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DESTAQUEM
Com combat l’Ajuntament 
la pobresa energètica?

AJUNTAMENT Notícies diverses

EN 2 MINUTS
Compte enrere per al 
Centre d’Assistència Primària

L’ESPAI DEL LECTOR /RELATAIRES EN CATALÀ

La Biblioteca recomana/ Jordi Masó, 
guanyador VI Concurs de Microrelats ARC a la ràdio 

TRIBUNA POLÍTICA     
                              
XARXES SOCIALS a un clic !
#premiadedalt #revistalapinassa 
                                                      
AGENDA D’ACTIVITATS                                                              

LA CONTRA 
Núria Bruguera Fornells, 
presidenta de l’ACR Carnestoltes

L’alcalde escriu

Finalitzem l’any 2016 amb un balanç positiu de la gestió munici-
pal mitjançant un equip cohesionat que treballa intensament per 
garantir la qualitat dels serveis municipals i revisant els protocols 
per millorar la seva eficiència. Hem reactivat les gestions amb la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per establir la 
complicitat necessària, imprescindible per al desenvolupament de 
projectes al nostre poble. La continuació de les obres al barri Santa 
Anna, l’inici imminent de les obres al carrer de la Cisa i a La Flores-
ta, i l’acabament de les obres de remodelació de la Plaça de la Vila i 
antic Ajuntament són bones notícies que celebrem. 

Voldria destacar la participació als 25 anys de  La Marató de TV3 
amb una proposta ben original, unir l’antic Ajuntament i el nou 
amb la línia solidària de l’euro, coordinada pels amics de Premià 
de Dalt Solidari, i amb la participació de moltes entitats, comerços, 
escoles i particulars.

El Nadal ja és a tocar i l’Ajuntament i les entitats ens proposen 
una agenda plena d’activitats nadalenques i solidàries. La Fira de 
Nadal al Parc Felicià Xarrié n’és la primera cita, en la qual tothom 
té l’oportunitat de compartir una bona jornada i fer les primeres 
compres. El Pessebre Vivent a La Cisa, que enguany celebra la 20a 
edició, el Concert de Nadal, la programació Descongela’t per a joves i 
la cavalcada de Reis són també una cita obligada per a grans i petits. 

Per finalitzar, recordar-vos que al mes de gener no s’editarà la 
Revista Municipal La Pinassa i que podreu trobar tota la informa-
ció municipal i l’agenda d’activitats al web www.premiadedalt.cat i 
a les xarxes socials Facebook i Twitter.

Us desitjo un molt bon Nadal i un any nou ple de bons propòsits. 
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Gabinet d’imatge i Comunicació 
de l’Ajuntament (Mònica Farré) 

Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep 
Triadó Cuquet 

Eulàlia Rodríguez Tió
Litografia Rosés, S.A.
4.500 unitats
B15451-1989

Recomanacions per a la 
compra de joguines
............................................ 
Per a les festes de Nadal, la Regidoria de 
Consum difon un seguit d’aspectes a tenir en 
compte a l’hora de triar les joguines. 
...................................................................................... 
Fixar-se en l’edat i la maduresa dels 
infants, els continguts dels jocs i evitar aquells 
amb distinció sexista i que incitin a la violència
...................................................................................... 
Llegir les etiquetes i comprovar que hi 
apareixen les dades mínimes obligatòries com ara 
la marca CE, el nom i la marca del producte o les 
advertències d’ús
...................................................................................... 
Conservar els catàlegs comercials, 
el tiquet de compra i dirigir-se a l’establiment en 
cas de detectar defectes. 
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ACCIONS PER A REDUIR LA VULNERABILITAT A PREMIÀ DE DALT

Com combat l’Ajuntament 
la pobresa energètica?
Ni set, ni fred ni foscor

QUÈ DIU LA LLEI?
El 5 d’agost de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

QUÈ ESTABLEIX?
Les empreses distribuïdores d’aigua potable, electricitat 
i gas no podran interrompre els subministraments per 
motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies en 
situació de risc d’exclusió residencial.

QUI POT ACCEDIR ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS?
Persones en situació de risc d’exclusió residencial. 

Llars on viu alguna persona afectada per dependència 
energètica com el cas de persones que necessiten màqui-
nes assistides per sobreviure. 

QUINES ACCIONS FA L’AJUNTAMENT PER EVITAR TALLS DE 
LLUM A FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ?

Conveni amb Sorea per a evitar talls d’aigua

Dóna mesures perquè les companyies no els tallin el 
subministrament d’elec-
tricitat i gas

Informa de com mante-
nir la llar amb unes 
condicions adequades de 
temperatura i de consums 
a un preu just.

Ofereix l’assessorament 
del Banc d’Energia per a 
reduir la despesa
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QUÈ ÉS LA POBRESA ENERGÈTICA? 
Dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge en les condicions 
adequades de temperatura per raons econòmiques:

No Calefacció 

No Llum 

No Gas

Cavaldada 
Reis d’orient
18.00h 
Sortida Barri Santa Anna 
- Tió_ Visita al Barri del 
Remei i recollida de cartes

19.45h 
Entrada Plaça de la Vila

20.00h 
Visita a la Parròquia

20.15h 
Lliurament de regals
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Aquest jove de Premià de Dalt nascut 
el 12 de desembre del 2000, acumula 
títols en la modalitat Carabina Aire 
Precisió de Tir Olímpic. 
7 Campionats d’Espanya

5 Sots-campionats d’Espanya

6 Campionats Copa Príncep d’Astúries

5 Campionats de Catalunya

3 Sot-campionats de Catalunya

6 Trofeus de la Generalitat

2 Sot-campionats Trofeu Generalitat

Des de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt, us animem a seguir com fins 
ara. 
Felicitats, Adrià!

En el decurs del Ple de novembre, el regidor 
Jaume Cases, cap de llista del PSC de Premià de 

Dalt en les tres darreres eleccions municipal, va anunciar la seva renúncia 
al càrrec després de catorze anys com a regidor del consistori. Cases s’in-
corpora al Consell Comarcal del Maresme com a assessor de gerència en el 
marc del pacte recentment assolit entre PSC i PDECat. Paco Monleón serà 
la persona que el substituirà com a regidor del PSC.

La Conselleria de Salut es 
compromet a augmentar la 
inversió sanitària al Maresme

Divendres 11 de novembre es va mantenir una 
reunió amb el Conseller de Salut, Antoni Comín. Els 
alcaldes van demanar els 10M d’euros que l’auditoria 
del consorci va considerar com a urgents per a l’Hospi-
tal de Mataró.

El Conseller va anunciar la previsió que l’any 2018 el 
Consorci recuperi l’autonomia de gestió sense la neces-
sitat de traslladar provisionalment l’activitat de l’Hos-

pital Sant Jaume. A més, es va comprometre a iniciar 
al 2018 les obres d’ampliació de la unitat de cirurgia 
sense ingrés, del bloc quirúrgic i el nou hospital de dia 
d’oncologia i a retornar, aquest 2016, una part de la 
paga extra del 2012 als treballadors.

CatSalut posarà a disposició del Consorci 10,7 
milions d’euros fins l’any 2019 per dur a terme actua-
cions de reposició d’equipaments que s’han identificat 
com a prioritàries.

Adrià González 
Bocero, campió 
de tir Olímpic
amb 16 anys

El regidor del PSC Jaume 
Cases fa pública la seva 
renúncia al càrrec

Diversos alcaldes, demanen al govern català 
10M d’euros d’inversió per a l’Hospital de Mataró



Arran les exigències del Cau l’Espolsada 
reclamant un “local digne” per a fer les activitats 
que fins ara ha dut a terme a la Societat Cultural 
Sant Jaume, el consistori es veu amb l’obligació 
de fer un seguit de puntualitzacions al respecte 
per aclarir la confusió creada entre la població per 
aquesta entitat:

L’Ajuntament de Premià de Dalt entén el 
patrimoni local com un bé comú i, per tant, aquest 
ha d’afavorir totes les entitats per igual, sense 
establir diferències entre elles. Des del Consistori 
volem agrair, un cop més, la col·laboració de 
la Societat Cultural Sant Jaume, alhora que 
lamentem la politització que s’està fent d’aquest 
tema. Perquè l’antic Ajuntament és de tots i no 
d’una minoria ni d’una entitat.
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L’Ajuntament en cap cas està obligat a facilitar un local a 
una entitat local.

Tot i això, i malgrat que els usuaris de Premià de Dalt 
són una minoria, el Consistori ha ofert, dins de les seves 
possibilitats, dos espais que l’entitat ha rebutjat.

El Cau l’Espolsada reclama el que ells anomenen un “local 
digne” quan la seva seu durant 10 anys, Sant Jaume, l’han 
deixat en una situació deplorable, sense unes mínimes 
condicions de manteniment, higiene i salubritat. Si 
volien un local digne, perquè no l’han dignificat durant 
aquests 10 anys?

La Societat Cultural Sant Jaume ja fa temps que havia 
traslladat al Cau l’obligació de marxar per aquestes pèssi-
mes condicions i la necessitat de fer-hi obres de condicio-
nament.

El Cau reclama com a local un espai fixe dins l’antic Ajun-
tament, l’edifici que esdevindrà un hotel d’entitats un cop 
finalitzades les obres de remodelació. Aquesta possibili-
tat és del tot inviable ja que aquest edifici ha d’acollir l’ac-
tivitat de totes les entitats sense esdevenir un lloc fixe 
per a cap d’elles, sinó una seu compartida amb espais 
polivalents per a totes

L’Ajuntament durant tots aquests anys ha donat suport al 
Cau, amb una subvenció anyal de 2.000€.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Declaració de compatibilitat per l’exercici 
d’activitats en el sector privat. 
AprovAdA per unAnimitAt

.......................................................................................

Moció de CiU i ERC-Am en suport als 25 anys de 
La Marató de TV3. AprovAdA per unAnimitAt, 
la resta de grups s’hi adhereixen.

.......................................................................................
Moció de CiU i ERC-Am per millorar el servei 
de rodalies Renfe a Catalunya
· A fAvor : CiU, ERC-AM, PSC  i Crida Premià de Dalt  

· en ContrA : PP
.......................................................................................

Moció del Grup Municipal Socialista relativa al pres-
supost del Consorci Sanitari del Maresme. 
AprovAdA per unAnimitAt.

.......................................................................................
Moció de CiU, ERC-Am i Crida Premià de Dalt de 
suport al referèndum, procés constituent, ajunta-
ments i càrrecs electes.
· A fAvor : CiU, ERC-AM i Crida Premià de Dalt 

· AbstenCió: PSC · en ContrA : PP 
.......................................................................................
Moció de Crida Premià de Dalt de suport i compro-
mís actiu amb la banca ètica i cooperativa.
· A fAvor : CiU, ERC-AM, PSC i Crida Premià de Dalt  

· AbstenCió : PP
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ACORDS DE PLE Ple Ordinari 14 novembre 2016

Vull parlar amb tu
María Gordillo Tardio

Tinc l’enorme orgull de poder dir que el meu noi, 
Diego Mora Cabello, ha estat el guanyador del 8è 
Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. 
Preciosa foto de Sant Mateu cobert per una boira 
misteriosa. A Premià de Dalt tenim fotògrafs 
excel·lents.

Es tracta d’un concurs anual en el qual el jurat 
està format per membres de la federació Catalana 
de Fotografia juntament amb la mateixa biologia del 
nostre parc. 

Crec que les coses boniques que passen al nostre poble 
s’han de conèixer.

El lliurament de premis va tenir lloc el 18 de 
novembre al Centre Cultural de Can Lleonart d’Alella.

OPINIÓ CIUTADANA
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La reconeguda Orquestra de 
Cambra Catalana és l’encarregada 
de tancar l’edició de tardor del Festival 
d’Arts Escèniques de Premià de Dalt, 
l’escenARTS, amb el Concert de Nadal 
al Teatre de la Societat Cultural Sant 
Jaume. 

Dirigida per en Joan Pàmies, director 
del Festival de Música del Maresme, l’OCC 
dóna l’oportunitat d’actuar als joves 
intèrprets. El seu repertori comprèn 
totes les èpoques i compositors i dóna 
especial relleu a la interpretació i difusió 
de la música catalana.

L’edició d’hivern de l’esceNARTS arri-
barà el dissabte 28 de gener, al teatre 
de la SC Sant Jaume amb “Follow the 
leader”, a càrrec de Xevi Xavi Xou, 
amb Xavi Estrada, antic veí de Premià 
de Dalt, i Xevi Dorca.

Elvis Presley, el rei del rock, va revo-
lucionar el món de la música cap a la 
dècada dels 50. Se’l considera el precur-
sor d’un fenomen social: el fenomen 
fan. 

Preu taquilla i anticipada: 12 €
www.atrapalo.com: 10 €

La regidoria de Joventut compta amb la col·laboració i 
suport de la Diputació de Barcelona 
El procés d’elaboració serà el següent:

Analitzar la realitat juvenil per planificar, orientar i estructurar 

les polítiques de  joventut del municipi.

Implicar diferents agents, generant sinèrgies i relacions per 

tal de mobilitzar la seva participació en el municipi.

Millorar la qualitat de vida dels i de les joves a través 

d’actuacions concretes.

En marxa el procés d’elaboració 
del Pla Local de Joventut

FARMÀCIA
CAMÍ DEL MIG
Camí del Mig, 59
Premià de Dalt

93 751 47 06

Lic. Ferran Vilà Boix

BAIXA EL TELÓ 
L’ESCENARTS 
DE TARDOR I 

L’AIXECA
L’EDICIÓ

D’HIVERN



En2’
minuts

Compte enrere Centre 
d’Assistència Primària

Resum
1.425m2

Carretera de Vilassar de Dalt _Carrer Víctor Català 
20 consultoris mèdics
Inversió d’1,8MM d’euros

PER A TOTS ELS USUARIS de Premià de Dalt i els veïns de Can Pou – Camp de Mar de Premià de Mar

Equipament reclamat des de fa més de 10 anys a la Generalitat

Edifici
2 línies de sales de consulta 
Àmplia sala d’espera de més alçada que rep llum des de dalt
Distribució de 3 naus, similar a la d’una església, on la mirada es dirigeix cap al cel



2005

2008

2009

2015

2016

2017

2018

2019

Conveni amb Incasol

Conveni amb el departament de Medi Ambient i el Servei 
Català de la Salut  per a fer el CAP i habitatges assistits de lloguer

Obres d’urbanització preparació del terreny i serveis

Rescissió del conveni amb Incasol i cessió del terreny a Salut

Presentació de l’avantprojecte del CAP

Inici construcció Centre d’Assistència Primària 
Durada de les obres: 12/14 mesos

Posada en càrrega de l’equipament 

Obertura del CAP de Premià de Dalt

HORARIS CONSULTORIS MÈDICS 
Pont de la Constitució 
Del 02 al 05 gener 2017

BARRI SANTA ANNA - TIÓ

Matí: tancat / Tarda: obert de 15 a 21 hores

CARRETERA D’ENLLAÇ

Matí: obert de 8 a 14 hores / Tarda: tancat

Del 27 de desembre al 30 de desembre
BARRI SANTA ANNA - TIÓ

Matí: obert de 8 a 14 hores/ Tarda: tancat

CARRETERA D’ENLLAÇ

Matí: Tancat/ Tarda: obert de 15 a 21 hores

Durant aquestes dates, el servei mèdic del Remei 
es dóna al Consultori de la Carretera d’Enllaç

En2’
minuts
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

L’autor de l’exitosa “La 
veritat sobre el cas Harry 
Quebert” torna a donar vida 
al narrador Marcus Goldman 
per explicar-nos la història de 
la seva família. Marcus viu en 
una falsa dolçor fruït de l’èxit 
de les seves novel·les quan deci-
deix tornar a la casa de Miami 

del seu recentment desaparegut oncle per posar en ordre 
les seves pertinences i tornar a escriure. El retrobament 

inesperat amb el seu primer amor, estroncarà els seus 
plans i l’obligarà a enfrontar-se amb un passat ple de dolor 
i tragèdia. A partir d’aquest moment, decideix retre home-
natge a la memòria de la seva família. Partint de la fasci-
nació per l’oncle fa un recorregut ple de nostàlgia per la 
seva infantesa i joventut . No obstant, lluny de la narra-
ció plàcida d’un temps perdut ens trobem amb un autèn-
tic thriller familiar farcit de traumes, les ferides dels quals 
encara palpiten a la seva memòria. Una intriga ben cons-
truïda i que demostra, el domini estilístic de Dicker per 
crear tensió i mantenir al lector expectant fins al final.

El viatge explica la 
història d’una mare i 
els seus fills que han de 
marxar del seu país per 

l’horror de la guerra. Però escapar-se cap a un altre país i 
trobar una nova llar per viure en pau  es converteix en una 
llarga i dura aventura.

L’autora va voler donar a conèixer la terrible realitat dels 
refugiats, que han hagut d’abandonar la seva llar, després 
d’escoltar la història de dues noies que va conèixer en un 
camp de refugiats a Itàlia i de recopilar moltes altres expe-
riències d’immigrants de diversos països.  

El llibre dels Baltimore

El viatge

Dicker, Joël.

Francesca Sanna

Signatura: N Dic

Signatura:  I* San

Premi Llibreter 2016

POEMES IL·LUSTRATS

Progrés

Ara que els mitjans de comunicació han arribat a 
la perfecció, recordem amb un somriure condes-
cendent l’època dels correus electrònics. Només 
els més nostàlgics enyoren l’agilitat i la imme-
diatesa d’Internet, perquè és una evidència 
que la invenció de la carta escrita sobre paper, 
i enviada mitjançant un carter, ens va evitar la 
correspondència prescindible —aquella enut-
josa allau de missatges que ens amargaven 
els dies!— i va habituar-nos a una escriptura 
selectiva i essencial. També els telèfons mòbils 
van caure en desús en benefici dels aparells amb 
fil: va ser un alliberament no estar a disposició 
de trucades intempestives i supèrflues a totes 
hores i en qualsevol lloc. Els telèfons es van 
tornar domèstics i va proliferar l’anomenada 
«cabina telefònica»: un paral·lelogram rectan-
gular de parets de vidre, a l’ interior del qual 
un estri allunat proporcionava la connexió si 
prèviament s’hi entaforaven algunes monedes. 
L’avenç de la ciència no té aturador: aviat es 

van fer evidents les limitacions de la telefonia, 
que induïa els usuaris a perdre el temps en llar-
gues converses insubstancials. La telegrafia va 
suposar un pas endavant en l’eficiència comuni-
cativa: el telegrama d’una banda possibilitava 
transmetre el missatge sense la profusió retòri-
ca de l’epístola, i de l’altra permetia esquivar els 
circumloquis obligats per les convencions de la 
cortesia en la parla oral.
Però el progrés no només ve dictat per les millo-
res en el benestar i la comoditat: a vegades 
també hi influeixen factors consubstancials 
a la naturalesa humana, com la gasiveria. 
L’extensió d’un telegrama en determinava el 
preu, i per això, inevitablement, es van anar 
escurçant, fins al punt que a vegades la notifica-
ció es condensava en una sola paraula. Aquesta 
economia verbal extrema va comportar la fi de 
la telegrafia, l’ inici d’una nova era, l’evolució 
lògica de la comunicació humana.
Ara nomes ens cal llenya i un llumí.

Jordi Masó Rahola

Microrelat guanyador del VIè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio “Comuniquem-nos”

«...no tardó en inventarse un medio de viaje incomparable, el de andar a pie.» JULIO CORTÁZAR, Último round

Carlos Sànchez 
#Carlosanchez

Il.lustració guanyadora del Concurs 
de portades convocat per l’Associa-

ció de Relataires en Català 
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EXPOSICIONS OCTUBRE

El 4 de desembre torna la segona 
edició del 08338 Sensacions 

La plaça de la Fàbrica tornarà a acollir la desfilada 08338 
Sensacions, també dedicada al sector de la moda i l’estè-
tica. Com a novetat, en aquesta edició participaran esta-
bliments comercials de tots els barris de Premià de Dalt. 
A les dotze del migdia del diumenge 4 de desembre, s’ins-
tal·larà la passarel·la per on desfilaran grans i petits per a 
mostrar l’oferta comercial del municipi als veïns i clients.

18 i 26 DESEMBRE
1, 7 i 8 GENER
18 i 19 hores

Associació Cultural 
i Recreativa Carnestoltes

20è
Pessebre 
Vivent
a la Cisa
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Després d’un novembre amb música al cementiri, tallers per als joves, 
Premis Literaris, un grapat d’activitats diverses contra la violència de 
gènere envers les Dones, exposicions, exhibicions esportives, el Corre-
llengua i teatre, ens endinsem al desembre treballant plegats Comerç i 
Cultura amb els Comerciants organitzant la segona desfilada del 08338 
de moda i estètica amb la participació de tots els barris.

També ens sumem als actes de La Marató juntament amb diverses enti-
tats del poble, i com no podia ser d’altre manera al Pessebre Vivent que 
organitza la Societat Cultural i Recreativa Carnestoltes a La Cisa i a la 
Cavalcada de Reis. Acabarem les obres de la Plaça de la Vila i passat Festes 
començarem actuacions a diferents carrers del poble.

Des de Joventut continuarem amb els diversos tallers a l’IES Valerià 
Pujol i al Pij. La Fletxa, també amb la proposta del curs de Monitors i 
amb el Descongela’t. Els regidors de Participació, Ensenyament i Joven-
tut anirem a l’Institut a presentar i explicar la activitat Ajuntament Jove 
als alumnes de 3er d’ESO. Ja hem començat el procés d’elaboració del Plà 
Local de Joventut que treballarem amb tothom.

Volem recordar-vos que tindrem Concert de Nadal a càrrec de l’Or-
questra de Cambra Catalana i que a finals de gener comença l’EscenARTS 
d’hivern. Molt Bones Festes i una molt bona entrada al 2017. facebook 
: esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / m’estimo 
premia de dalt

Sovint remarquem la importància del demà, la importància de deixar 
un futur lloable per als nostres fills i filles. No deixem d’omplir-nos la boca 
de paraules que, moltes vegades, no es veuen reflectides en fets. A Premià 
de Dalt, no en som l’excepció.

Creiem de vital importància que es tingui en compte a les entitats del 
poble que treballen amb infants (és a dir, al Cau l’Espolsada) i es posi en 
valor la importantíssima tasca voluntària que realitzen, donant-li des de 
l’Ajuntament tot el suport que es mereixen i les facilitats que requereixen.

En un món on dia a dia presenciem guerres, fam, destrucció dels recur-
sos naturals i en la societat clarament egoista en la que vivim, és de vital 
importància que existeixin entitats com aquesta que, sense ànim de lucre, 
mitjançant el joc i les activitats eduquen en valors als nostres infants, que 
seran, per tant, el futur proper de la nostra societat. cridapremiadedalt.
cat / cridapremiadedalt@gmail.com/ facebook: cridapremiadedalt/ 
instagram: crida.pdd / twitter: cridapremiadalt

En el pleno del pasado mes de noviembre se volvió, como ya ha suce-
dido en varias ocasiones, a perder el tiempo con temas que nada tienen 
que ver con Premià de Dalt. En esta ocasión, una moción independentis-
ta donde se daba soporte a un referéndum ilegal en septiembre del 2017. 
Nosotros rechazamos por completo la moción y además, como cargos 
públicos que somos, informaremos a los tribunales de la acción llevada 
a cabo por el Ayuntamiento de Premià de Dalt. Y no se trata de judiciali-
zar la política, se trata de denunciar las ilegalidades que se cometen. ¿O 
es que en el imaginario país que nos quieren imponer, no habrá justi-
cia? También hicimos varias preguntas. En una de ellas, preguntába-
mos si el equipo de gobierno veía ético que empresas que ellos contratan 
para hacer unos determinados servicios en nuestro municipio, pusie-

ran a trabajadores sin pagarles un solo céntimo de euro. En resumidas 
cuentas: el equipo de gobierno contrata a empresas por valor aproxima-
do de 40.000€ anuales y estas hacen el servicio con trabajadores que no 
cobran. El Sr. Alcalde nos emplazó a demostrar si eso era verdad, y que 
no quepa la menor duda que más temprano que tarde, lo demostrare-
mos. Dar las gracias a todos los vecinos que elección tras elección han 
confiado en el Partido Popular para que hoy, al fin, volvamos a tener a 
Mariano Rajoy como Presidente de España. Para finalizar, al ser éste el 
último escrito de este año 2016 y al no haber pleno en el mes de enero, 
desearos unas felices fiestas y un próspero año 2017.

facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premiade-
dalt@ppbarcelona.org

Després de 16 anys dedicats a la política municipal el nostre company 
Jaume Cases renuncia al seu càrrec de regidor de l’ajuntament de Premià 
de Dalt. Durant aquests anys en Jaume ha sigut no només la cara més 
visible dels socialistes de Premià de Dalt sinó el motor de la nostra agru-
pació. Treballar amb en Jaume ha sigut una experiència brutal, ens ha fet 
créixer com a grup i sempre hem pogut comptar amb ell com a company i 
com a amic. El seu compromís i la seva dedicació als ciutadans de Premià 
de Dalt ha estat completa i indiscutible, trepitjant el carrer i escoltant a 
tots els veïns, sempre lluitant per aconseguir un poble exemplar, honest, 
obert a la ciutadania, un poble de referència a la comarca.... I a la comarca 

marxa ara en Jaume, a treballar al Consell Comarcal amb la mateixa dedi-
cació i compromís que ho ha fet en el seu poble.

Desitgem que en aquesta nova etapa siguis feliç i tinguis molta sort, 
et trobarem molt a faltar a Premià de Dalt. També s’obre una nova etapa 
pels socialistes de Premià de Dalt on esperem estar a l’altura de les espe-
cials circumstàncies polítiques que vivim actualment. Treballarem amb la 
mateixa il·lusió que ho ha fet en Jaume i com que el tindrem aquí al costat, 
segur que podrà donar-nos un cop de mà en alguna ocasió.  
facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premiade-
dalt.cat

Les obres en aquest edifici tan emblemàtic situat a la plaça de la Vila han 
estat una prioritat per a nosaltres. La remodelació tant de l’antic consis-
tori com de la plaça ja són a punt d’acabar, amb una reforma integral per 
un valor de 710.000€ dels quals l’Ajuntament només paga 35.000€  ja que 
la resta és a càrrec de Diputació i Generalitat.Aquest projecte sens dubte 
dinamitzarà la zona comercial al voltant de la plaça, amb el flux de gent 
que propiciarà la posada en marxa de la Casa de la Vila com a seu d’un 
hotel d’entitats, del Jutjat de Pau i de la Policia Local que amplia les seves 
instal·lacions i fa un salt qualitatiu.L’hotel d’entitats tindrà cabuda per 
a les associacions locals que necessitin un espai compartit, amb serveis 

comuns i la possibilitat d’acollir exposicions o altres activitats, garantint 
sempre que les que s’hi desenvolupin coincideixen plenament amb l’objec-
te de cadascuna de les entitats allà allotjades. 

Defensem i defensarem que la Casa de la Vila és de tots i cadascun dels 
veïns de Premià de Dalt i esperem ben aviat poder gaudir d’un edifici 
magnífic, actualitzat i amb detalls patrimonials de primera com per 
exemple el terra hidràulic, i amb una plaça de la Vila millorada i preparada 
per acollir els esdeveniments que cada any s’hi organitzen.

Des del PDECat de Premià de Dalt us desitgem molt bones festes i un 
Bon Any! www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Jaume Cases

Complicitats, Esport, Solidaritat i Cultura

La Casa de la Vila és de tots

La importància de l’educació en el lleure

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.
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01.@armandlmc58 / 02.@bayona.jbm / 03.@carlesimon / 04.@djmasterflash
05.@evita_pinkie / 06.@fiscort / 07.@laurama71 / 08.@mariabombi
09.@mireiapujolriera / 10.@mondariz64 / 11.@nalikacg / 12.@nu_co
13.@piribicis / 14.@sergitugas / 15.@tomasmoyaphoto / 16.@xvi_ram
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4 diumenge

10 dissabte

13 dimarts

14 dimecres

20 dimarts

21 dimecres

22 dijous

17 dissabte

18diumenge   26dilluns

18 diumenge

16 divendres

15 dijous

17’30 h

18’30 h

12 h

18  h

19  h

8  h

17’30  h

20’30  h

20 h

22 h

10’30 a 12 h

de 17 a 20 h

21 h17’30 h

19’30 h

17’30 h

Desembre 2016

2a desfilada 08338 
Sensacions Moda i Estètica
Plaça de la Fàbrica
Ajuntament

Excursió circular
Del castell de Montesquieu 
al castell de Besora
Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Curs de Cuina 

Sala de l’Orfeó 
Dones de Dalt

La Petita Hora 
del conte: El circ de tots 
a càrrec d’Eva Gonzàlez
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert de música 
barroca, amb Ramon Oriol 
Intervencions d’història 
i anecdotari de la parròquia
Parròquia de Sant Pere

Sopar Solidari Nadal 
Xerrada de presentació de la Fundació 
“Formació i Treball” (Roba amiga)
Casa del Terçó . Grup del Tercer Món

Cicle EscenArts 
Concert de Nadal 
amb l’Orquestra 
de Cambra Catalana 
Al Teatre de Sant Jaume
Ajuntament

La Marató 2016
Associació Premià de Dalt Solidari, Entitats de 
Premià de Dalt i Ajuntament de Premià de Dalt

Tallers Aprèn a Estimar-te
Taller de cuina de Nadal 

Concert de Nadales 
amb la Coral del Barri, 9s a Cors i el grup 
Teatre per a Joves obert a tothom
Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

Sopar de Nadal 

Bar Restaurant Sindicat Dones de Dalt

L’Hora del conte
L’auca dels pastorets del pessebre
A càrrec d’Albert Estengre
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert 
de Nadal Solidari 
amb la Marató de TV3
Participaran tots els alumnes 
de l’Escola amb els seus conjunts

Sala del teatre de la SC Sant Jaume
Escola Municipal Música

Xerrada: 
Ictus: què en sabem?
A càrrec de Miguel Ramírez, metge 
d’Urgències d’Horta
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Reeducació postural
Sessió gratuïta 
a càrrec de Camila Riera
Sala Cristòfol Ferrer
Regidoria de Cultura

Taller boles de Nadal
Adults
a càrrec d’Activijoc
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Taller infantil
mini tió de nadal
a càrrec d’Activijoc

Concert Poesia
tambors i guitarres
Església de Santa Maria

cu
lt

ur
a 

. j
ov

en
tu

t .
 es

po
rt

s .
  in

fa
nt

il 
. f

es
te

s .
 g

en
t g

ra
n 

. s
or

ti
de

s .
 ta

ll
er

s .
 

18 h i 19H

20è Pessebre Vivent
Dues representacions cada dia
A la Cisa
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes



Visita del Patge Reial 
de SSMM els Reis d’Orient
Torrent de Santa Anna, 6 
Acció vinculada al Pla de Barris
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24 dissabte

25 diumenge

26 dilluns

31 dissabte

1_ 7_ 8

2 divendres

4 dimecres

28 dimecres

30 divendres

19  h

9’30  h

11  h

20  h

24  h

17’30 h

17’30 h

de 12 a 14 h

de 12 a 14 h

de 11’30 a 13 h

21 h

Gener 2017

Missa del pollet
Missa de vigília de Nadal per 
infants i famílies
Parròquia de Sant Pere

Missa de l’Aurora o 
dels pastors
Local del Barri del Remei

Recollida de tiquets
per als regals de la Nit de 
Reis Als baixos de l’antic Ajunta-
ment (Plaça de la Vila)
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Missa Major
En acabar cantada de 
nadales al pessebre 

Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal
amb la Coral Primiliana 
Veus Femenines
En acabar trobada festiva
Parròquia de Sant Pere
Coral Primiliana de Veus Femenines

Missa del gall
Missa de Nadal, i cloenda 
amb cant de nadales i 
trobada festiva
A l’ermita de la Cisa
Parròquia de Sant Pere

Cap d’Any a St. Jaume
Sopar i ball
Bar Restaurant Sant Jaume
SC Sant Jaume

Recollida de tiquets
per als regals de la Nit de Reis 

Als baixos de l’antic Ajuntament
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Storytime: 

L’Hora del conte en anglès
A càrrec d’Espai Educa.  
Per a nens de 3 a 5 anys.
Biblioteca Jaume Peric i Escala

Sopar de Nadal
Sala de l’Orfeó 
Arts i Lletres

5 dijous

8 diumenge

18 h i 19H

d’11 a 13’30 h

18 h

19 h

20è Pessebre Vivent
Dues representacions cada dia
A la Cisa
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Cavalcada de SSMM 
Els Reis d’Orient 
Associació Cultural i Recreativa 
Carnestoltes

Taller Fanalets
gratuït
Al pati de St. Jaume 
SC Sant Jaume

Concert de Nadal 
amb la Coral Primiliana 
Veus Femenines
Església de Santa Maria 
Coral Primiliana de Veus Feme



El 18 de desembre torna el Pessebre Vivent que enguany fa 
20 anys. Com ha anat evolucionant?  
Els dos primer anys el vam fer a la Masia de Can Figueres. 
Aleshores vam veure que anava a més i ens vam proposar anar 
a la Cisa on ja en fa 18. L’entorn és una passada, sembla un 
conte. Cada any introduïm millores. En aquesta 20 edició, la 
novetat és l’anunci de l’empadronament. 
...........................................................................................................
Aproximadament, quanta gent hi participa? 
De figurants, ben bé un centenar a cada representació. Els 
papers principals ja estan atorgats, tot i que a vegades hi ha 
alguna baixa perquè són dates complicades, de dinars fami-
liars. A Carnestoltes estem molt agraïts a la gent perquè és 
gràcies a ells que fem el Pessebre. És molt maco tenir aquest 
suport i escalf i a la gent li fa molta il·lusió participar. L’única 
cosa que demanem és que com que venen moltes criatures 
si aquestes surten al pessebre ho facin acompanyades d’una 
persona adulta que se’n responsabilitzi. El nostre pessebre es 
desenvolupa d’escena a escena, no és un pessebre estàtic i és 
important un cert control.
..........................................................................................................
Cada any varia depenent de com cauen les Festes de Nadal, 
Quantes representacions fareu aquest? 
Aquest any només farem cinc dies de Pessebre Vivent. El 18 i 
26 de desembre, i l’1, 7 i 8 de gener. 
...........................................................................................................
Amb 20 anys de pessebre, segur que són moltes les persones 
assistents. Ho teniu comptabilitzat? 
Unes 1.500 persones per any. És a dir, més de 30.000 perso-
nes han vingut a veure el Pessebre Vivent de Premià de Dalt. 
Formem part de l’Associació de Pessebristes de Catalunya i 
hem notat que cada any ve gent d’altres indrets de Catalunya 
que fa rutes per anar a veure un pessebre.
...........................................................................................................
També organitzeu la que és sens dubte la festa més espe-
rada pels petits, la Cavalcada de Reis. A Premià de Dalt els 
infants recullen el seu primer regal a la plaça de la Vila, oi?
Sí, els nens i nenes recullen el primer regal de la Nit de Reis de 
la mà d’un dels tres Reis Mags d’Orient. Abans, però, els pares 
han de passar a recollir el tiquet per a bescanviar-lo per un 
regal. Ho poden fer el dia de Sant Esteve, o el dia 2 de gener, 
de 12 a 2 del migdia, a l’antic Ajuntament.

...........................................................................................................
Com es presenta la Cavalcada? 
A les 6 de la tarda sortirem del barri Santa Anna – Tió, SSMM 
passaran pel barri Remei a recollir les cartes dels nens i 
nenes i entrarem a la plaça de la Vila entre 2/4 de 8 i les 8 del 
vespre. Pujaran a la Parròquia de Sant Pere, que de debò és un 
moment molt especial i emotiu, i tornaran a la plaça de la Vila 
per a lliurar els regals.
...........................................................................................................
Quin és el secret de la vostra entitat perquè tingui tan bona 
salut? 
El fet que és una associació arrelada al municipi i que tenim 
molta gent que ens col·labora. Fer les festes és un tema molt 
maco que agrada i que la gent t’agraeix. Això i donar l’oportu-
nitat de passar-s’ho bé, donar a conèixer tradicions... És una 
mica complicat que entri gent nova perquè a la gent li costa 
implicar-s’hi. Per exemple, fa 3 mesos que ens trobem tots els 
dijous per anar fent coses perquè se’ns ajunta Pessebre, Reis i 
Carnaval. Doncs això suposa un sacrifici de temps i no tothom 
el vol fer, especialment els joves.
...........................................................................................................
La Festa del Carnaval és la que dóna nom a la vostra 
entitat... 
Sí, tot i que ja portem uns anys que la Festa del Carnaval va 
una mica endarrere. M’imagino que la crisi econòmica ha 
influït perquè és clar, totes les comparses s’han de comprar 
la disfressa o bé confeccionar-se-la i això té un cost que en 
èpoques que no són de vaques grasses, que el pots dedicar a 
una altra cosa.  Abans hi participaven més comparses i potser 
la rua era més lluïda però el que compta és que s’ha de mante-
nir aquesta festa, passar-s’ho bé i gaudir del moment. Ja ho 
sabeu allò, “Per Carnaval, tot s’hi val!”.
...........................................................................................................
Les havaneres i el festival infantil són les activitats que 
organitzeu cada estiu al parc Felicià Xarrié... 
Sí, i totes dues tenen molt èxit. El festival infantil que fem el 
primer diumenge de setembre és la manera del nostre grup 
de tancar l’estiu a Premià de Dalt. Penseu que abans hi havia 
molta gent que només passava l’estiu i els caps de setmana 
al poble. Sempre hem cregut en donar coses a la gent sense 
rebre res a canvi, sense cobrar. És la nostra filosofia perquè ja 
paguem prou durant tot l’any! Tot el que fem és així menys el 
Pessebre Vivent. 
...........................................................................................................
Un desig per a l’Any Nou des del Grup Carnestoltes? 
Que hi hagi feina per a tothom i salut, els dos ingredients 
principals per a ser feliços.

LA CONTRA

La Núria Bruguera és l’actual presidenta de l’Associació 
Cultural i Recreativa Carnestoltes i una persona que desper-
ta optimisme i encomana il·lusió en tot el que fa. 
L’entitat ja té 41 anys de vida i està plenament arrelada al 
municipi perquè, històricament, substitueix l’Ajuntament 
en l’organització de gran part de les festes del poble, des del 
Pessebre i la Festa de SSMM els Reis d’Orient, a la Rua de 
Carnaval, la Cantada d’Havaneres o el Festival Infantil amb 
què es tanca l’estiu a Premià de Dalt.

Núria Bruguera i Fornells
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ 

CULTURAL I RECREATIVA CARNESTOLTES


