utilitat sinó 
també pel plaer estètic que transmet.

Talleres de arte con Hervé Tullet
Tullet, Hervé

372.5 Tul

 I** Cop

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana
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Rafael Vallbona torna amb 
una novel.la policíaca, ambi-
entada en la Barcelona posto-
límpica i moderna, on també 
hi trobem negocis clandestins, 
crim organitzat i l’arribada de 
bandes que pretenen apode-
rar-se d’un nou mercat emer-
gent: la cocaïna. Un jove Pere 

Palau, que acaba d’aterrar, somia  en guanyar-se un lloc com 
a redactor en un diari de renom de la ciutat. Un aparent in-
cendi forestal, una notícia sense gaire importància, el durà 
a la petita localitat de Vilassís, on una parella jove apareix 
calcinada en un bosc reduït a brases i, pel que es veu, tot es 
tracta d’un homicidi. De mica en mica es van complicant les 
coses i la mala llet s’escampa arreu: per què els han matat? 
Què passava en aquell poble? Qui protegia qui?

“Agus y los Monstruos” és 
una col·lecció en la que Agus Pi-
anola és el protagonista princi-
pal. És un nen normal que va a 
l’escola, perd els deures, tuneja 
les seves pizzes, ... fins que un 
dia coneix al Sr. Flat, un fan-
tasma que s’instal·la a la seva 
habitació: en aquest moment, 

tot canvia; comença una gran aventura, imagineu-vos tenir 
un monstre a la vostra habitació! L’Agus comença a tenir 
una vida molt més divertida i el món és molt millor. No 
us podeu perdre aquesta gran aventura que, llibre a llibre, 
ens anirà introduint a la seva història plena d’embolics i ens 
sentirem com els propis protagonistes. Podreu seguir amb 
el volum 2: “Salvemos el Nautilus”. Vols ser un nen normal? 
O potser no...? 

Dits enganxosos
Rafael Vallbona N Val

Llega el Sr. Flat
Copons, Jaume / Fortuny, Liliana

Vols fer les teves recomanacions? Acosta’t a la Biblioteca i t’explicarem com!

Fins al 16 de juny, la Biblioteca obre fins a mitjanit 

La Biblioteca Jaume Perich i Escala amplia els seus horaris i fins el proper 16 de juny roman-
drà oberta com a sala d’estudi fins a les 00 hores. Aquesta ampliació horària es fa des de l’any 
2013, a excepció de l’any passat quan es va suprimir per manca de persones usuàries. 
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @aialma / 02. @carlesimon / 03. @djmasterflash / 04. @evita_pinkie / 05. @georginacoma / 06. @georginacoma / 07. @innokuous 
/ 08. @lafletxapij / 09. @mmariadelacisa / 10. @pirisbicis / 11. @pol_peiro / 12. @sergitugasgraphics



Hem tancat en positiu els comptes i el romanent ha generat un marge que 
no es quedarà al calaix. Gairebé tot se’n va cap a Urbanisme per a fer actua-
cions al carrer, arranjar la Font del Peix, asfaltar carrers a La Floresta i el de 
La Cisa, tirar endavant la Pista Poliesportiva i seguir arreglant els sots dels 
carrers del poble. A la plaça de la Vila, hem conservat els fanals, això sí s’han 
d’adaptar a la normativa actual, la vorera i la Font.

Felicitem els Geganters de Premià de Dalt pel ball dels Gegants a l’ermita de 
la Cisa a l’Aplec, abans de començar la Missa, amb el grup Rauxa que va arran-
jar els Goigs de La Cisa per a tocar-los amb les gralles, i agraïm a la Comissió 
de Festes i a la Parròquia donar-li suport. Va ser espectacular i emotiu. També 

celebrem l’èxit de participació i solidaritat al primer espectacle de l’EscenARTS 
de primavera, l’Orquestra Black & White i el seu concert “Per Ella”, dedicat a les 
dones. Donaran el 20% del seu catxet a l’Associació L’Hora Violeta de Mataró 
que vetlla per la Igualtat i la No Violència de Gènere.

Tenim a tocar l’Estiu Jove. Les inscripcions, l’ 1, 2 i 3 de juny, al PIJ La 
Fletxa, es recolliran per rigorós ordre de presentació de dia i hora. Us desit-
gem una molt bona Revetlla de Sant Joan i avancem les dates de Festa Major: 
28, 29, 30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol, per anar fent salivera. Aviat però rebreu 
el programa específic.  Facebook : esquerra republicana de catalunya 
premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Al Ple d’abril agraïm que s’aprovessin tres mocions que presentàvem: la 
de suport als ajuntaments i electes investigats per l’Audiència Nacional, la de 
suport als joves encausats pel cas ‘Quatre Roses’, i la de rebuig a la LOMQE i el 
3+2 i en defensa de l’escola pública.

Al de maig agraïm el compromís de fer el que demanàvem en un dels precs 
(col·locar a l’entrada del parc de Can Figueres una indicació de què s’hi està fent 
i com quedarà) i d’estudiar les propostes de l’altre prec (solucionar el proble-
ma de circulació a la cruïlla de davant del parc del Canigó) i de la moció per a la 
difusió i la utilització de banca ètica per part de l’Ajuntament.

Lamentem, però, que no s’aprovés aquesta (quan el que demanava era preci-

sament estudiar-ho) ni tampoc la que demanava la recuperació de la gestió 
pública d’ATLL (vots en contra de CiU i ERC-AM) ni la moció per declarar non 
grata la monarquia i els seus representants (abstenció de CiU i ERC). Podeu 
veure les mocions, precs, preguntes, ordres del dia i actes al nostre web.

L’acte que anunciàvem aquí el mes passat finalment serà més tard i no al 
maig com prevèiem llavors. Quan tanquem la data d’aquest i altres ho farem 
saber per internet i a les cartelleres que celebrem es col·loquin finalment. Per a 
proposar, demanar, consultar, participar, contacteu-nos:

 cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/Facebook 
Crida Premià de Dalt/@cridapremiadedalt

En el pasado número de esta revista, de nuevo, un error del cargo de 
confianza, la Sra Mònica Farré, nos dejó sin título en nuestro escrito. Como 
viene siendo habitual, un error de edición, que desde el inicio de legislatura 
solo afecta a nuestro Grupo Municipal. Es incomprensible que una persona 
nombrada a dedo, que cobra casi 50.000€ anuales de los ciudadanos de 
Premià de Dalt, cometa tantos errores repetidamente, y muy sospechoso que 
solo sea contra el Partido Popular. En el pleno se nos pidió disculpas por el 
hecho pese a que se juzgaron nuestras formas, sin ser ofensivas, y estando 
justificadas tras un año de acoso, manipulación y derribo periodístico por 
parte de la Sra Farré. En el pasado pleno, un grupo del consistorio presentó 

una moción con el fin de nombrar persona non grata al Rey Felipe VI. Apro-
vechando la ocasión, mostramos el retrato del Rey, recordemos, inexistente 
en el salón de plenos, y con nuestra argumentación, logramos que la moción 
no prosperara, con los únicos votos en contra de nuestro Grupo Municipal. 
Siguiendo con nuestra línea, también presentamos tres preguntas referidas 
a diferentes deficiencias encontradas por el municipio o comunicadas por los 
vecinos. Seguiremos trabajando para el pueblo, sus vecinos y defendiendo a 
España de los ataques que algunos grupos emprenden contra ella.

Facebook PPremiadedalt / @PPremiadedalt / premiadedalt@
ppbarcelona.org

És clar! No es poden aparcar ni estacionar els vehicles damunt les voreres. 
Ho diu el codi de circulació, i com a tal, l’hauríem de respectar. Les voreres, en 
general, són espais per a les persones que transiten a peu. 

A Premià de Dalt no tothom ho veu igual. Hi ha un selectiu grup, no gaire 
nombrós, de pares i mares de l’escola Betlem, que actuen com ho feia un minis-
tre que va ser famós la mítica frase de: “la calle es mía”, i que aparquen els seus 
4x4, monovolums i turismes damunt la vorera que envolta l’escola, quan els 
seus fills i filles en surten. Ah! Alerta! Es queden tan amples quan algú, que 
intenta caminar per la vorera, els ho recrimina. 

La solució la tenim a l’Ajuntament! Alcalde, ull! No ens equivoquem! No hem 

de gastar ni un euro de diner públic posant barreres de ferro per impedir apar-
caments il·legals. Primer es recorda en aquests pares i mares que no es pot 
aparcar damunt les voreres, que fa lleig. I si persisteixen en la seva actitud, se’ls 
multa i ens quedem tan amples. I l’excusa per no fer-ho no pot ser que no hi ha 
policies resoldre el tema. 

Si ho planifiquem bé, tenim recursos per a tot. I, sense gastar ni un euro 
plantant lletxes barres de ferro, també ho podem solucionar.  Els del PSC ho 
resoldríem amb matrícula d’honor. No esperem menys del govern.

  Facebook: socialistes Premià de Dalt

Volem felicitar la tasca del Govern i de tot el Consistori. Els que tingueu la 
paciència de seguir els plens, haureu constatat la infinitat de preguntes repe-
titives que alguns partits de l’oposició presenten amb ànims destructius i amb 
l’únic objectiu de qüestionar la tasca, solvent i efectiva del Govern, però sobre-
tot, dels treballadors de l’Ajuntament. Mentre Convergència n’estigui al capda-
vant, seguireu rebent el suport que mereixeu perquè som un equip a l’hora de 
celebrar els èxits com també a la d’esmenar els errors.

Creiem que hem estat escollits, sobretot, per donar resposta a les problemà-
tiques de Premià de Dalt i per augmentar la qualitat de vida de les famílies, 
dinamitzant el nostre comerç i el turisme, reactivant l’economia local, millo-

rant carrers i barris, i apostant per la cultura, l’educació i l’esport en majús-
cules. 

Per això el nostre grup municipal no pot fer costat a mocions i iniciatives, 
per molt greu que ens sàpiga ja que en el fons les compartim, que suposen 
un risc d’inhabilitació amb què constantment el Partit Popular amenaça. No 
creiem que aquesta sigui la forma de millorar la vida dels nostres veïns. Això no 
treu que Convergència està fermament compromesa amb la construcció nacio-
nal liderada pel President Carles Puigdemont des del Parlament de Catalunya.

www.joseptriado.cat/Facebook CiU Premià de Dalt/

Qüestió de civisme

El romanent del pressupost de l’any passat surt al carrer

Un bon rumb en equip

14

Plens d’abril i maig

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.

Hablemos de cargos de “desconfianza”
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10 divendres

11 dissabte

12 diumenge

8 dimecres

16 dijous

17 divendres

22 dimecres

23 dijous

25 dissabte

30 dijous

18 dissabte

19 diumenge

2 1 / 2 3 
dimarts / dijous

17 h

7’30 h

19 h

21 h

17’30 h

19 h

17’30 h

de 9 a 11 h

19’30h

17’30h

21 h

20 h

17’30 h

22’30 h

22 h

10 h

18’30 h

Juny 2016

III Gimcana: 
El món màgic de Road Dahl 
Per a infants a partir de 7 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca

Biblioteca Jaume Perich i Escala

10a Nit de la Poesia 
Amb Jaume Bosquet, 
Rosa Vilanova i Marcel Riera
Parròquia de Sant Pere
“P” de poesia

Sortida a la Costa Brava
Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Cinefòrum. Pel·lícula 
“EL RENACIDO”
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Taller “Art decoupage” 
a càrrec de Núria Agustina
Inscripcions: associacio.artistes@
gmail.com  Local Associació
d’Artistes Can Figueres

Concert Fi de Curs 
Escola Municipal de Música
Actuació alumnes 
Sala Sant Jaume  
Escola Municipal de Música

Taller Titelles de fil 
a càrrec d’Activijoc
Per a infants a partir de 4 anys
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich Escala

II Jornades d’Ocupació
Sala de Plens de l’Ajuntament
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica

Storytime L’Hora del conte en 
anglès / de 3 a 5 anys
A la Biblioteca Jaume Perich

Xerrada: Com superar 
l’angoixa amb wingwave?
A càrrec d’Esther Bisbal, coach
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Revetlla de Sant Joan
Sopar, ball i foguera 
Pati de Sant Jaume. SC Sant Jaume

Inauguració 
39è Festival de Música 
del Maresme
Andrea Amador, violoncel  
Àlex Ramírez, piano
Auditori de Can Figueres
Consell Promúsica i Regidoria de Cultura

Contes de Festa Major
A càrrec de Joan Boher
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Contes eròtics per Festa 
Major: El sexe no beneït
A càrrec d’Albert Estengre

Al Parc Felicià Xarrié
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Teatre “El malalt imaginari 
de Molière”, a càrrec dels alumnes 
curs de teatre d’adults.

Preu 6€.  5€ els socis
Sala Sant Jaume. Jo Butaca

Festa fi de temporada 
del CE Premià de Dalt
Camp Municipal d’Esports
Club Esportiu Premià de Dalt 

Taller 
Fotografies amb el mòbil, 
a càrrec de Carlos Sánchez
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich i Escala
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Del 28 de juny al 3 de juliol  _ FESTA MAJOR 
Comissió de Festes i Regidoria de Festes
Sortirà programació específica. 



Aquest any el Club de Bàsquet Premià de Dalt celebra el 30è 
aniversari. Quins van ser els seus inicis? El bàsquet va néixer 
a Sant Jaume, on es feien els primers tornejos, i l’any 1986 
es baixa al pavelló. Des de llavors hem tingut tres presidents, 
Josep Font, Juan Moreno i jo. I quan acabi aquest mandat, em 
substituirà l’Òscar Morillo. 

Quina ha estat l’evolució del Club durant aquestes tres 
dècades? Quan vam entrar com a nova junta, fa cinc anys, la 
situació econòmica era delicada. Vam fer un pla econòmic de 
reestructuració  perquè teníem un equip sènior, una categoria 
que costa molts diners. Des de la primera reunió vam propo-
sar-nos deixar de ser un club de poble per a esdevenir el club 
del poble. 

I com ho vàreu aconseguir? Creant una base fonamental, una 
escola de bàsquet que va arribar a estar formada per 42 nens. 
He de donar les gràcies a l’Ajuntament perquè des del primer 
moment ens va donar suport. El regidor d’Esports era l’actual 
alcalde, Josep Triadó, i junt a responsables d’altres departa-
ments, van aconsellar-nos treballar l’aspecte psicològic dels 
nens de 4 i 5 anys per crear una base forta. L’escola ha estat la 
base del club aquests darrers anys.

Es respira germanor i bon rotllo a l’entitat... És un tema 
que l’hem treballat des que vam arribar com a nova junta. 
Vam agafar el Club amb 56 jugadors i en vam arribar a tenir 
123. Una de les coses que vam recuperar per fer caliu va ser 
una barbacoa, amb la col·laboració de molts establiments. 
Vam reunir 400 persones i aquell esdeveniment va generar 
un ambient de club que va fer que gent del poble apostés per 
nosaltres, perquè el gran problema que tenim és l’atomització 
d’esports i de clubs. En breu, vam haver de fer coses diferents 
perquè la gent cregués amb nosaltres.

Ara parles d’etapa de transició, per què? Perquè ha arribat 
l’hora de renovar president; toca sàvia nova. M’agradaria apro-

fitar l’entrevista per a donar les gràcies a les meves dues lloc-
tinentes, la Gemma Álvarez i la Josi Duran; al vicepresident, 
Joan Carles Gregori, i a en Jordi Martínez, la meva conscièn-
cia. Hem format un nucli dur que ens ha permès aconseguir 
que la gent gaudís del bàsquet i nosaltres de la feina que fem.

En els darrers temps, al món de l’esport apareixen inicia-
tives per promoure l’activitat esportiva però amb valors 
allunyats de la competitivitat. Què n’opines? Fa temps ens 
van trucar d’una ràdio de Badalona perquè parléssim de què 
havíem fet perquè érem un dels clubs del Maresme amb l’es-
cola més àmplia. Nosaltres no hem fet valors per als nens 
sinó valors per als pares perquè els que són competitius són 
els pares. Hem aconseguit fer entendre als nostres jugadors 
que, guanyin o perdin el dia del partit, ja han fet la seva tasca 
gaudint de l’esport que voluntàriament han vingut a fer. Ells 
han d’estimar el bàsquet perquè és l’esport que han decidit 
practicar; i els pares han de deixar que els fills facin aquest 
esport. Quan es perd, són els pares que agafen mal de fetge, els 
nens mai, perquè per a ells, competir és la cirereta del pastís. 
Entrenen tres cops per setmana, suen, corren, entenen què els 
hi diuen els entrenadors, i després,  un dia a la setmana, ho 
practiquen. 

Com bé saps l’Ajuntament ha planificat una ampliació del 
pavelló poliesportiu municipal, la vostra seu. Què n’opina 
el president del Club de Bàsquet Premià de Dalt? El pavelló 
fa temps que s’ha quedat petit i per tant aquesta ampliació 
donarà més vida a l’equipament i consolidarà Premià de Dalt 
com a vila esportiva. Tenim la població molt atomitzada però 
disposar d’un pavelló en condicions segur que facilita la pràc-
tica de l’esport. 

Què suposa pel Club ser el pregoner de la Festa Major del 
poble? Ens fa molta il·lusió. Personalment, l’any passat vaig 
tenir l’oportunitat de ser-ho com a membre de l’Esbart l’Espol-
sada, per tant, enguany tinc la segona oportunitat de viure-ho. 
Tots els que formen el Club estem molt il·lusionats i és tot un 
orgull perquè ens acosta als veïns.

Recomana’ns perquè un nen s’ha d’apuntar a la vostra 
entitat? El bàsquet és una activitat per a gent a qui li agrada 
fer esport però, sobretot, per a gent amb el cap ben moblat. 
Intentem que els nostres jugadors no visquin el bàsquet com 
un sacrifici sinó com una oportunitat. Està demostrat que 
practicar-lo promou una reacció mental superior. I a més té 
una cosa molt bona, es juga en grup. La mateixa competició 
té una normativa que estableix que tots els nens han de jugar 
el partit. Per tant, ningú en queda exclòs. És un esport que 
promou l’estratègia, que genera amics i confiança. Què més es 
pot demanar? Veniu al pavelló i descobriu el bàsquet que no us 
en penedireu!

LA CONTRA

Miquel Baena
President del Club de Bàsquet Premià de Dalt

“Nosaltres no hem fet valors per als 
nens sinó valors per als pares perquè els 
que són competitius són els pares”

En Miquel Baena és un home que respira bàsquet pels quatre costats. És la seva passió i fa dels valors de l’esport la seva filoso-
fia de vida. Entén la presidència com un treball d’equip en què tothom és imprescindible. Amant del bon rotllo i de donar les 
gràcies, el seu model de club és gaudir del bàsquet i pensar menys en la competició perquè el que ens fa grans no són els títols 
sinó valors com l’amistat, la solidaritat i la filosofia d’equip. 


