
ULISSES DESEMBARCA A PREMIÀ DE DALT
El 20 i 21 de setembre a la plaça l’Espolsada
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Destaquem
 Ulisses Fest. el Festival al voltant del Plat de CirCe

Ajuntament

En 2 minuts
esPai resPir, Una aPosta Per la QUalitat

Agenda d’activitats

Espai lector

Xarxes socials

Tribuna Política

L’alcalde escriu

Després D’un agost feixuc i manDrós com diu la cançó 

d’Els Pets, encetem el setembre amb la tornada a l’es-

cola que, com bé sabeu, a Premià de Dalt des de fa uns 

anys és molt més plàcida, econòmicament parlant, per 

a les famílies que tenim fills i filles en edat escolar als 

centres públics del nostre poble. Per cinquè curs conse-

cutiu, l’Ajuntament subvenciona els llibres dels alumnes 

de l’Escola Marià Manent, l’Escola Santa Anna i l’Insti-

tut Valerià Pujol empadronats a Premià de Dalt, enguany 

amb més de 156.000 euros. En total, ja hem destinat fins 

avui més d’1 milió d’euros al banc de llibres de Premià de 

Dalt, amb un estalvi de 600 euros per curs en una família 

tipus amb dos alumnes, el que significa 3.000€ d’estalvi 

durant aquests cinc cursos. 

L’aposta del Consistori per una educació pública de 

qualitat la completa el reforç escolar que cada curs es 

posa en marxa. Enguany també es mantindrà el servei 

de reforç del transport escolar per a connectar a primera 

hora del matí el barri Santa Anna – Tió amb l’INS Valerià 

Pujol i Bosch.

Bon curs escolar a tothom i us convido a l’Ulisses Fest 

que celebrarem a la plaça de l’Espolsada el 20 i 21 de 

setembre, amb actuacions tan destacades com Els Cata-

rres, Joan Dausà i Dàmaris Gelabert, una autèntica icona 

per a mares i pares amb qui els nostres petits han après, 

entre altres, els dies de la setmana.

 No us ho perdeu!

SUMARI

3

4-7

8-9

10-11

12

13

14

reDacció 

fotografia 

maquetació 
imprimeix

tiratge 
D.L

Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Gabinet d’imatge i Comunicació 

Mònica Farré, Carlos Sánchez, 
Josep Triadó Cuquet 

Eulàlia Rodríguez Tió

Impremta Pagès , S.L

4.500 unitats

B15451-1989

 2019

Museu
de Premià
de Dalt

al 14 de    

Del 27 de
setembre

desembre
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EL CAMP D’EXILIATS DE BRAM 
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uLisses fest, festivaL De 

referència aL Baix maresme, ens 

porta tres actuacions espectaculars, 

Els Catarres, Joan Dausà i Dàmaris 

Gelabert. La samba i la bossa nova 

de Difusambo i la música llatina, 

el lounge i el jazz de “SísPits Trio” 

completen un cartell de primer 

nivell per a l’edició d’enguany, 

amb entrada lliure. Com sempre, 

els tasts gastronòmics de la fira 

acompanyaran l’ esdeveniment.

Activitats patrimonials

Gaudirem de dues actuacions de 

recreació i reconstrucció històrica 

teatralitzades, “Legio II Traiana fortis 

– Cohors i Barcinonum” i “Ornatrices 

Barcinonenses”, a càrrec de “Barcino 

Oriens”. Ambdós esdeveniments 

acostaran el públic a la vida de la 

Roma antiga.

El “Plat d’Ulisses” 

O Plat de Circe és una peça 

recuperada l’any 1999 en una 

intervenció realitzada a la finca de 

Can Verboom de Premià de Dalt. És 

un plat de terra sigillata africana 

que data entre la 2a meitat del 

segle IV i la 1a del segle V dC. Està 

decorat amb escenes de ‘L’Odissea’ i 

probablement, pertanyia a l’aixovar 

d’una vila romana situada en les 

immediacions.

Cursa Ulisses Atac

Dissabte 21 de setembre torna 

una nova edició d’aquesta cursa 

única. És una cursa combinada 

amb cronoescalada i descens amb 

sortides individuals cada 30’’. 

Premis

A banda dels 3 premis femenins i 

masculins (cronoescalada i descens)

cal destacar el Premi Especial 

Ulisses en cas que coincideixi el 

guanyador/a dels dos trams de 

la combinada. Amb la voluntat 

d’iniciar els més petits, s’organitza 

aquells mateix matí la Ulisses Kids, 

per a infants entre 4 i 10 anys en què 

tots guanyen i obtenen premi. 
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engUany el Festival es Fa a la Plaça l’esPolsada, al Costat del Pavelló MUniCiPal de PreMià de dalt

Una peça arqueològica única al món i 
resident al Museu dona nom al festival
Ulisses Fest conquerirà Premià de Dalt el 20 i 21 de setembre

totes Les activitats D’uLisses fest són gratuïtes i aDreçaDes a tots eLs sectors De poBLació

3

20,15 h
CONCERT 4
SÍSPITS TRIO

22,00 h
CONCERT 5 
ELS CATARRES
“Tots els meus principis”

11,00h
CURSA
ULISSES KIDS
(Curses dels 4 als 10 anys)

11,00 h
SEGON TAST 
GASTRONÒMIC
(Vermut / Dinar)

11,00 h
EXHIBICIÓ
ENS VISITA LA
LEGIÓ ROMANA

22,00 h
CONCERT 2 
JOAN DAUSÀ
“La gran eufòria”

Gastronomia, enoturisme i comerç del 
territori, cultura i patrimoni, esport i 
vida saludable, exhibicions, concerts…

20,00 h
INAUGURACIÓ
PRIMER TAST 
GASTRONÒMIC

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE DE 2019 / TARDA - NIT

DISSABTE 21 DE SETEMBRE DE 2019 / TOT EL DIA!
8,00h
CURSA
ULISSES ATAC
(Premi especial Ulisses)

20,15 h
CONCERT 1 
DIFUSAMBO
“Sambà de festa”

12,30 h
CONCERT 3
DÀMARIS
GELABERT

20,00 h
TERCER TAST 
GASTRONÒMIC
(Sopar Km 0)

PREMI
ENDERROCK
2018 

UNA DE LES DARRERES

OPORTUNITATS!

JOAN DAUSÀ ES RETIRA 

FINS EL 2021

EL CANAL YOUTUBE 

DE DÀMARIS GELABERT 

ÉS EL PRIMER CANAL

DE MÚSICA EN CATALÀ QUE 

OBTÉ EL BOTÓ DE PLATA 

PREMI
ENDERROCK
2018 

La Pinassa
Societat Municipal

#visitpremiadedalt

Festival Ulisses Fest_
Premià de Dalt 2019
A LA PLAÇA DE L’ESPOLSADA
(AL COSTAT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT)
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ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

CRIDA, C’S

C’S

C’S

C’S

CRIDA

JUNTS,
ERC I PSC 

JUNTS,
ERC I PSC 

JUNTS,
 NOU IMPULS,

ERC I PSC 

JUNTS,
ERC, PSC I CRIDA 

A FAVOR

EN CONTRA

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ

1 de JULIOL 2019

Ple Extraordinari  

26 de JULIOL  2019

PROPER PLE                 16 de SETEMBRE  2019

Constitució i composició dels grups polítics municipals i 

designació de portaveus 

Periodicitat dels Plens

Constitució Comissió Informativa                                                                                      

i Comissió Especial de Comptes 

Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 

Local i règim de sessions

Determinació regidors/es amb dedicació exclusiva i drets 

econòmics càrrecs electes

Designació representants en òrgans competència del Ple 

Constitució Junta de Portaveus

Nomenament del jutge de pau titular                                                                                                             

i suplent de Premià de Dalt

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 

Festes locals de Premià de Dalt 2020 (1 i 19 de juny)

Enric Redondo, nou Jutge de Pau 
Miguel Àngel Ramírez serà el suplent. La designació 

d’ambdós va ser aprovada pel Ple de la Corporació el 

26 de juliol de 2019. El nomenament el farà la Sala del 

govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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reCentMent, els gUardes del ParC han estat treballant en la neteja de pintades realitzades amb esprai a diversos 

punts del Parc, com ara a la part interior de la bassa de la font de Sant Mateu (Premià de Dalt), les immediacions del 

berenador de Nostra Senyora dels Àngels (la Roca del Vallès), la pista de sorra que va de l’Institut d’Alella fins a les 

Caves Roura (Alella), la torre de guaita del turó d’en Baldiri (Premià de Dalt) i diferents punts de la pista carenera. La 

majoria de pintades les trobem en pedres i blocs granítics de grans dimensions. 

Neteja de pintades 
al Parc Serralada Litoral

la PoliCia loCal va enxaMPar un grup 

de quatre joves menors d’edat que es 

disposava a cremar un contenidor de 

paper, a la zona de l’Institut Valerià Pujol 

i Bosch. Els fets van succeir el divendres 5 

de juliol al voltant de les 23.00 hores.

Des de la revetlla de Sant Joan i durant 

les diferents nits de Festa Major ha 

hagut un increment de conductes 

incíviques, entre les que destaquen 

la crema de contenidors i danys 

diversos a mobiliari urbà. Només 

durant la nit de Sant Joan es van 

cremar dotze contenidors al poble  (6 de cartró, 

2 de rebuig, 3 d’envasos lleugers i 1 de vidre) la 

reposició dels quals ha tingut un cost de 3.363 €

L’alcalde, Josep Triadó, posa especial èmfasi en 

“tolerància zero amb els robatoris, l’incivisme, 

els actes vandàlics i en malmetre un espai urbà 

que és de tots nosaltres”, i afegeix, “per 

tant, dedicarem tots els nostres esforços a 

combatre-ho perquè volem un Premià de 

Dalt segur, cívic i respectuós amb els béns 

públics i privats”.

LA PoLiciA LocAL de Premià de dALt mAnté 
ActivAt eL diSPoSitiu.

XArXA de PArcS nAturALS _  diPutAció de BArceLonA _  AjuntAment de  (rocA deL vALLèS , ALeLLA, Premià de dALt)

Cal molta conscienciació per minimitzar l’impacte de 
l’ésser humà sobre l’entorn natural que ens envolta

Per quALSevoL 

conductA incívicA:

POLICIA LOCAL 
93 693 15 00

Enxampats diversos joves 
per crema de contenidors
S’ha instruït el corresponent atestat policial davant 
els fets ocorreguts, amb coneixement a la Fiscalia de Menors



O C O N TA M I N
E

S
?

 

TU

Setembre
INSCRIPCIONS
Ludoteca La Xarranca 

La Xarranca és una espai de joc per a infants, amb finalitat 

lúdica, educativa, cívica, social i cultural.  La ludoteca té 

com a objectiu col·laborar en el desenvolupament integral 

dels infants, utilitzant el joc com a eina facilitadora 

d’aprenentatges, estratègies i habilitats socials. 

A partir del 16 de setembre comencen les inscripcions a 

la Ludoteca Municipal La Xarranca  per a infants que cursin  

1r - 6è de primària.

 Les activitats es fan per grups d’edats, els petits, dilluns 

i dimecres, i els grans, dimarts i dijous. 

prmd.laxarranca@premiadedalt.cat  o 670 750 284 

Espai Jove
L’Espai Jove és una espai de dinamització juvenil el 

divendres per la tarda, on els joves tenen tallers, juguen 

i fan activitats en grup, amb una funció comunitària, 

socialitzadora i integradora. el 23 de setembre comencen 

les inscripcions per a joves que cursin entre 1r i 4t d’ESO.  

Tallers de dijous i dissabtes a la Fletxa a les xarxes de 

Facebook, Instagram i al wordpress de joventut.

pijlafletxa.wordpress.com
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Un Estiu Jove 
molt intens!  

El mes de juliol ha estat ple d’activitats per  als 

joves de Premià de Dalt. Han gaudit de les acti-

vitats diàries del casal  Estiu Jove, amb sortides 

setmanals a la platja, activitats nàutiques, tallers i  

excursions (Skating, Tibidabo, museu de les Il·lu-

sions, Club Nàutic, han  fet tallers a la carta, dina-

mitzats per una professora de llengua anglesa.

Els més grans han participat en dues formacions:

Atenció domiciliar (cangurs)     
Càpsula formativa de 9h 

Activitats pràctiques amb estratègies 
educatives, psicologia evolutiva, contes, jocs, 
manualitats  i primers auxilis.

Curs formació per premonitors
24h de durada. 

Part teòrica : dinàmiques del món del lleure 
i l’associacionisme educatiu,  l’educació 
en  valors del món del lleure i les diferents 
metodologies. I les han dut a la pràctica, 
organitzant  5 activitats per a infants a la 
cloenda de l’Estiu jove.



HRW tornarà a reunir els millors 
bikers vinguts de tot el món 

l’esdeveniMent s’avança en el Calendari i es Celebrarà del 27 al 29 de seteMbre a la PoMa biKe ParK

S’estrena la categoria femenina per a la competició de Dirt Jump
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L’ENTRADA éS gRATUïTA DURAnT TOT EL CAP DE SETMAnA PARADETES AMB LES MILLORS MARqUES, SERvEI DE BAR I MEnJAR.

la PoMa biKeParK es PrePara 
Per al seU 12è HaPPy ride WeeKend 

(HrW) del 27 al 29 de setembre. 

Un cap de setmana que celebra 

el concepte de divertir-se amb la 

bicicleta en un format de competició 

obert a tothom.

HRW s’avança al calendari per 

tal d’aprofitar les 

millors condicions 

climatològiques. Tot 

i el canvi de dates, 

segueix sent una de 

les últimes compe-

ticions de la tempo-

rada i això dóna 

la possibilitat als 

millors riders de tot 

el món de gaudir 

d’unes instal·la-

cions en òptimes 

condicions i en un 

ambient immillora-

ble durant tot el cap 

de setmana.

Més de 150 bikers 

professionals i 

amateurs vinguts 

de tot el món es 

reuneixen cada any 

a La Poma Bikepark 

de Premià de Dalt per participar en 

l’espectacular circuit de Dirt Jump, 

la disciplina estrella i per a la qual 

aquest any s’estrenen dues noves 

categories, “Kids” i “Women”.

Fins ara els ciclistes més joves 

només podien participar en la 

disciplina de Pump Track, un 

circuit amb corbes peraltades que 

es disputa a contrarellotge i en el 

què només els riders tècnics i amb 

més ritme aconsegueixen els millors 

temps.

Amb la inclusió d’infants i dones 

en la disciplina del Dirt Jump l’equip 

de La Poma Bikepark segueix 

fomentant l’esport base i el creixe-

ment d’aquest esport, tal i com 

explica el responsable municipal de 

la instal·lació, en Josep Martos, “amb 

el projecte d’escola ja desenvolupat i 

en expansió, el següent pas era facili-

tar als més petits i a les dones un espai 

en què es puguin mesurar entre ells, 

gaudir i ser també protagonistes del 

gran espectacle que és el Happy Ride 

Weekend”.

Durant la gran final de diumenge 

es veuran els millors trucs, espec-

taculars tocs de campana al Hit the 

Buff Bell i molta alçada al Red Bull 

Best Air.

eL cap De setmana començarà ja DivenDres amB eLs entrenaments i moLtes sorpreses per aLs participants 
per Donar pas a Les cLassificatòries De DissaBte



Centre de dia
SERvEIS D’ATEnCIó A LA GEnT GRAn

En2’
minuts

És un recurs social de caràcter integrador, preventiu i 
assistencial que durant el dia ofereix atenció a les persones 
grans en situació de dependència, promovent la seva 
autonomia funcional i personal, facilitant el respir familiar i una 
permanència adequada en el seu entorn habitual de vida.

dignitat, autonomia i qualitat de vida

Origen derivacionsOrigen demogràfic
SERvEIS SOCIALS

ATEnCIó PRIMÀRIA

ALTRES

nUCLI AnTIC

LA FLORESTA

SAnTA AnnA TIó

EL REMEI

35%

22%

22%

21%

* gent gran i persones menors de 65 anys (amb dependència o discapacitat)

informació

67%

22%

11%

4 anys
20 1 5 -20 1 9

90
71%

29%

64 
DONES

26
HOMES

persones
*

Centre de Serveis d’Atenció a la Gent Gran 

Carretera d’Enllaç, s/n ( annex al CAP - nucli antic)

637 810 866 |  610 704 181



En què es basa 
el model Respir?

En2’
minutsESPAI RESPIR

4 anys

2 0 1 5 -2 0 1 9

Activitats quotidianes significatives         

Perspectiva de gènere 

Patrimoni cultural i memòria històrica 

Diversitat intercultural

Reminiscència en positiu

Autoestima

Estimulació cognitiva a través de les Arts

Ioga adaptat en cadira

Projecte intergeneracional 
amb infants del municipi

ATENCIÓ
ESPAI
FÍSIC

ACTIVITATS



XXV  
Festival Infantil
Atraccions, inflables i jocs 
infantils Mòbil parc. 
Servei de Bar 
Parc Felicià Xarrié

Associació Cultural i Recreativa 
Carnestoltes

Sardanes 
amb Cobla Ciutat de 
Terrassa 
Pista Sant Jaume

Secció de Sardanes 
Societat Cultural Sant Jaume

commemorAció 
Diada Nacional 
de Catalunya
Parlament a càrrec de la 
Magda Julià
Plaça de la Fàbrica i monu-
ment a l’Onze de Setembre 
de 1714

Ajuntament de Premià de Dalt

inAuGurAció

Exposició

‘Agustí Centelles. 
El camp d’exiliats 
de Bram’
Museu de Premià de Dalt

  
Ajuntament de Premià de Dalt

Festa del Crist
Després de la Missa Major 
Processó fins el Sant Crist, 
benedicció del veïnat i del poble 
Parròquia de Sant Pere

cine FÒrum

Dolor i Glòria 
de Pedro Almodovar
Sala de Sant Jaume

Espai Cinema de la SC Sant Jaume

XX Aplec 
de malalts 
i visitadors 2019
Santuari de la 
Mare de Déu de la Cisa

Pastoral de la Salut 
Arxiprestat de la Cisa

1  diumenge

11  dimecres

27 divendres

15  diumenge

20  divendres
6  divendres

11 a 14 H
17 a 20 H

11 H

21:30 H
19:30 H

20 H

17 H

Missa 
a l’Ermita de Sant Mateu

Parròquia de Sant Pere

Ulisses Fest 2019
Plaça l’Espolsada
Veure programa específic

Ajuntament de Premià de Dalt

21  dissabte

20/21
divendres/ dissabte

12 H

SETEMBRE



Happy Ride 
Weekend 

A La Poma BikePark
Veure programa específic

Club BTT Premià de Dalt i La Poma 
trails and tracks s.l

XXIX Marxa a Peu 
Premià de Dalt - 
Montserrat 
Sortida del pati de Sant Jaume
Inscripcions :Instal·lacions Cortada

Grup Excursionista “La Tortuga“

Tertúlia de 
Llibres  

Sala de l’Orfeó

Grup de lectura Arts i Lletres de la SC 
Sant Jaume

27/29

27 divendres

14 SETEMBRE

Gènesi
Pintures de Madola en sis 
poemes amb prosa

17 SETEMBRE
al 14 DESEMBRE

Agustí Centelles 
El camp d’exiliats de Bram

10 a 22H

20 H

20 H

42è FeStivAL de mÚSicA 
deL mAreSme

Commicerto 
Infantil
Societat Cultural Sant Jaume 

Consell Pro Música de Premià de Dalt 
amb col·laboració de l’Escola Munici-
pal de Música

28 dissabte 11 a 13 H

10 a 12H

Aplec 
de Sant Mateu 
(missa i sardanes)
Ermita de Sant Mateu

Grup de la Sardana – Parròquia de 
Sant Pere

29 diumenge

EXPOSICIONS

Diada Nacional
de Catalunya
Ajuntament de Premià de Dalt

11 H

Concentració 
Plaça de la Fàbrica 

Cercavila  

fins el Passeig de Can Balet 
amb New Wave Percussion

11’30 H

Benvinguda de l’alcalde 
i hissada de la senyera estelada

Inici de l’acte institucional amb 
parlament 
a càrrec de Magda Julià.

Ball de l’Homenatge
Sergi Baena ; acompanyament 
musical : Jaume Batlle
Ball de gegants
Ofrena de les entitats:
Monument a l’Onze de Setembre de 1714

Cant de l’Himne Nacional 
de Catalunya amb la Coral 
Primiliana de veus femenines

11SETEMBRE

Museu Premià de Dalt

DIMARTS 10 DE SETEMBRE
Marxa de Torxes
Sortida: 21:30h. Plaça de la Vila 
Organitzen: Crida Premià de Dalt, ANC 
Premià de Dalt i CDR Premià de Dalt



els ColoMs Fora de Control esdevenen 

una plaga i el seu nombre excessiu crea 

malestar i molèsties. Des de l’entorn de la 

via Primilia, al barri Santa Anna - Tió, es 

va fer arribar a l’Ajuntament el malestar 

per la important presència de coloms, 

agreujada per la manca de conscienciació per 

part sobretot de persones grans que els donen de 

menjar periòdicament.

Amb l’objectiu de tenir una població de coloms més 

reduïda, s’està enllestint una actuació de caràcter 

pioner per mantenir aquesta colònia en un nombre que 

resulti adequat i no ocasioni incomoditats.

S’ ha començat una campanya de sensibilització, inci-

dint sobretot en la prohibició de donar menjar 

a aquests animals. S’estan distribuint uns 

cartells informatius a Via Primília en què 

es recorda la prohibició d’alimentar-los.

Saps que els coloms
Poden actuar com a transmissors de 

malalties. 

Els excrements provoquen danys en façanes i 

mobiliari urbà. 

Cada colom cria de mitjana 6 coloms cada 

3 mesos 

Què hi podem fer ?
La participació ciutadana és imprescin-

dible per aconseguir aquest objectiu. No 
donar menjar als coloms i evitarem així la 

seva reproducció incontrolada. 

Conservar les façanes i les teulades dels edificis en 

bon estat i evitar deixar forats, orificis o cambres d’aire 

sense tapar, per evitar que s’hi refugiïn.
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Aquestes aus causen 
molèsties i malmeten el 
mobiliari urbà

Posem en marxa 
una campanya per 
a evitar donar 
de menjar als 
coloms

Diego Viedma Gordillo, 
alumne de l’INS Valerià Pujol, 
assoleix 9,7 de nota a les PAU 

el MHP QUiM torra presidia el passat 19 de juliol 

l’acte a les Distincions de les Provés d’Accés a la 

Universitat, PAU 2019 en què es reconeixen els millors 

alumnes de la fase general d’aquestes proves.

Un alumne i veí de Premià de Dalt, en Diego Viedma 

Gordillo, ha assolit un 9,70 de nota, quan la més alta a 

tot Catalunya ha estat de 9,90. En Diego té també un 10 

de nota mitjana de batxillerat amb què li han concedit 

matrícula d’honor. Per tot plegat, des de la revista 

municipal La Pinassa el volem felicitar per aquesta 

brillant trajectòria tot desitjant-li el millor dels èxits 

personals i professionals. Enhorabona!

Cal reCordar QUe en l’ordenança regUladora de la tinença d’aniMals de CoMPanyia es 
ProHibeix donar de MenJar als aniMals en via PúbliCa i Fer-Ho rePresenta Una inFraCCió de 

l’artiCle 22 (boPb de 5 de JUny de 2012) QUe CoMPorta la CorresPonent sanCió. 
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Chilean Electric El príncipe y la modista
Nona Fernández Jen WangEd: Minúscula Ed: Sapristi Cómic

Barreja de gèneres, píndola 
màgica, la prosa de la xilena 
Nona Fernández (1971), ens 
trasllada directament a la ciutat 
remota de Santiago de Xile a 
finals del s. XIX,, al present d’un 
narradora magnífica que ens 
obre la porta a un relat que és a 
la vegada autobiografia, ficció i 

assaig. L’autora comparteix un record de la seva àvia, 
un relat que sempre li explicava quan ella era petita: el 
moment de l’arribada de la llum elèctrica a la capital, 
a la Plaza de Armas. Quan decideix investigar sobre 
aquest fet històric, la narradora descobrir que el fet va 
tenir lloc 25 anys abans que l’àvia naixés. Però per què 
l’àvia es va inventar aquesta història?

La història de El príncipe y la 
modista comença amb l’anun-
ci d’un ball a la cort de París 
per celebrar el 16è aniversari de 
Sebastian, príncep de Bèlgica. 
Arrel d’aquest esdeveniment 
el jove príncep coneixerà la 
Frances, una jove costurera que 
ha dissenyat un dels vestits més 

impactant que ha vist mai. Frances rebrà un encàrrec 
misteriós i emocionant: convertir-se en la nova modista 
de la cort. A partir d’aquest moment descobrirem una 
relació d’amistat, una història d’amor, complicitat i 
companyonia més enllà dels tòpics, un dels relats més 
deliciosos, tendres i emocionants que podreu llegir 
aquest any. Un llibre joia, d’aquells per regalar a qui us 
estimeu.



TOLERANCIA “0” AL MALTRATO. Este escrito 
va dirigido a todas aquellas personas que son maltra-
tadas, agredidas física o verbalmente o que ven peligrar 

su vida, independientemente de su edad. Desde el PSC de Premià 
de Dalt, tenemos tanto el propósito y el objetivo de apoyarlas, 
para que se sientan protegidas, como el de buscar soluciones. 
Condenamos y rechazamos cualquier acción que conlleve la inti-
midación, tanto por parte de una persona como de un grupo de 

personas, hacia otras, solo por el mero hecho de hacer valer su 
equivocada voluntad. 

Nuestro propósito es velar por los intereses de todos los ciuda-
danos de Premià de Dalt, mejorando su día a día. No podemos, ni 
debemos consentir, ninguna acción más de maltrato y nosotros 
no nos cansaremos de buscar soluciones.

f: socialistes premià de dalt_ i: pscpremiadedalt 
t:  PSc Premià de dalt/

COMENCEM EL CURS AMB LA 5a 
MARXA DE TORXES! La nit del proper 10 
de setembre no podeu faltar a la ja tradicional 

Marxa de Torxes per la independència a Premià de Dalt que 
organitzem juntament amb altres entitats i organitzacions! Ara 
més que mai cal que sortim al carrer! Reactivem la mobilització 
popular! Fem-nos sentir davant les elits polítiques que no es 
mouen! Dimarts 10 de setembre a les 21h30 sortirem de la Plaça 
de la Vila (Antic Ajuntament), i us convidem a acompanyar-nos 

en una marxa festiva i reivindicativa per a tota la família, amb 
música i cultura popular, parlaments, menjar i beguda, i torxes 
i bengales.

Vine a reencendre la flama de tot un poble en moviment!
Trobaràs més detalls de la marxa al nostre web i xarxes socials. 

Recorda que també pots contactar-nos per fer-nos arribar les 
teves propostes, peticions, consultes o suggeriments:

cridapremiadedalt.cat  _f: cridapremiadedalt  _t: cridapremiadalt  
i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

UN SETEMBRE INTENS Durant els mes 
d’agost, l’equip de govern s’ha organitzat per 
seguir donant resposta a totes les necessitats de la 

població de forma efectiva. Després del temps de vacances ens 
retrobem amb un mes de setembre molt intens, tant d’activitat 
de govern com política, el Ple del dia 16, la confecció del nou 
pressupost, l’avançament i consolidació de tots els projectes 
engegats i un 11 de setembre especialment colpidor, els nostres 
líders segueixen empresonats i exiliats, per una banda sentim 
nous rumors d’activació de les euro ordres i per una altra restem 

a l’espera d’una sentencia que mi podrà ser justa si no implica 
l’absolució i el rescabalament. 

Esperem una diada de les més reivindicatives i participades. 
Alhora és un mes ple d’activitats a Premià de Dalt: comencem 
amb la Festa Infantil al Parc Felicià Xarrié, el cap de setmana del 
7- 8,que tanca les activitats estiuenques; el cap de setmana del 
20 i 21 tornem a engegar el nostre festival de referència “l’Ulisses 
Fest” que uneix patrimoni, gastronomia, comerç, cultura, 
esport, festa i espectacles de primer nivell. 

www.joseptriado.cat / f: junts per Premià de dalt 

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.

 DESPRéS D’UNA FESTA MAJOR  FANTÀS-
TICA, punt de trobada per excel·lència de la diver-
sitat cultural i social del nostre poble; després d’un 

juliol de presentacions, presa de posicions i endreça per iniciar 
la nova legislatura; després que algunes activitats s’han aturat 
durant l’agost; no pas els neguits, maldecaps i preocupacions que 
acompanyen a uns més que a altres; #seguim. Les vacances són 
un bon moment per repensar projectes que potser no han produït 
els resultats desitjats; per descobrir experiències exitoses d’al-
tres municipis que podríem assajar a casa nostra; per idear noves 
propostes en benefici del poble, la nostra gent, el nostre patrimo-

ni cultural i natural.Uns i altres, sense fer-nos la punyeta -però 
sense trair tampoc les nostres conviccions- haurem d’escoltar, 
aportar i acordar, amb generositat i respecte, idees i accions per 
construir un Premià millor. Arrenquem sense cap aspror ni preju-
dici, decidits a proposar i col·laborar en tot. Volem ser mereixe-
dors de la confiança que heu dipositat en nosaltres. Ens veurem 
als carrers, ens veurem treballant, compartint, ballant, partici-
pant i escoltant tot allò que vulgueu explicar-nos o plantejar-nos. 
Com sempre, #totssompremià. f: esquerra-republicana-de-cata-
lunya-Premià -de-dalt _ m’estimo premia de dalt _ i: ercpremiade-
dalt_t: @ercPremiadedalt _ w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

DESPUéS DEL PARÓN DE VERANO, 
reiniciamos el curso político. Por delante dos actos 
importantes para todos los catalanes, la Diada de 

Catalunya y la sentencia del juicio del 1 de Octubre de aquellos 
que dieron el golpe a la democrácia. De nuevo los grupos 
secesionistas moverán el avispero  con la intención de dividir a 
la sociedad . Desde  Ciutadans de Premià de Dalt  les decimos “ 
Ho Tornarem a Frenar”. Seremos la voz del constitucionalismo 
dentro del Ayuntamiento, y seguirá luchando contra el mantra 
nacionalista, y hacerles entender que la “república” no existe, y 

el peligro que conlleva seguir ese camino sin retorno.
De igual forma, Ciutadans de Premià de Dalt, a lo largo de 

estos meses, irá presentando mociones y preguntas en favor 
de sus vecinos y vecinas para hacerles la vida mejor, pero esto 
será cuando nuestro Ayuntamiento y su equipo de gobierno se 
pongan andar, porque desde el último escrito en esta revista 
hasta el que le estamos escribiendo, no hemos podido presentar 
nada, ni desmostrar que vamos a ser la oposición constructiva 
que dijimos que íbamos a ser. 

cspremiadedalt@gmail.com_t: cs_Premidedalt 663 734 010  



Com descobreixes que vols ser ballarí? Crec que 

ha estat purament vocacional perquè des dels 5 anys que 

tinc passió per la dansa. Vaig accedir a l’Escola Ballet 

David Campos i amb 13 anys vaig marxar a Marsella, a 

França, per seguir els estudis de dansa amb la Colette 

Marchand. 

Què és la dansa per a tu, Aleix? Per a mi sempre 

ha estat una cosa molt natural expressar-me mitjançant 

el cos. Les paraules no se’m donen massa bé i ho faig 

a través del cos, el propi o a través dels altres com a 

coreògraf. Tots tenim necessitat d’expressar-nos i la 

dansa és un reflex de l’interior d’un mateix. 

Marxar de casa als 13 anys, disciplina, un país nou 
i diferent... Et suposa un sacrifici fer allò que vols? 
Mai he tingut sensació de fer sacrificis perquè la dansa 

m’aporta tant... sempre ho he viscut pensant que sense 

aquest art no puc ser qui sóc. Quan em pregunten, ‘de 

què treballes?’ sovint em costa respondre perquè sí que 

és una feina però alhora no és una feina, és la meva vida, 

sóc jo. 

és certa aquella dita clàssica que ‘ningú és 
profeta a la seva terra’? De tant en tant torno cap a 

casa per a exposar les meves inquietuds, idees, maneres 

de fer, creacions amb la gent d’on vinc jo... Me n’adono 

que les arrels de cadascú, d’on venim, són molt fortes i 

tornar a casa em connecta amb qui sóc i amb els meus 

orígens. Això no té preu!

En una entrevista deies que a Hamburg la gent 
sent seu el Ballet, com aquí passa amb el Barça. 
Tanta diferència hi ha? Molta! Potser és una qüestió 

purament cultural i relacionada amb el clima però tenen 

un estil de vida molt més intern espiritualment parlant 

i també quant a espais. Van molt a llocs tancats, de casa 

a casa, teatres, museus... Crec que a Catalunya la dansa 

sí agrada però encara no ha arribat suficientment a la 

gent, al gran públic. És molt important donar a l’Art el 

pes necessari que ha de tenir en una societat. 

Has fet realitat el teu somni? Sorprenentment, mai he 

tingut un pla B. Marxar fora va ser dur, però tota la meva 

vida he tingut tan clar què volia fer que mai no he sentit 

nostàlgia. Jo sóc això, i m’expresso a través de la dansa, 

de les arts.... Mai he planificat la meva carrera per arribar 

a ser no sé què. Tot ha anat passant mentre em descobria 

com a artista i, sobretot, com a persona. 

L’Aleix venia des de petit a Premià de Dalt a passar en 

família Sant Esteve, al forn vell, a casa de l’entranyable Sra. 

Ramona. Amb 15 anys va assolir la medalla d’or del Prix de 

Lausanne, un trampolí que li va permetre fer el salt al Ballet 

d’Hamburg, dirigit pel seu admirat John Neumeier qui li 

deia ‘‘tens una dansa molt sincera, el que ets es veu a través 

d’ella”. Persona reflexiva i enamorada del que fa, ha creat 

una plataforma artística, ManNera Dansa, per acostar les 

arts a nous públics donant forma a coreografies pròpies amb 

un llenguatge propi. 

La dansa és un reflex de l’interior d’un mateix

Aleix Martínez

nascut l’any 1992, solista de l’Hamburg Ballet, coreògraf i amb arrels familiars a Premià de Dalt

entrevista

14



W W W . P U N T I M M O B I L I A R I . C O M
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La seva immobiliària de confiança


