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Bon Nadal
i feliç any nou



DESTAQUEM
10è Happy Ride Weekend 

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
Els aparadors de Premià de Dalt

AGENDA D’ACTIVITATS 

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

XARXES SOCIALS

TRIBUNA POLÍTICA

L’NTREVISTA
Miquel Giménez, emprenedor

L’alcalde escriu

La revista que teniu a les mans és la darrera de l’any 2017 
i la primera del 2018. Com ja és habitual en aquestes dates, 
la solidaritat i les festes de Nadal protagonitzen una part 
important de les pàgines de “La Pinassa”.

Des del Govern fem una aposta ferma i decidida per les 
fires com a eix dinamitzador de l’economia local. En aquest 
context, la segona setmana de desembre el parc Felicià 
Xarrié acull la Fira de Nadal, en què, tradicionalment, els 
veïns fem els primers encàrrecs per a les Festes Nadalen-
ques.

Quant a Solidaritat destaquem la participació del nostre 
municipi en La Marató de TV3, enguany dedicada a les 
malalties infecciones i alhora una iniciativa d’alumnes de 
l’Escola Santa Anna anomenada “Cap infant sol” que té per 
objectiu garantir que tots els alumnes tinguin l’opció de 
jugar amb altres companys i companyes a l’hora del pati.

Us desitjo en nom propi i de la resta del Consistori unes 
Bones Festes i que l’any 2018 arribi carregat de bons propò-
sits i, en el cas de l’Ajuntament, que fem realitat les propos-
tes pensades per a consolidar Premià de Dalt com un poble 
de Catalunya referent en qualitat de vida.
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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

Impremta Pagès , S.L

4.500 unitats

B15451-1989

ATENCIÓ!
Canvi de seu del Jutjat de Pau de Premià de Dalt
El jutjat s’ha traslladat al segon pis de l’antic 
Ajuntament, a la plaça de la Víla, 1. 

El seu horari és de dilluns a divendres:
de 9 del matí a 2 de la tarda.
Nou telèfon

93 693 15 40

jutjatdepau@premiadedalt.cat 

RECOLLIDA DE TIQUETS 
PER A LA NIT DE REIS

Dimarts 26 de desembre
De 12.00 a 14.00 h
Dimecres 3 de gener
De 18.00 a 20.00 h

Baixos Antic Ajuntament  
(plaça de la Vila) 

Organitza: Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes
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 Durant tot el cap de setmana del 17 
al 19 de novembre més de 150 riders 
vinguts d’arreu del món es van congregar 
a La Poma per a participar en les competi-
cions de diverses disciplines, Dual Speed & 
Style, Pump Track i la disciplina estrella, el 
Dirt Jump.

Més de 4.400 persones van passar per les 
instal·lacions municipals per a presenciar 
alguns dels millors riders del món.

L’alcalde, Josep Triadó, el regidor d’Es-
ports, Antoni López, i el de Turisme, Carles 
A. Medina van ser els encarregats de donar 
els premis, junt a l’equip de Red Bull i als 
directors de màrqueting de Buff, Ferran 

Aymerich, i de Cola Cao, Javier Coromina. 
Es van lliurar 2.500€ en metàl·lic i molts 
regals de les marques patrocinadores.

El colofó final de la festa del 10è aniver-
sari de la Happy Ride Weekend el va posar 
Carns Laura amb un gran pastís per a 
tothom regat de cava sota el so i llums d’un 
espectacle pirotècnic.

Un final perfecte per a l’esdeveniment 
favorit dels riders ja que és l’últim de la 
temporada de competicions i té un esperit 
familiar únic sense deixar de banda la 
professionalitat, en unes instal·lacions i 
vistes espectaculars que han fet de La 
Poma Bike Park un referent internacional.
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MéS DE 4.400 PERSoNES VAN PASSAR PER LES INSTAL·LACIoNS MUNICIPALS 

>> L’acte de signatura es va fer a l’Ajuntament

El 10è Happy Ride Weekend 
esclata de diversió i espectacle
Milers de persones assisteixen a les finals d’aquest 
esdeveniment esportiu

FOTOS: Louis White, Oriol Casanoves, Carlos Garcia Photography i Melvin Niestlé



AJUNTAMENT LA PINASSA_ 129

4

ACORDS DE PLE
PLE  ORDINARI 13 NOVEMBRE 2017

 PROPER PLE _ DILLUNS 11 DE DESEMBRE 2017

Modificació de l’acord del Ple de data 30 de juny de 
2015, relatiu a la designació dels representants de la 
Corporació en òrgans col·legiats. 

· AprovAdA per unAnimitAt
......................................................................................
Aprovació del Pressupost General, la plantilla i el 
catàleg de llocs de treball de la Corporació per a 
l’exercici 2018. · AprovAdA Amb 13 votS A FAvor : 

PDeCAT, ERC i PSC · 1 AbStenció : Crida · 3 votS en 

contrA : 2 PP i  1 Crida
......................................................................................
Declaració de compatibilitat per l’exercici d’activitats 
en el sector privat de personal laboral de la 
Corporació. · AprovAdA per unAnimitAt
......................................................................................
Creació del Consell del Poble i aprovació del seu 
Reglament intern de funcionament. 

· AprovAdA per unAnimitAt
......................................................................................
Aprovació de la declaració d’especial interès municipal 
de la obra de reforma dels edificis denominats Torre i 

Bassa situats a la Carretera a Premià de Mar número 
1-5. · AprovAdA per 15 votS A FAvor : PDeCAT, ERC i PP 

PSC-PM · 2 AbStencionS : Crida
......................................................................................
Aprovació de la declaració d’especial interès municipal 
de la obra de rehabilitació interior de l’edifici annex al 
Santuari de la Cisa al carrer Cisa número 136. 

· AprovAdA per unAnimitAt
......................................................................................
Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per 
declarar Felip VI persona non grata.

· AprovAdA per 12 votS A FAvor : PDeCAT, ERC i Crida

· 3 AbStencionS : PSC · 2 votS en contrA : PP
......................................................................................
Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de 
suport al govern legítim de la Generalitat de Catalunya 
i per exigir l’excarceració dels presos polítics.  

· AprovAdA per 12 votS A FAvor : PDeCAT, ERC i Crida

· 3 AbStencionS : PSC · 2 votS en contrA : PP

Del 16 al 31 de desembre

Obres d’art per la 
Marató de TV3
Biblioteca Jaume Perich i Escala 

Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Fins al 16 de desembre  

Els falsificadors 
de la vila
Sala d’exposicions 
Museu de Premià de Dalt
Museu de Premià de Dalt

Fins al 10 de desembre  

Dona, Força, Canvi 
Biblioteca Jaume Perich i Escala 

Fundació Vicente Ferrer 
Regidoria Desenvolupament i CooperacióEX

PO
SI

CI
ON

S

Enguany, La Marató de TV3, l’esdeveniment solidari per 
excel·lència a Catalunya, es dedica a les malalties infeccioses. Per 
segon any consecutiu, Premià de Dalt Solidari i altres entitats 
locals organitzen la Línia de l’euro solidari. Es tracta d’una inicia-
tiva per a unir amb una línia blanca de 10cm d’ample plena de 
monedes d’euro, on tots els veïns que vulguin podran dipositar el 
seu euro o euros, des de l’antic Ajuntament al nou.

Ja fa nou anys que el municipi col·labora amb La Marató amb 
moltes activitats a diversos espais del municipi en què participen 
entitats, comerços i persones particulars, totes elles coordinades 
per Premià de Dalt Solidari. 

Premià de Dalt torna a 
organitzar la Línia de l’euro 
solidari per La Marató

Festival Arts Escèniques
SALA  SANT  JAUME

23 desembre_ 21’30h

Concert de Nadal
Orquestra de Cambra Catalana
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La regidoria de Comerç i Promoció de la Vila engega de nou 
aquesta campanya de dinamització del comerç local .

La campanya consisteix en què cada establiment defineix 
un pack de serveis i/o productes per un valor de 300€ que 
resulti atractiu, original i diferent. L’Ajuntament reparteix 
butlletes i bústies de participació entre tots els comerços 
adherits a la campanya per tal que ho reparteixin entre els 
seus clients. Aquests hauran de triar quin regal els agradaria 
fer realitat en els comerços participants. El divendres 29 de 
desembre, a la Sala de Plens,  a les 19.30h, es farà el sorteig 
del “somni” de la persona guanyadora.

L’objectiu final d’aquesta campanya és fer visibles els 
productes i serveis que els comerços locals ofereixen, donar 
més visibilitat a tots els participants i fidelitzar la clientela.

HI PARTICIPEN ESTABLIMENTS DE ToT EL MUNICIPI, CoNCRETAMENT, VINT-I-VUIT.

El comerç de Premià 
de Dalt, et porta un 
somni fet regal! 
Per segon any es posa en marxa aquesta 
campanya de dinamització comercial 

COMERÇ, REGALS,
GASTRONOMIA... 

I ACTIVITATS
SORPRENENTS

PER A TOTA
LA FAMíLIA!

d’11h a 14h
i de 17h a 20h

 
VIU EL TRENET DE LA FIRA!

Dissabte 9 de desembre

Matí d’11 a 14h 
// Jocs del Món - Un Món de Jocs
Espai de jocs gegants per a tota la família

Matí 11,30-13,30h 
// Maquillatge de fantasia 
de cares

// Taller infantil de xuxes
Fes la teva figura de Nadal amb “xuxes” 
saludables

Tarda 17,30h
// Xocolatada per a tothom!

Tarda 18,30h 
// Farem cagar el Tió!
A càrrec de l’Associació Cultural 
i Recreativa Carnestoltes

  

Diumenge 10 de desembre

Matí 11h 
// Flashmob 
Col·laboració amb La Marató TV3

Matí 11,30-13,30h
// Maquillatge de fantasia de cares 

Matí 12,30h
// Contes de Gel
Singular espectacle de titelles i màgia a 
càrrec de la Teia Moner per a tota la família

Tarda 18,00h
// Visita del Pare Noel!
A càrrec de l’Associació Cultural 
i Recreativa Carnestoltes

Tarda 19,30h 
// Sorteig de productes cedits pels 
comerciants de la Fira

Servei de Bar durant la fira // Servei de Bus per connectar amb el barri Sta. Anna Tió

Missa del pollet
Església Parroquial

Missa de mitjanit o del gall
Al Santuari Mare de Déu de La Cisa

Missa de l ’Aurora _pastors 
Al local del Barri del Remei

Missa Major
Església parroquial 

Misses Nadal

Diumenge

Dilluns

24

25

19 h

9’30 h

11 h

24 h
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LA INICIATIVA CoMPTA AMB UN WEB QUE PoDEU CoNSULTAR AL FINAL DE L’ARTICLE AMB CoDI QR

“Cap infant sol”, una iniciativa 
d’alumnes de l’Escola Santa Anna
És un projecte que neix d’uns alumnes del centre i que 
té com a objectiu que en les hores del pati tots els nens/
nenes tinguin l’opció de jugar amb altres companys. 

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

ENTITATS COL·LABORADORES

• Ajuntament de Premià de Dalt
• AMPA Escola Marià Manent
• AMPA Escola Santa Anna
• Institut Valerià Pujol
• ANC de Premià de Dalt
• Assoc. de la Gent Gran-La Benèfica
• Assoc. d’Artistes de Premià de Dalt
• Assoc. Premià de Dalt Solidari
• Assoc.Cultural Recreativa Carnestoltes
• Assoc. de Relataires en Català
• Assoc. de Veïns Barri del Remei
• Assoc. de Veïns Barri de Santa Anna i Tió
• Assesoria Jurídica Matias
• Arxiu Pujol Villa Puig
• Biblioteca Jaume Perich i Escala
• Coral Primiliana
• Club Básquet Premià de Dalt
• Club Ciclista BTT de Premià de Dalt
• Club de Futbol Premià de Dalt
• Club de Tennis de Premià de Dalt
• Club Futbol Sala Premià de Dalt
• Club de Volei Premià de Dalt
• Club Patí Artístic Premià de Dalt
• Dones de Dalt
• Escola Municipal de Música
• Escola Betlem
• Grup Excursionista La Tortuga
• Grup Solidaritat amb el Tercer Món
• Gimnàs Poliesportiu de Premià de Dalt
• Geganters de Premià de Dalt
• Júniors Parròquia de Sant Pere
• Jutjat de Pau
• La Caixa
• Òmnium Cultural de Premià de Dalt 
• Oncolliga Premià de Dalt
• Parròquia de Sant Pere – Casa del Terçó
• Parròquia de Santa Maria
• Penya Barcelonista de Premià de Dalt
• Pàdel Sant Jaume
• Partit Popular de Premià de Dalt
• Partrit dels Socialistes de Premià de Dalt
• Partit Democrata Europeu-Premià de Dalt
• Partit La Crida-Cup de Premià de Dalt
• Partit Esquerra Republicana-Premià de Dalt
• Societat Cultural Sant Jaume
• Sant Mateu 993 – Club Social

COMERÇOS I EMPRESES COL·LABORADORES

• Afoncork
• Assessoria Primiliana
• Anna Albert
• Agrobiotic
• Assesoria Jurídica Matias
• Autoland
• Bar Restaurant Sant Jaume
• Bar Restaurant Sindicat
• BB Activities
• Celler Sant Antoni
• Calçats Duran
• Can Quim
• Cultius Roig
• Construccions Jordi Duran
• Corma S.C.C.L
• Innovació Gràfica
• El Celleret
• Espai Educa
• l’Estanc
• Fleca-Pastisseria Juan Jorge
• Farmàcia Josefina G.Vidal
• Hostal Cal Músic
• Herbes de Can Riera
• Instal·lacions Cortada S.L
• Integral Punt
• Laura - Carns i Precuinats
• La Cooperativa
• La Merceria
• La Piazza de Dalt
• La Maria de la Cisa
• Llar Carme
• Lampisteria Xarrié
• Medina Vilalta & Partners - Branding Agency
• Mestres de l’Escola Sant Cristòfol
• Mòbilparc
• Monturiol 48
• Primer Express Frankfurt
• Punt Dental Premià
• Petit Jardí – Flors Gemma
• Punt Terapèutic
• Pamsucre
• Punt Inmobiliari
• Perruqueria Estherrero
• Pirelectric
• Quiosc La Fàbrica
• Red-Ness – Roba Publicitària
• Ràdio Premià de Dalt
• Saluteca
• Trivium
• Tres A
• 7 Sports
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El divendres dia 24 de novembre 
es va celebrar la presentació de “Cap 
infant sol”. Es va fer a l’aula de música 
de l’Escola Santa Anna de Premià de 
Dalt amb la assistència dels dos grups 
de nens de sisè, l’alcalde de Premià de 
Dalt, Josep Triadó, la regidora d’Edu-
cació, Josi Duran, la directora, Blanca 
Aragó, el cap d’estudis, Juan José 
Cantos, i altres docents del centre.

Els nens ho van fer molt bé!! Uns 
cracks!! Va ser una presentació molt 
emotiva ja que va provocar senti-

ments entre els alumnes i molts van 
parlar de com se sentien a l’hora del 
pati.

L’alcalde va parlar amb tots ells de 
com es donaria empenta a la iniciativa 
i va demanar-los participació i opinió 
per a la futura 
millora del pati i 
la introducció de 
nous projectes de 
joc participatiu.

Sta. Anna-Tió

Enllaç

Remei  

CONSULTORIS FESTES NADAL27, 28, 29 desembre 2, 3, 4 i 5 gener 7 desembre

MATÍ    TARDA

OBERT OBERT OBERT

OBERT OBERT OBERT

dia 3 tancatdia 27 OBERT

tancat tancat tancat

tancat tancat tancat

MATÍ       TARDA MATÍ        TARDA



PROJECTES EN MARXALA PINASSA_ 129

7

En marxa els tractaments fitosanitaris contra la 
procesionària del pi als arbres del poble

Des de la darrera setmana de 
novembre es fa el tractament de 
la processionària a tots els pins 
públics del municipi amb l’aplica-
ció de productes biològics. Concreta-
ment, la regidoria de Medi ambient 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
inicia el tractament fitosanitari als 
pins ubicats a diversos espais de la 
via pública, places, parcs, escoles i 
equipaments municipals, per tal de 
combatre la processionària del pi. El 
tractament que s’aplica és el Bacilluns 
Thuringensis, un tractament biològic 
de caràcter inofensiu tant per a perso-
nes com per a animals. Es ruixa sobre 
les copes dels pins per ser absorbit 
per les fulles, de les que s’alimenta la 
larva de la processionària en sortir 

dels ous i començar la seva fase d’en-
greix. 

Es recomana també als propieta-
ris de jardins o finques amb pins, 
que mantinguin les seves propie-
tats en un adequat estat fitosanitari i 
contractin una empresa especialitza-
da per aplicar aquest tractament, de 
cara a prevenir i evitar l’aparició de 
les erugues, que acostuma a produir-
se pels volts del mes de febrer. Els 
propietaris de finques amb pins han 
de mantenir les seves propietats en 
un adequat estat fitosanitari, amb 
la finalitat d’evitar la presència de 
bosses i erugues entre febrer i abril, 
depenent de les condicions climatolò-
giques, i, per tant, problemes d’al·lèr-
gia al conjunt dels veïns.

La Brigada Municipal d’obres ha portat a terme diverses 
actuacions per tal d’actualitzar i fer el manteniment tant de 
l’espai públic com d’equipaments. 

Vorera Torrent Mateu Mas que permet l’accés a peu a les 
instal·lacions del Club Esportiu Premià de Dalt d’una forma 
segura. Millores diverses de condicionament al Casal d’Avis 
Santa Anna i a la Ludoteca Municipal La Xarranca, uns 
arranjaments i renovació de la pintura.

ELS PRoPIETARIS DE FINQUES AMB PINS HAN DE MANTENIR LES SEVES PRoPIETATS EN UN ADEQUAT ESTAT FIToSANITARI

Aquesta és l’època de l’any més adient per fer aquesta mena de tractament de caràcter preventiu. 

“Cap infant sol”, una iniciativa 
d’alumnes de l’Escola Santa Anna

Actualització de l’espai públic



Els aparadors
de Premià de Dalt
Tres fires singulars a l’hivern, primavera i tardor

En2’
minuts

Fira de Nadal

Fira de la Cisa

Cap de Setmana d’Ulisses

TURISME I PROMOCIÓ, 
PATRIMONI, GASTRONOMIA, 
ESPECTACLES, ESPORTS i
VIDA SALUDABLE...

El Cap de Setmana d’Ulisses és la fira singular 
de Premià de Dalt que gira al voltant del Plat 
d’Ulisses, únic al món. Peça resident al Museu 
de Premià de Dalt, trobada en unes intervencions 
arqueològiques a Can Verboom.

Les fires municipals són l'exponent de la 
promoció del teixit comercial i de restauració 
de la vila i un instrument pel descobriment i 
projecció dels valors diferencials de Premià de
Dalt. Alhora són un punt de retrobament i de 
lleure per gaudir amb amics i família.

9-10 DE DESEMBRE

22, 23, i 24 DE SETEMBRE

1 DE MAIG

COMERÇ, GASTRONOMIA,
TRADICIÓ...
ACTIVITATS SORPRENENTS 
PER A TOTA LA FAMÍLIA!

DEVOCIÓ, PATRIMONI, 
CULTURA, GASTRONOMIA,
ARTESANIA, ENTORN...

Dades 2017:

 

Dades 2017:

Dades 2017:

Activitats:
Infantils i familiars

Activitats solidàries: 
Càrites, Marató de TV3...

Expositors: 20

Expositors: 56

Restauradors: 16

Activitats:
Actes religiosos, aplec,
balls tradicionals, havaneres
sardanes gegants, dinar 
popular...

Activitats:
Tastos gastronòmics, concerts, 
espectacles, exhibicions, 
exposicions, activitats infantils, 
cursa Ulisses Atac... 

COMERÇ LOCAL PROXIMITAT I KM 0 INTERACCIÓ SOCIAL SOLIDARITAT LLEURE

ENFORTIMENT DE LES TRADICIONS CATALANES PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA DONAR A CONÈIXER EL SANTUARI DIFUSIÓ ENTORN VERD

VIU I VISIT PREMIÀ DE DALT 

En2’
minuts

VALOR AL PLAT D'ULISSES I AL PATRIMONI DE LA VILA

VIDA SALUDABLE, LLEURE, NATURA I ESPORT
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El 18 de novembre el Teatre de Sant 
Jaume va ser l’escenari del lliurament 
del 41è Premi Marià Manent, un dels 
tres premis literaris més antics del país 
La guanyadora va ser Montse Assens, 
amb la seva obra “Apartheids”. També 
es va lliurar el Premi de Narrativa a 
la memòria d’en Valerià Pujol, que 
enguany va ser per a Raimond Aguiló, 
el poeta de Falset que, curiosament, 

l’any 2010 va guanyar el Premi Marià 
Manent de Poesia.

Mariona Borràs, la presidenta de 
la secció Arts i Lletres de la Societat 
Cultural Sant Jaume definia els 
premis com la festa literària per 
excel·lència de Premià de Dalt i en el 
seu parlament va destacar la figura 
d’en Jesús Fuxet, l’iniciador dels 
Premis Marià Manent. 

L’alcalde de Premià de Dalt va ser 
l’encarregat de lliurar el 41è Premi 
Marià Manent. Carme Bosch, mare 
del difunt Valerià Pujol, va ser qui 
va lliurar el premi de Narrativa a 
Raimond Aguiló per “Un lloc com un 
altre”, del qual el president del jurat 
en destacava que és un conte rodó 
amb un punt de vista original. 

L’Associació d’Artistes de Premià de 
Dalt va col·laborar amb l’esdeveniment 
lliurant dues pintures als guanyadors 
del certamen literari.

La situació política catalana va estar 
ben present en tota la cerimònia. 
D’una banda, un llaç groc, símbol 
que reclama la llibertat dels presos 
polítics catalans, presidia l’escenari i 
alhora també era present en moltes 
de les persones assistents, entre elles, 
l’alcalde de Premià de Dalt, Josep 
Triadó. En iniciar l’acte, el secretari 
de la SC Sant Jaume, Sebastià Pujol, 
va demanar un minut de silenci com 
a homenatge al Conseller de Cultura, 
Lluís Puig, exiliat a Brussel·les. I 
l’alcalde, Josep Triadó, va acabar 
la seva intervenció fent seves unes 
paraules del Conseller, “la Cultura 
només té un camí. Créixer”.
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Montse Assens guanya
el 41è Premi Marià Manent
És la primera vegada que una veïna de Premià de 
Dalt aconsegueix aquest reconeixement
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L’ASSoCIACIó D’ARTISTES VA CoL·LABoRAR oBSEQUIANT ELS GUANyADoRS AMB DUES oBRES

>> L’alcalde, Josep Triadó, va lliurar el premi a Montse Assens

L’autor va recollir el guardó de la mà de Montserrat Sans, vídua 
de Martí i Pol, en un acte que va tenir lloc el 28 de novembre al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter

Jaume Cases és el guanyador 
de la 33a edició del Premi 
Miquel Martí i Pol de poesia

Jaume Cases va ser el guanyador de la 
33a edició del premi Miquel Martí i Pol 
de poesia, un premi dotat amb 2.500 € i 
la publicació de l’obra a la col·lecció de la 
Biblioteca de la Suda de Pagès editors, 
amb Ionqui, un recull de quaranta 
poemes en què l’autor reflexiona en 
clau poètica sobre la generació dels 

anys 80 que es va veure atrapada en 
el món de les drogues, una experièn-
cia que Cases va veure al seu voltant i 
que ara ha decidit explicar. El jurat va 
escollir el guanyador d’entre les més de 
quaranta obres que optaven al premi. 

Moltes felicitats, Jaume!!!
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4 dilluns

9 dissabte

15 divendres

9/10 dissabte/diumenge

12/14 dimarts/dijous

30/31/01
dimarts/dimecres/dijous

19 dimarts

31 diumenge

16 dissabte

5 divendres

19 divendres

20 divendres

28 diumenge

23 diissabte

25 diilluns

29 diivendres

4 dijous20 h

8 h

19’30 h

21’30 h

17’30 h / 19’30 h

17’30 h

d’11’30 h a 13h

20 h

11’30 h

21 h

18 h

18 h

24 h

11’30 h

21’30 h

20 h

20’30 h

Desembre 2017 Gener 2018

Escenarts Tardor
Lectura dramatitzada

La mala reputació
Taquilla inversa
Sala del teatre Sant Jaume
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Caminada circular 
Can Ruti a Sant Pere de 
Reixac (Vallès Oriental) 
Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

Presentació llibre 
La casa de la frontera
de Rafael Vallbona 
conversarà amb  Montse Assens
Sala de l’Orfeó Arts i lletres

Teatre
Mal Martínez
Humor i Hòsties
a  càrrec  de la Cia. El Terrat
Sala Sant Jaume. SC Sant Jaume

Fira de Nadal 
Parc Felicià Xarrié
Regidoria de Comerç

Concert de Nadal
Alumnes  Escola Municipal Música 
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

Audicions alumnes 
Escola Municipal de Música 
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

Concert Nadales 2017 

Coral del Barri
Col·laboració la Marató de TV3 
Espai Santa Anna

Revetlla de Cap d’Any
Bar restaurant Sant Jaume
Bar restaurant Sant Jaume

Sopar Solidari Nadal 
amb l’ONG “Sonrisas de Bombay”
Casa del Terçó
Grup Solidari amb el Tercer Món

Taller de fanalets
Al pati de Sant Jaume
Espai de Cinema

Cinefòrum Locas d’alegria
Sala Sant Jaume. Espai de cinema

Tarda de cinema.
La pantera rosa
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

Concert d’hivern 
Sala de l’Orfeó. La calaixera

Cavalcada de SSMM 
Els Reis d’Orient
18 h_ Sortida del Barri Santa Anna.
19 h_ Arribada al Barri del Remei i 
xocolatada pels assistents a l’arribada 
dels reis / 20 h_Arribada a la Plaça de 

la Vila Associació Cultural i Recrea-
tiva Carnestoltes, AV Barri del 
Remei i Parròquia de Sant Pere

Festa infantil
Inflables i espectacle màgia 
Pati de Sant Jaume
Granja Bar Restaurant Sant Jaume

Escenarts Tardor
Concert de Nadal 
Orquestra Cambra Catalana
Sala del teatre Sant Jaume
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques 

Concert de Nadal 

Coral Primiliana de Veus 
Femenines
Església parroquial
Coral Primiliana de Veus Femenines

Sopar de Nadal 
Grup de lectura d’Arts i Lletres 
Sala de l’Orfeó Arts i Lletres
Grup de Lectura

Visita del Patge Reial 

SSMM Els Reis d’Orient 
barri Sta. Anna
Acció vinculada al Pla de Barris
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A un hospital especialitzat en 
reproducció assistida de París 
la Kimia espera per un tracta-
ment de fertilitat, mentrestant,  
el record del seu pare l’envaeix 
de tal forma que al llarg d’un 
monòleg, la Kimia comença a 
explicar la història de la seva 

família des de molt abans que ella naixés viatjant fins a 
les terres llunyanes del Mazandaran a l’Iran. Més tard, la 
història d’amor dels seus pares (intel·lectuals contraris al 
règim del sah i després de Jomeini), la fugida desesperada 

amb la mare i les germanes a través de les muntanyes del 
Kurdistan i, després, l’exili a França, el desarrelament, la 
desolació, la incomprensió, la recerca d’identitat, la por, la 
soledat i la música com a salvació.  
Amb Desoriental, primera novel·la de Négar Djavadi 
(Teheran, 1969) escriptora i guionista resident a París, 
l’autora dona veu a una Sherezade contemporània per 
parlar de la seva vida i ens rebel·la les mil i una històries 
que l’han portat a ser la dona valenta que és avui. Un 
viatge apassionant a través de la memòria, una reflexió 
intensa i lúcida sobre allò que recordem. 

El mar i la serp és el relat d’una 
nena petita que amb prou feines 
comença a créixer i per tant a 
posar paraules al món que l’en-
volta. és el relat d’un record que 
fuig de la memòria perquè hi ha 

fets que són millor no recordar. és un intent de posar-
li nom a les coses, rostre a les persones, de reconstruir 
sensacions per tal d’explicar allò inexplicable i de guarir 
ferides impossibles de guarir. Com donar sentit a allò que 

no en té? és alhora l’inici de la vida i la seva fi. 
Una novel·la breu sobre els desapareguts de la dictadura 
d’Argentina, sobre les víctimes que van haver de sobre-
viure a l’horror en silenci, la història de la pròpia autora 
que va viure la desaparició del seu pare quan només tenia 
tres anys. Un exercici literari de difícil equilibri -posar en 
primera persona el seu propi record- i del qual Bombara 
se’n surt amb absoluta credibilitat  gràcies a un estil 
directe, sincer i emotiu. Una lectura necessària per joves i 
adults, per conèixer la història, per no oblidar.

Desoriental

El mar i la serp

Négar Djavadi

Bombara, Paula

Signatura: N Dja

Signatura: JN BomTraducció: Bel Olid

RAFAEL VALLBONA

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

La casa de la frontera
37è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana.

Fruit, probablement, d’aquella idea de 
ser membre d’una generació que estava 
cridada a protagonitzar l’epopeia de la 
història de Catalunya al llarg del segle 
XX , el net gran dels pioners de cal 
Miquelet, en Miquel Grau, es va afiliar a 
Estat Català i es va fer soci de l’Ateneu 
Barcelonès amb pocs dies de diferència. 
L’experiència de treballar al costat d’en 
Bertrand i Serra li havia ensenyat que no 
podia estar al marge dels debats polítics 
de l’època. Ell era una persona d’idees i 
volia defensar-les. 

Estava convençut que, amb la monar-
quia, Catalunya no obtindria mai l’an-

helat autogovern. Per tant, era un ferm 
partidari de trencar les relacions amb 
Espanya i establir un estat català que 
es confederés amb la resta de territoris 
de parla catalana i, per motius històrics, 
també amb occitània. El que no tenia 
gens clar era la idea d’en Macià d’apos-
tar per la lluita armada, per molt que als 
irlandesos els hagués servit. En Miquel 
era un home dialèctic, de tertúlies, arti-
cles de premsa, conferències i llibres. Es 
va fer soci de l’Ateneu per contrarestar 
l’abraonament a favor de l’acció directa 
amb què tant gallardejaven molts dels 
seus col·legues del partit.

Presentació del llibre, divendres 15 de desembre a les 19.30h a la Sala de l’Orfeó- Sant Jaume. Organitza Arts i Lletres
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

#revistalapinassa  #premiadedalt

1.  @carns_laura / 2. @djmasterflash / 3. @evita_pinkie / 4. @gemmiix / 5. @ivancarmona9 / 6. @nu_co/ 7. @okonomiyaki12 
/ 8. @raulcavero.photography / 9.@sandrapixels/ 10. @sara_cuello/ 11. @susanaqgrande/ 12. @toniomoles
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 Seguim treballant en xarxa i de manera transversal Joventut, 
Cultura, Serveis Socials, Igualtat, Ensenyament i la Bibliote-

ca Jaume Perich en la programació i organització d’activitats tant a les escoles 
com a l’institut i al carrer, hem fet molta i bona feina i enguany anirem encarà 
més enllà, participant activament amb les AMPAS i l’Escola de Música. Tenim 
propostes tancades i d’altres damunt la taula pel 2018 i pel curs vinent 2018-19. 
Hem fet la primera trobada amb joves i corresponsals per incorporar les seves 
propostes d’acció pel Pla Jove i en farem més. La nostra prioritat és dissen-
yar un Pla que reflecteixi la realitat dels joves i implantar-lo per a resoldre les 
nostres mancances. Ja tenim Twitter de la Fletxa, @lafletxapij. Recordeu volem 
3 #hashtags per a Joventut. Estem acabant de dibuixar la nova proposta del 
Projecte “Ajuntament Jove” de 3r d’ESo.

Busquem nova data per a “CARRoUSEL” l’obra de teatre que programem des 
de Joventut per als alumnes de 3r i 4t d’ESo, prevista pel 21 de desembre. Ja us 

avisarem. Un cop acabada la primera fase al carrer de La Cisa, ara començarem 
la segona. L’Ajuntament Antic al gener ja és posarà en marxa. Can Vilar acabat i 
farem dos carrers més a La Floresta.

Recordar-vos el Concert de Nadal a càrrec de l’orquestra de Cambra Catala-
na la nit del 23 de desembre. Enguany no gaudirem del Pessebre Vivent, però 
tindrem Els Pastorets del Casal de Vilassar de Dalt al nostre Teatre, l’Acirca’T, 
tallers i funcions de circ a Sant Jaume i la Cavalcada dels Reis d’orient organit-
zada per l’ACR Carnestoltes com cada any.

Ja tenim l’EscenARTS d’hivern programat, us avancem que l’estrenarem al 
gener amb teatre familiar, música i projeccions. Un llençol d’Estels de la Cia. Pep 
López. Exigim la llibertat dels nostres presos polítics i la tornada dels nostres 
exiliats. desitgem que tots plegats tinguem unes Bones Festes i un Any Nou amb 
el restabliment de les nostres Institucions. facebook : esquerra republicana 
de catalunya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Aquest any hi ha hagut més obertura al diàleg pel que fa al pressupost i ho 
valorem positivament. Hem proposat millores en clau de poble i de país i hi ha 
hagut un cert apropament en alguns punts. Però certs aspectes en què diferim, 
punts importants que no s’han acceptat i la manera d’elaborar-lo ens allun-
yen. Tampoc ha ajudat el poc temps (la darrera proposta la vam rebre sis hores 
abans de la votació). No s’accepta tornar a deixar parlar el públic del Ple, ni 
fer un pressupost participatiu per tal que la ciutadania decideixi directament 
en què gastar els seus diners. Les mocions senzilles que presentem demanant 
més transparència i participació se’ns segueixen votant en contra. I el pressu-
post no s’ha treballat amb nosaltres sinó que se’ns ha ofert parlar-ne un cop 
elaborat.

A més, en la situació actual no podíem fer altra cosa que recollir i sumar-
nos al reclam de molts veïns i veïnes que no entenen que en el moment en 

què, també des dels municipis, hem de lluitar per alliberar els presos polí-
tics, recuperar les institucions legítimes, consolidar la república i encetar el 
procés constituent, es pugui seguir governant amb el PSC que diu que no hi ha 
presos polítics, el partit que ha permès el 155, que es manifesta amb PP i C’s i 
fitxa membres de SCC. Per això, vam votar doble: un no per allò transcendent 
que no compartim com el pacte amb PSC, i una abstenció per agrair el diàleg i 
mantenir, tot i els aspectes en què no hem acabat d’apropar-nos, la voluntat de 
cercar acords de poble i de país que permetin a la gent decidir-ho tot.

Seguim en contacte al carrer i a les xarxes: cridapremiadedalt.cat  cridapre-
miadedalt  cridapremiadalt  crida.pdd cridapremiadedalt@gmail.com

Contacta’ns: cridapremiadedalt.cat/ cridapremiadedalt@gmail.
com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: 
cridapremiadalt

Empezamos el último escrito de este año 2017. Un año triste 
políticamente a nivel autonómico, en el que Cataluña ha perdido 

más de 1000 empresas por el fanatismo de los dirigentes separatistas y sus 
decisiones unilaterales. Afortunadamente, la ley y la democracia ha vuelto 
mediante la aplicación de nuestra Constitución en forma de elecciones demo-
cráticas, con urnas de verdad y con garantías reales, llamándonos masivamen-
te el próximo 21 de diciembre para poner fin a la política de confrontación y 
ruina a la que el independentismo nos ha llevado. A nivel municipal, celebrar 
que las preguntas que este grupo municipal presenta sirvan para solucionar los 
problemas de los vecinos y para dar celeridad a proyectos que se estancan y se 

prolongan en el tiempo. En el pasado pleno denunciamos el deplorable estado 
en el que se encuentran las calles del municipio, llenas de papales en paredes 
y suelo, que las entidades independentistas cuelgan sin permiso alguno y con 
total impunidad. Lamentablemente, otro año de inacción en los presupuestos 
donde el equipo de gobierno los presentó idénticos a los del 2017. De nuevo 
este año, el concejal de hacienda tampoco ha querido trabajar y no ha inten-
tado buscar el acuerdo con nuestro grupo, por lo que hemos votado en contra 
a estos presupuestos que no son más que una prórroga de los de 2017. Por 
último, deseamos que tengan unas felices fiestas y una mejor entrada de año.
facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premiade-
dalt@ppbarcelona.org

Desembre és un mes tradicionalment solidari. Comencem 
amb el gran recapte pel banc d’aliments els dies 1 i 2 de desembre 

conduït pels voluntaris de Càritas i el projecte DISA. Trobarem aquests volun-
taris als establiments habituals on recolliran les nostres aportacions. 

Continuem amb la Marató de TV3 que aquest any arriba a la 26a edició i es 
dedica a la investigació de les malalties infeccioses. Diumenge 17 de desembre 
l’entitat Premià de Dalt Solidari organitza diversos actes per recaptar diners 
on la participació d’entitats i ciutadans és imprescindible. Esperem que sigui 
un èxit com ha estat els darrers anys. Hem de manifestar el nostre agraïment 
tant a Càritas com a Premià de Dalt Solidari per la seva implicació i el seu esforç 
en l’organització dels actes del Gran Recapte d’Aliments i la Marató. També 

volem fer menció de l’associació oncolliga Premià de Dalt, que el passat 16 de 
novembre va presentar el Calendari oncolliga 2018. Us animem a col·laborar 
amb l’entitat comprant el calendari on trobareu fotos de les capelles del poble. 
Alguna us sorprendrà. I entre la Marató i les festes de Nadal ens trobarem la 
jornada electoral del 21D. Durant la campanya electoral serem al carrer per 
parlar amb vosaltres i per explicar-vos directament la visió del PSC. No deixeu 
que les propostes d’en Miquel Iceta ús arribin per aquells que només veuen i 
viuen en blanc i negre. Encenem els llums de Nadal a la política, posem-hi color 
i esperança i comencem tots junts un millor any 2018. Bones festes i feliç any 
nou a tothom! facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@
premiadedalt.cat

Primer de tot us volem desitjar unes molts bones festes, que 
les pugueu gaudir amb amics i família i que el nou any us acosti 

més als vostres desitjos més sincers. Us convidem a què podeu participar en les 
sorprenents activitats que els dies 9 i 10 de desembre ens porta la Fira de Nadal. 
Gastronomia, comerç, jocs, tallers i espectacles infantils, activitats solidàries, el 
trenet de la fira i la visita d’un espectacular Tió i del Pare Noel formen part de 
la proposta d’enguany. Aquest 21 de desembre estem cridats de nou a les urnes. 
Estem preparats per a unes eleccions que encara que no tinguin la legitimació 
de la convocatòria per part del nostre President, Carles Puigdemont que és a 
l’exili, les entomem com un nou referèndum. El PDeCat aporta la llista del Presi-
dent “JUNTS PER CATALUNyA” i a partir d’un programa compromès social-

ment, econòmicament innovador i marcadament nacional esperem assolir una 
Catalunya més integradora, més solidària i definitivament lliure. Segur que 
junts segur trobarem nous camins per consolidar les legitimes aspiracions de la 
majoria del Poble de Catalunya.  

Volem tots el presos polítics a casa perquè no entenem que ningú pugui estar 
a la presó per expressar les seves idees. Una verdadera democràcia legitima 
qualsevol idea pacífica com la que han expressat el legítim govern de Catalun-
ya i els dirigents d’Òmnium i l’ANC. Volem que passin els Nadals a casa i puguin 
rebre el nou any en llibertat i amb les seves famílies! Bones Festes!

www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Per un Any Nou amb plena Llibertat

Desembre de solidaritat, capelles, llums i torrons
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Seguim reclamant que la gent pugui decidir-ho tot

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.

Balance 2017

Pla Local de Joventut. Treball en xarxa. Cultura. Carrers. Llibertat. Dignitat



“Barcelona és un Silicon Valley a petita escala”

Com un noi de 21 anys de Premià de Dalt arriba a 
Silicon Valley? Vaig guanyar a nivell local el programa 
yuzz TecnoCampus, que ara es diu Explorer “Joves amb 
idees”. Un programa que t’ofereix durant cinc mesos 
assessorament, espais de coworking i formació a joves 
emprenedors que vulguin desenvolupar una idea inno-
vadora, ja sigui des de l’inici o quan ja ha arrencat. 
.......................................................................................................
I tu, vas entrar-hi amb la idea del cadenat que funcio-
na amb empremta? Sí, Thumblock.  Un cadenat amb 
tecnologia biomètrica que no necessita ni clau ni codi 
perquè funcioni. A través de la teva empremta es bloque-
ja i desbloqueja.
.......................................................................................................
I el premi al millor projecte local era viatjar a Silicon 
Valley...Sí, jo participava des del TecnoCampus. Entre 
uns vint, vaig sortir-ne guanyador i junt als premiats 
locals de l’Estat, vam fer l’estada al pol tecnològic de 
Silicon Valley per a conèixer la Universitat d’Stanford, 
Google, Facebook, Airbnb, Uber...entrevistar-nos amb 
càrrecs mitjos d’aquestes empreses, participar de xerra-
des amb emprenedors, empresaris, etc. Una mescla 
d’emprenedoria i tecnologia.
.......................................................................................................
I què tal l’experiència? Gairebé tots els participants 
vam coincidir que aquí es mitifica molt Silicon Valley. 
Sí, allà estan els millors dels millors en tecnologia, es 
mouen molts diners i hi ha persones amb molts coneixe-
ments i capacitats però la imatge no es correspon amb el 
que crèiem que trobaríem.
.......................................................................................................
Explica’ns com se’t va ocórrer aquest projecte del 
cadenat tecnològic? Faig natació i un dia vaig perdre 
la clau que obria el cadenat de la meva taquilla de la 
piscina. Quan la vaig trobar dins de l’aigua vaig pensar 

com podia evitar que em tornés a passar. Em va venir 
al cap el botó d’inici dels mòbils, que funciona amb 
empremta i vaig començar a desenvolupar el projecte del 
cadenat biomètric.
.......................................................................................................
I ara, en quina fase està el teu projecte?  He prototipat 
tot el que és la fase del disseny biomètric i he rebut un 
premi de la Universitat Pompeu Fabra(UPF) que destina-
ré a desenvolupar tot el que és la part de telecomunica-
cions entre el cadenat i el telèfon mòbil. 
.......................................................................................................
Què et porta a emprendre? Crec que a Catalunya i al 
País Basc tenim cultura emprenedora i, molt especial-
ment a Barcelona, on neixen moltes start-ups (empreses 
emergents) i on es fomenta molt la tecnologia. Barcelona 
és com un Silicon Valley a petita escala. Crec que aquesta 
cultura emprenedora i la meva inquietud s’han unit en el 
meu cas convertint-me en la persona que sóc ara. 
.......................................................................................................
Creus que s’aposta per l’emprenedoria a nivell 
general? Si tens inquietuds i existeix una cultura empre-
nedora al teu voltant que et dona suport, tens més faci-
litats per a tirar endavant. Òbviament, el 99,9% de les 
idees no assoleixen l’èxit però no passa res. S’aprèn més 
dels fracassos que de l’èxit. De cada fracàs aprens a no 
repetir més els errors comesos, per tant, en cada projec-
te tens més possibilitats d’aconseguir l’èxit final. 
.......................................................................................................
El finançament pot ser una de les traves per a fer-ho? 
Per a començar un projecte, no cal massa inversió. El que 
sí es necessita és que ens agradi força el que volem fer i 
que creiem en la nostra idea. En el món globalitzat en 
què vivim, tenim el mateix accés as la informació aquí 
que a Berlín, Milà o Brussel·les.
.......................................................................................................
Què recomanaries a altres joves que volem fer realitat 
idees tecnològiques que tenen? Sobretot, a no donar-se 
mai per vençuts. Tenir inquietuds, ser constants, persis-
tents i molta tenacitat per a fer realitat els seus somnis

Miquel Giménez

En Miquel ja destacava a l’INS Valerià Pujol amb una 
ment oberta i privilegiada que el va portar a crear un 
braç robòtic a 2n de batxillerat amb només 17 anys. 
Quatre anys més tard, ha desenvolupat un cadenat 
que es desbloqueja amb empremta dactilar, anomenat 
Thumblock, una experiència que li ha permès conèixer 
de primera mà Silicon Valley. Avui continua la seva 
formació estudiant Enginyeria Mecànica i Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica. Amb humilitat, 
voluntat d’aprendre i, sobretot, de seguir fent allò que 
li agrada: convertir idees en projectes reals.

Creador d’un cadenat amb empremta que 
l’ha portat a conèixer Silicon Valley, la capital 
mundial de la tecnologia i l’emprenedoria




