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Destaquem
UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER A UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT

Ajuntament
LA FIRA INFANTIL I DE LA MÀGIA DEL NADAL OMPLIRÀ 
D’IL!LUSIÓ, COMERÇ I GASTRONOMIA EL POBLE

En 2 minuts
RESSUPOST 2020: ENCAREM EL FUTUR DONANT PAS AL VERD

Agenda d’activitats

Xarxes socials-Espai lector
#REVISTALAPINASSA #PREMIÀDEDALT #VIUPREMIÀDEDALT

L’entrevista
RAMON ORIOL, CREADOR DE JOIES ÚNIQUES

L’alcalde escriu

S’ACOSTEN LES FESTES DE NADAL I REIS i a Premià de 

Dalt ens preparem per gaudir-les amb la màxima inten-

sitat. Seran dies plens d’activitats, unes organitzades 

per l’Ajuntament i d’altres, per les entitats del nostre 

municipi. N’hi haurà de tots colors, per a petits i grans, 

i no hi ha excusa per a no fer poble. 

La Fira Infantil i de la màgia del Nadal, la campanya 

comercial ‘El comerç et porta un somni fet regal’, tallers 

de cuina de Nadal, concerts de Nadales amb la Coral 

del Barri i la Coral Primiliana, la Missa del Gall, taller 

de decoració, torronada, el Circuit Nadalenc que ens 

proposa l’Escola Municipal de Música per can Figueres 

i la Riera de Sant Pere, el caga Tió, i com no, el pesse-

bre vivent i la cavalcada de SSMM els Reis d’Orient que 

organitza el Grup Carnestoltes,  són activitats que ja han 

esdevingut tradicions de les festes a Premià de Dalt.

El poble que conserva les seves tradicions, la seva 

llengua, la seva cultura, encara que alguns ho intentin, 

és indestructible com a poble. Us desitjo un Bon Nadal i 

molt bona entrada d’any a tots vosaltres i a les vostres 

famílies!
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Entorn verd, cultura i seguretat
tres eixos claus del Pressupost 2020

UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER  A UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT

La proposta s’encamina cap al compliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i prioritza 
l’impuls a l’activitat econòmica i la producció cultural pròpia. 

EL PROJECTE DE PRESSUPOST 2020 CONSOLIDA EL COS DE SEGURETAT PRIVADA "SERENOS# INICIAT ARA FA UN ANY.

3

AUGMENTEN LES PARTIDES 

DESTINADES a millorar 

l’entorn urbà amb criteris 

de sostenibilitat  per 

avançar cap al compliment  

els ODS de l’Agenda 2030. 

En aquest sentit, explica 

el regidor d’Economia, 

Alejandro Costa Urigoitia, 

“hem previst una gran inversió 

en la renovació de l’enllumenat, 

al voltant de 700.000€”, i afegeix, 

̦ÖĢƗŗ� ŭŽťŋŭÖũç� ŽłÖ� ùŋðķā� āƩóĢďłóĢÖ̇�

ù̪ŽłÖ� ðÖłùÖ� āłāũėďŶĢóÖ� Ģ� ùā� ķ̪ÖķŶũÖ�

āóŋłŗĿĢóÖ� ťāũŨŽď� �ũāĿĢç� ùā� 'ÖķŶ�

s’estalviarà 160.000€/any amb el 

canvi”. També es suprimiran punts 

foscos, una acció que reforça la 

seguretat als carrers. A part, 

es desenvoluparan diverses 

accions mediambientals per 

tal d’optimitzar la recollida 

de residus i millorar els 

parcs i jardins.

L’aposta per la Cultura 

i el Patrimoni locals 

ŶÖĿðĂ� ùāƩłāĢƗāł� āķ� łŋŽ�

pressupost. D’una banda s’aposta 

per la producció cultural de caracter 

local, amb grans sorpreses 

en esdeveniments tan 

ŭĢėłĢƩóÖŶĢŽŭ�ťāķ�ťŋðķā�óŋĿ�

la celebració dels 25 anys 

del Jazz a la Nit o la Missa 

Rociera. I de l’altra, per la 

difusió del Patrimoni amb 

una actuació al jaciment 

iber de la Cadira del 

�Ģŭðā̇� ƩłÖłöÖùÖ� āł�

part per la Unió Europea 

mitjançant un FEDER, 

per a consolidar el poblat, 

dissenyar rutes guiades i 

donar-lo a conèixer dins 

l’àmbit del turisme cultural. 

Quant a polítiques 

digitals i impuls a 

l’activitat econò-

mica el regidor d’Eco-

nomia explica que “les 

entenem també com una eina 

de cohesió que ha d’aportar 

equilibri al municipi i per 

això des del Govern apostem 

per a modernitzar l’adminis-

tració pública amb l’objectiu de 

facilitar i promoure la relació amb el 

veïnat”. 

El projecte 

de Pressupost 

2020 també 

preveu un 

increment de 

la despesa en polítiques d’acció 

social amb l’objectiu d’atendre 

diversos col·lectius vulnerables 

del municipi i garantir-los 

una vida digna. A part, es 

consolida el servei de 

seguretat privada que tan 

bons resultats ha donat. 

Finalment, en el context 

de recessió econòmica 

a nivell mundial que 

sembla arribarà en breu, 

l’Ajuntament ha optat 

per a cancel·lar de forma 

anticipada els darrers préstecs 

per tal d’evitar que la situació 

econòmica incideixi en el nombre 

i qualitat dels serveis municipals. 

“Així”, explica l’alcalde, Josep 

Triadó, els diners que deixem de pagar 

als bancs els dedicarem a millorar el 

ðāłāŭŶÖũ� ùā� ķÖ� ťŋðķÖóĢŌ� ùā� �ũāĿĢç� ùā�

'ÖķŶ̧̍

L’AJUNTAMENT HA OPTAT 

PER A CANCEL!LAR ELS 

DARRERS PRÉSTECS EN 

EL CONTEXT DE RECESSIÓ 

ECONÒMICA MUNDIAL

CONSULTORIS  MÈDICS

24, 27, i 31 de DESEMBRE / 2, 3 i 4 de GENER
Crtra d’Enllaç/ Av. Barcelona / Barri del Remei

TANCATS FESTES NADALENQUES
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ORDRE DEL DIA

ERC, Crida i C’S

CRIDA i C’S

C’S

C’S JUNTS, PSC, 
ERC i Crida

JUNTS, PSC 

JUNTS, PSC i ERC

UNANIMITAT

ERC, JUNTS
PSC, CRIDA

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PLE ORDINARI / 18 de NOVEMBRE 2019

Acords de Ple

PROPER PLE         dilluns 16 de desembre  2019 a dos quarts de vuit del vespre      

Determinació del nombre de regidors/es amb dedicació 
parcial i determinació dels drets econòmics d’aquests/es.

Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per 
al foment de l’ocupació i de l’autoocupació, Pla 3.000 i Pla 
2.000, respectivament.

mŋùĢƩóÖóĢŌ�ùā��ũāŭŭŽťŋŭŶ�ťāũ�Ö�ÖĿŋũŶĢŶơÖũ�āķŭ�ťũĂŭŶāóŭ�ùā�
forma anticipada

Moció d’ERC en defensa de l’autonomia local

Moció de C’s en defensa de la igualtat de tracte entre parelles 
de fet i matrimonis, en l’accés a la pensió de viduïtat

El Govern de Premià de Dalt amplia encara més la 

majoria de què disposava (9 de 17). A 

partir d’ara, amb la incorporació 

d’Inma Fernández i Ginés Marín, 11 

dels 17 regidors possibles (Junts x 

CAT i PSC) governaran per a tirar 

endavant el programa de Junts-

Nou Impuls. Restaran a l’oposició 6 

regidors, concretament, 3 d’ERC, 2 de 

Crida Premià de Dalt i 1 de Ciutadans.

L’alcalde ha delegat a la porta-

veu socialista, Inma Fernández, 

les àrees de Participació Ciuta-

dana i Cooperació i Solidaritat 

mentre que la de Seguretat Ciutada-

na i Convivència serà responsabilitat d’en Ginés Marín, 

mantenint-se en Marc Tintoré com a regidor adjunt. 

Com explica el portaveu del Govern, Carles A. Medina, 

“des del primer moment vam obrir negociacions amb 

tots els partits, especialment amb els que formaven part 

del govern de l’anterior legislatura (ERC i PSC), oferint-

los col·laborar de la tasca de govern. Finalment, però, 

només ha estat possible amb els darrers”. D’altra banda, 

recorda el portaveu, que el “compromís amb el país i el 

Parlament del Govern de Premià de Dalt seguirà essent 

ferm”. L’alcalde, Josep Triadó, defensa l’aposta pel 

diàleg entre persones que pensen diferent però a les que 

uneix la voluntat de treballar per a millorar Premià de 

Dalt i explica que “com he dit sempre, les persones amb 

voluntat constructiva sempre tenen la porta oberta”.

El Govern de Premià de Dalt s’amplia 
amb la incorporació de dos regidors del PSC

11 càrrecs electes dels 17 seran al govern municipal

Ambdós grups municipals actuaran amb plena llibertat de vot respecte aquelles temàtiques 
de contingut ideològic que sobrepassen l’àmbit municipal.
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S’APROPEN LES FESTES 

NADALENQUES i a Premià de Dalt 

això vol dir que tenim a tocar la 

Fira infantil i de la màgia del Nadal, 

a la plaça de la Fàbrica el cap de 

setmana del 7 i 8 de desembre, matí 

i tarda (d’11 a 14h i de 17 a 20h).

Les activitats començaran amb 

ŽłÖ� ƑŋķŶÖ� āł� ŭĢùāóÖũ� Ö� ðāłāƩóĢ�

de l’esdeveniment solidari per 

excel·lència a Catalunya, La Marató 

de TV3. Tallers infantils per a fer 

cagar el Tió amb fang, creació de 

penjolls de fusta per a l’arbre, el 

ƪÖŭĞĿŋð� ùā� ķÖ� mÖũÖŶŌ̇� ŶÖķķāũŭ� ùā�

maquillatge, el 3 en ratlla, pintura 

sobre seda, el Tió de Premià de Dalt 

i, l’esperada visita del Pare Noel, 

aquest any molt ben acompanyat 

d’una papallona amb molta llum 

seran les activitats més destacades 

ùā� ķÖ� ƩũÖ̍� ¦ÖĿðĂ� ťŋùũāŽ� ėÖŽùĢũ� ùāķ�

ŶũāłāŶ� ùā� ķÖ� ƩũÖ̇� āł� ŨŽď� āķŭ�Ŀāłŋũŭ�

de 16 anys han d’anar acompanyats 

d’una persona adulta,  del sorteig de 

productes cedits pels comerciants 

de l’esdeveniment i de l’oferta 

d’establiments comercials amb 

mil-i-un productes per a passar una 

bona estona i preparar, com cal, el 

Nadal.

COMERÇ, 
GASTRONOMIA, 
REGALS, 
MÀGIA... 

ACTIVITATS
INFANTILS

SORPRENENTS,
TALLERS I

PERSONATGES

VIU EL TRENET DE LA FIRA!
MENORS DE 16 ANYS, SEMPRE ACOMPANYATS D’UN ADULT! 

  ir! infanti" 
  # d$ l! màgi! 
de" Nada" 

F PREMIÀ DE DALT
7 i 8 DE DESEMBRE
PLAÇA DE LA 
FÀBRICA 
d’11 h a 14 h
i de 17 h a 20 h

El dissabte i diumenge,7 i 8 de desembre, a la plaça de la Fàbrica (d’11 a 14h i de 17 a 20h)

Fira infantil i de la màgia del Nadal 
RĻķŽŭĢŌ̇�óŋĿāũö�Ģ�ėÖŭŶũŋłŋĿĢÖ

18.00h 
Sortida Barri Santa Anna - Tió

19.00h 
Arribada Barri Remei

20.00h 
Arribada Plaça de la Vila

Visita Parròquia de Sant Pere

Lliurament Regals dels Reis 
a la plaça de la Vila.

Recollida 
tiquets 

Regals Nit de reis

26 de desembre
De 12.00 a 14.00 h

2 de gener
De 18.00 a 20.00 h

Cavalcada Reis d’Orient

Baixos Antic Ajuntament  
(plaça de la Vila) 

Organitza: Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes



   

El cercador lingüístic Optimot

Parlem 
de llengua
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OPTIMOT, CONSULTES LINGÜÍSTIQUES és un servei que 

ofereix la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Institut 

d’Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. 

Consta d’un cercador d’informació lingüística que ajuda 

a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. S’hi poden 

consultar de manera integrada diferents fonts: Diccionari 

de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans; 

Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català 

ù̪1łóĢóķŋťďùĢÖ� !ÖŶÖķÖłÖ̒� DĢŶƗāŭ� ùā� ķ̪zťŶĢĿŋŶ� ̛ƩŶƗāŭ�

que expliquen de manera didàctica i breu continguts 

ķĢłėƂĤŭŶĢóŭ�Ģ�ÖķŶũāŭ�ÖŭťāóŶāŭ�ŭĢėłĢƩóÖŶĢŽŭ�ùā�ķÖ�ķķāłėŽÖ̜̒�

Verbs conjugats de la Gramàtica de la llengua catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans;  Diccionaris terminològics 

del TERMCAT; Col·lecció Criteris Lingüístics de la 

Direcció General de Política Lingüística; Nomenclàtor 

ŋƩóĢÖķ�ùā�ŶŋťŋłĤĿĢÖ�ĿÖıŋũ�ùā�!ÖŶÖķŽłƘÖ�ùā�ķÖ�!ŋĿĢŭŭĢŌ�

de Toponímia de Catalunya i Nomenclàtor toponímic de 

la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans en 

col·laboració amb la Universitat de Perpinyà.

Quan les opcions de cerca que ofereix l’Optimot no 

resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei 

d’atenció personalitzada. 

L’Optimot compta també amb un blog que 
complementa els continguts que hi ha al servei 
de consultes lingüístiques. 

CONTINGUTS DEL CURS
1. Etapa lectiva presencial 
+ campus virtual 
(125 h + 25 h de treball personal)

2. Etapa pràctica (160 h)

3. Treball personal – memòria (25 h)

OFICINA DE CATALÀ DE PREMIÀ DE DALT
PLAÇA DEL MIL!LENARI, 2. TEL.: 93 693 15 93. A$E: PREMIADEDALT%CPNL.CAT

Els objectius principals d’aquesta eina són millorar la qualitat en l’atenció de consultes 
lingüístiques mitjançant la unificació de criteris i fomentar l’autonomia lingüística.

Monitor de lleure Curs intensiu d’hivern  
per a joves a partir de 18 anysa càrrec de l’Escola lliure El Sol

DATES I HORARI
21, 23, 27, 28, 29 i 30 desembre 2019

2, 3, 4 i 11 gener 2020  

de 10 a 14 h i de 15 a 19 hores

22, 24 i 31  desembre 2019 

5 i 12 gener 2020 de 10 a 14 hores

INSCRIPCIONSabans 14/12/2019PIJ La Fletxa30 !

Sala polivalent /Plaça Mil·lenari. Premià de Dalt prmd.pij@premiadedalt.cat/ 670 750 284 



   

LA SECCIÓ D’ARTS I LLETRES ÉS QUI ORGANITZA AQUEST PRESTIGIÓS PREMI LITERARI
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L’OBRA GUARDONADA AMB EL PREMI DE NARRATIVA A LA MEMÒRIA DE VALERIÀ PUJOL 2019 HA ESTAT 
DESQUALIFICADA POSTERIORMENT PER NO COMPLIR AMB LA BASE QUE EXIGEIX QUE LES OBRES SIGUIN INÈDITES

Jordi Llavina ha estat el guanyador 
el 43è premi Marià Manent de Poesia
Els premis es van lliurar dissabte 16 de novembre al teatre de Sant Jaume

L’ESCRIPTOR, CRÍTIC I PERIODISTA JORDI LLAVINA 

(Gelida, 1968) ha estat el guanyador  del 43è Premi Marià 

Manent amb l’obra ‘El magraner’. 

El lliurament del premi, dotat amb 2.000 euros i una 

obra artística original, en aquesta ocasió de l’Anna 

Albert, s’ha dut a terme aquest dissabte 16 de novembre 

al teatre de la Societat Cultural Sant Jaume del munici-

pi, en una cerimònia conduïda per l’actor i veí del poble, 

Àlex Casanovas, i amb la presència de l’alcalde, Josep 

Triadó, i la regidora de Cultura, Josi Durán.

L’obra guanyadora barreja 

poesia amb prosa poètica i l’edi-

tarà l’editorial Quaderns de la 

DŋłŶ�ùāķ�!Öũėŋķ̍���ƩłÖķŭ�ùā�ĕāðũāũ�

ja estarà a la venda.

�Ŀð� ˓˒� āùĢóĢŋłŭ� Ö� ķāŭ� ŭāƑāŭ� āŭťÖŶķķāŭ̇� āķ� �ũāĿĢ� ùā�

Poesia Marià Manent és un dels més veterans de la lite-

ratura catalana i l’organitza la secció d’Arts i Lletres de 

ķÖ��ŋóĢāŶÖŶ�!ŽķŶŽũÖķ��ÖłŶ�`ÖŽĿā̇�ÖĿð�ķÖ�óŋķ̄ķÖðŋũÖóĢŌ�ùā�

l’Ajuntament de Premià de Dalt.

PREMI MARIÀ MANENT, 

DELS MÉS VETERANS 

DE LA LITERATURA CATALANA

24

25

Missa vigília Nadal

Missa Nadal

Missa Mitjanit
19h

9’30h

24h
dimarts

dimecres

pollet

Trobada festiva en acabar la missa

Parròquia Sant Pere

Santuari de Mare de Déu de la Cisa

Local Remei

21,22,26,28 i 29 
DESEMBRE
1 GENER
18:30 i 19:30 hores
Associació Cultural 
i Recreativa Carnestoltes

22è
Pessebre 
Vivent
Sota Santuari la Cisa

Misses Nadal



pressupost 2020

municipal Pressupost 12.000.000,00 !

Habitants 10.448 (01/01/2019)

Superfície 6,6 km2

12.000.000 !

En2’
minuts

PREMIÀ DE DALT

Quins són els ingressos del pressupost?

Total

INGRESSOS CORRENTS 94,43%

OPERACIONS DE CAPITAL 5,57%

5.929.485 !

2.834.098 !

2.284.251 !

89.111 !

250.000 !

417.882 !

195.171 !

IMPOSTOS DIRECTES

TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS

(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

(aportacions d’altres administracions i Estat, Generalitat o Diputació)    

 (cànons lloguers i concessions)

 (PUOSC - Pla Únic Obres i Serveis (Generalitat de Catalunya))

(venda parcel·les)

 (impost sobre la construcció -ICIO)

TAXES, PREUS PÚBLICS

INGRESSOS

 PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL

ALIENACIÓ DE BENS

IMPOSTOS

 INDIRECTES

(residus, escoles bressol, escola municipal de música, entre d’altres)

Impostos i taxes que recapta l’Ajuntament + subvencions provinents d’altres ens supramunicipals

Ingressos que rep l’Ajuntament per finançar inversions



En2’
minuts

Com es reparteixen els ingressos?

48! 35! 13! 4!Cada 
100!

SERVEIS A LES PERSONES

MILLORA DE L’ENTORN I SOSTENIBILITAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GESTIÓ FINANCERA

1! BANCS / 4! GESTIÓ TRIBUTARIA

13!

4!

35!

48!

Els serveis a les persones i l’aposta pel verd urbà i 
l’espai públic representen el 83% del Pressupost 2020

TRANSPORT
 PÚBLIC

EMPRESA, OCUPACIÓ 
I POLÍTIQUES DIGITALS

SEGURETAT
CIUDADANA

786.000 !

1.126.000 !

4.196.000 !

189.000 !

845.000 !

ATENCIÓ SOCIAL, 
SALUT I BENESTAR

EDUCACIÓ
CULTURA, JOVENTUT, 
ESPORTS

2.814.000 !

pressupost 2019

municipal 
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Revetlla 
Cap d’Any
Societat Cultural Sant Jaume

CONTE I TALLER
 

`ŽķķƘ��ŽŶŶāũƪƘ 

amb Laura Asensio
Biblioteca Jaume Perich

TALLER DECORACIÓ NADAL
 

Decoració Nadal
amb Gemma Roig
Sala de l’Orfeó

SC Sant Jaume

CONCERT NADAL
 

Coral Primiliana
Església de Sant Pere

Coral Primiliana

Concert Nadal
amb circuit per la masia 
i parc de Can Figueres
(Actuacions dels alumnes de l’escola) 

Escola Municipal de Música

PRESENTACIÓ CONTE INFANTIL
 

“La Mila i el 
senyor Viola: 
quan la música és el camí”
Can Figueres

Regidoria de Cultura

TALLER
 

Fanalets
Pati Sant Jaume

Espai Cinema

HORA DEL CONTE PER A NADONS 
 

Medusa perduda
amb Eva Gonzàlez
Biblioteca Jaume Perich

PER A JOVES A PARTIR 1ER ESO
 

Cuina sense pares
Regidoria Joventut

TALLER APRÈN ESTIMAR"TE
 

Les cassoles del 
Barri  Receptes de sempre 
de cuina de Nadal
Espai Santa Anna

Acció vinculada al Pla de Barris

PRESENTACIÓ LLIBRE
 

Follem?
De què (no) parlem quan 
parlem de sexualitats?
a càrrec de l’autora Bel Olid
Biblioteca Jaume Perich

EXCURSIÓ Montseny
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

CLOENDA TALLERS APRÈN ESTIMAR"TE
 

Nadales Coral Barri
amb el Grup de teatre Jove
Espai Santa Anna

Acció vinculada al Pla de Barris

Acirca’t
tallers i espectacles de circ
Sala Sant Jaume

Societat Cultural Sant Jaume

El Patge Reial 
de SSMM els Reis d’Orient 
Plaça del Mil·lenari 

Acció vinculada al Pla de Barris

14  dissabte

17  dimarts

2/ 3/ 4

18  dimecres

19  dijous

25  dimecres

10  dimarts

8 H

19 H

17’30 H

17 H

20 H

19 H

20’15 H

11’30 a 17’30 H

11’30 a 13 H

11’30 H

11 H

17’30 a 19’30 H

18 a 20 H

19 H

AUDICIÓ SARDANES
 

Cobla Marinada
Sala Sant Jaume

SC Sant Jaume

31  dimarts

3  divendres

5  diumenge

29 diumenge 17 H
DESEMBRE

GENER 2020



TEATRE MUSICAL
 

Una altra Escena
Halloween
Sala Sant Jaume

Societat Cultural Sant Jaume

XERRADA 
 

Fake news i drets 
humans A càrrec d’Ernest 
Abadal, catedràtic de la UB

Sala Sant Jaume

Forum i Societat S.C Sant Jaume

CINEFÒRUM 
 

Érase una vez 
Hollywood
Sala Sant Jaume

Sant Jaume Espai de Cinema

AUDICIONS MUSICALS 
 

Alumnes 
Escola Municipal
de Música
 Auditori de l’Escola de Música

Escola Municipal de Música

TEATRE
  

El Crèdit
a càrrec de la Cia Peramoralart
Teatre Sant Jaume

Societat Cultural Sant Jaume

HORA DEL CONTE
  

Animàlia
contes ferotges i altres criatures
a càrrec de Sherezade Bardají

Biblioteca Jaume Perich

17  divendres

23  dijous

24 divendres

28/ 29/ 30

11  dissabte

14  dimarts

dissabte/ diumenge

11/ 12

15  dimecres

1 al 14 DESEMBRE

Agustí Centelles 
El camp d’exiliats de Bram

Regidoria de Cultura

Biblioteca Jaume Perich 

1 al 31 DESEMBRE

Minories 
que fan majoria
La Marató de TV3
 
Associació Artistes de Premià de Dalt

Sala Actes Biblioteca

3 al 30 DESEMBRE
Pobles mediavals
 
Associació Artistes de Premià de Dalt
Ģ�FũŽť�ùā�DŋŶŋėũÖƩÖ

Sala Actes Biblioteca

8 al 31 GENER

Onades̛ĕŋŶŋėũÖƩāŭ̜
��óçũũāó�ùā��Öĕāķ�mĢũÖðāŶ̇�dķŽĤŭ�
�ŋùÖùāũÖ̇�ÇÖƑĢāũ��ÖĕÖłāķķ̇�!Öũķŋŭ�
�×łóĞāơ̇�`ŋŭāť��×łóĞāơ�Ģ��ķĤóĢÖ�
Serra 

�ŭŭŋóĢÖóĢŌ�ù̪�ũŶĢŭŶāŭ�Ģ�FũŽť�DŋŶŋėũÖƩÖ

Museu Premià de Dalt

17 GENER al 29 FEBRER

Digiphoto
Concurs internacional
Obres de tots el participants i 
premiats 

mŽŭāŽ��ũāĿĢç�ùā�'ÖķŶ̇�FũŽť�ĕŋŶŋėũÖƩÖ�ùā�
l’Associació Artistes Premià de Dalt 

19 H
8 H

11 H

19 H

19’30 H

19’30 H

17’30 H
17’30 H

EXCURSIÓ
 

Voltant Premià de Dalt
Pati Sant Jaume

Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

HORA DEL CONTE PER NADONS
 

Animals 
de tots colors
A càrrec de Clara Gavaldà

Biblioteca Jaume Perich

EXPOSICIONS
Museu Premià de Dalt



AJUNTAMENT
Premià de Dalt

LÍNIA DE L’EURO 
SOLIDARI 

DE L’1 AL 13 DE DESEMBRE
Escola Betlem
- Activitats Solidaries
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 13 DE DESEMBRE
Associació de Relataires en Català
- Venda del llibre Solidari

DEL 9 AL 14 DE DESEMBRE
Pàdel Sant Jaume
- Torneig de Pàdel

DIA 14 DE DESEMBRE 19 h.
Teatre Sant Jaume
- Playback – amb la participación d’artistes 
- de Prenià de Dalt i dels pobles propers

DIA 14 DE DESEMBRE
Associació Veïns Barri del Remei
- Rifa Solidaria
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 14 DE DESEMBRE
Club de Futbol de Premià de Dalt
- Rifa Solidaria
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 13 DE DESEMBRE
Club Volei Premià de Dalt
- Activitats Solidàries
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIES 15 DE DESEMBRE
Club ciclista BTT – Circuït La Poma
- Mercat de segona mà i d’ocasió
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 22 DE DESEMBRE 18 h.
Asso. Cultural i Recreativa Carnestoltes
- La recaptació de la primera representació 
- del pessebre vivent serà a favor de la 
- Marató de TV3
- Participació a la Línia de L’Euro Solidari

DIA 23 DE DESEMBRE – tota la tarda
CFS Premià de Dalt
- Torneig de Futbol Sala i activitats solidaries
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 11 DE GENER DE 2020
7 Sports
- Cursa Solidària 

Dia 15 de desembre al pati  de 
Sant Jaume de 9 A 14 hores

Premià de Dalt Solidari
- Instal·lació de la Linea del Euro Solidari

Escoles Santa Anna i Marià Manent
- Final del torneig de futbol sala dels diversos
- cursos de les escoles.
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

Bar Sant Jaume
- Xocolatada

Casa del Terçó
- Rifa d’un Plaid d’artesania i dos coixins

Penya Barcelonista
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Mobilparc
- Inflables per a nens
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Assemblea Nacional de Catalunya
- Venda de samarretes
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Gimnàs Poliesportiu Premià de Dalt
- Flashmop
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

New Wave
- Taller de percussió i Activitats Solidàries

FESTA DE LA MARATÓ DE TV3AGENDA D’ACTIVITATS 2019
DIA 28 DE SETEMBRE
Grup Excursionista la Tortuga
- Caminada nocturna a Montserrat
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DIA 24 DE NOVEMBRE – Parròquia 18 h.
Coral Primiliana i Coral del Barri Cotet
- Concert Coral
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 30 DE DESEMBRE
AMPA Escola Santa Anna
AMPA Escola Marià Manent
- Activitats solidàries (torneig de futbol sala,
- i Bàsquet - classificació )

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE 
Club Bàsquet Premià de Dalt
- Activitats  Solidàries
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE
Associació d’Artistes de Premià de Dalt
- Venda de quadres
- Exposició a la Biblioteca 

DIA 1 DE DESEMBRE - Tarda 18 h.
Associació de la Gent Gran
- Jocs de Societat
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DIA 8 DE DESEMBRE - Fira de Nadal 
Gimnàs Poliesportiu Premià de Dalt
- Flashmop
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 11 DE DESEMBRE – Tarda 18 h.
Biblioteca Jaume Perich i Escala
- Xerrada divulgativa sobre les Malalties 
- Minoritàries a carrec de la Dra. Mercedes 
- Artiaga

DIA 13 DE DESEMBRE - Tarda 18 h.
Teatre de Sant Jaume – Cinema
- Cinema infantil

DIA 13 DE DESEMBRE
Òmnium Cultural
- Sopar solidari
- Participació a la Línia e l’Euro Solidari

TAM
BÉJ

COL·LABOROHI

— 2019 
Malalties 
minoritàries

Aquest any farem la 4a edició de la 
Línia de l’Euro Solidari, i la volem 
consolidar i per això unirem 
l’Ajuntament antic amb el nou amb 
una línia blanca de 10 cm d’ample, on 
tots els vilatans que vulguin podran 
dipositar a terra el seu euro o euros.

Enguany la festa de la Marató 
de TV3 a Premià de Dalt serà 
el dia 15 de desembre 

La Marató de TV3 2019 està 
dedicada al les malalties 
minoritàries

Organitzen:

Col·laboren:

SOLI
DARI

PREMIÀ
DE DALT
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AJUNTAMENT
Premià de Dalt

LÍNIA DE L’EURO 
SOLIDARI 

DE L’1 AL 13 DE DESEMBRE
Escola Betlem
- Activitats Solidaries
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 13 DE DESEMBRE
Associació de Relataires en Català
- Venda del llibre Solidari

DEL 9 AL 14 DE DESEMBRE
Pàdel Sant Jaume
- Torneig de Pàdel

DIA 14 DE DESEMBRE 19 h.
Teatre Sant Jaume
- Playback – amb la participación d’artistes 
- de Prenià de Dalt i dels pobles propers

DIA 14 DE DESEMBRE
Associació Veïns Barri del Remei
- Rifa Solidaria
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 14 DE DESEMBRE
Club de Futbol de Premià de Dalt
- Rifa Solidaria
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 13 DE DESEMBRE
Club Volei Premià de Dalt
- Activitats Solidàries
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIES 15 DE DESEMBRE
Club ciclista BTT – Circuït La Poma
- Mercat de segona mà i d’ocasió
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 22 DE DESEMBRE 18 h.
Asso. Cultural i Recreativa Carnestoltes
- La recaptació de la primera representació 
- del pessebre vivent serà a favor de la 
- Marató de TV3
- Participació a la Línia de L’Euro Solidari

DIA 23 DE DESEMBRE – tota la tarda
CFS Premià de Dalt
- Torneig de Futbol Sala i activitats solidaries
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 11 DE GENER DE 2020
7 Sports
- Cursa Solidària 

Dia 15 de desembre al pati  de 
Sant Jaume de 9 A 14 hores

Premià de Dalt Solidari
- Instal·lació de la Linea del Euro Solidari

Escoles Santa Anna i Marià Manent
- Final del torneig de futbol sala dels diversos
- cursos de les escoles.
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

Bar Sant Jaume
- Xocolatada

Casa del Terçó
- Rifa d’un Plaid d’artesania i dos coixins

Penya Barcelonista
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Mobilparc
- Inflables per a nens
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Assemblea Nacional de Catalunya
- Venda de samarretes
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

Gimnàs Poliesportiu Premià de Dalt
- Flashmop
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

New Wave
- Taller de percussió i Activitats Solidàries

FESTA DE LA MARATÓ DE TV3AGENDA D’ACTIVITATS 2019
DIA 28 DE SETEMBRE
Grup Excursionista la Tortuga
- Caminada nocturna a Montserrat
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DIA 24 DE NOVEMBRE – Parròquia 18 h.
Coral Primiliana i Coral del Barri Cotet
- Concert Coral
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 30 DE DESEMBRE
AMPA Escola Santa Anna
AMPA Escola Marià Manent
- Activitats solidàries (torneig de futbol sala,
- i Bàsquet - classificació )

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE 
Club Bàsquet Premià de Dalt
- Activitats  Solidàries
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE
Associació d’Artistes de Premià de Dalt
- Venda de quadres
- Exposició a la Biblioteca 

DIA 1 DE DESEMBRE - Tarda 18 h.
Associació de la Gent Gran
- Jocs de Societat
- Participació a la Linea de l’Euro Solidari

DIA 8 DE DESEMBRE - Fira de Nadal 
Gimnàs Poliesportiu Premià de Dalt
- Flashmop
- Participació a la Línia de l’Euro Solidari

DIA 11 DE DESEMBRE – Tarda 18 h.
Biblioteca Jaume Perich i Escala
- Xerrada divulgativa sobre les Malalties 
- Minoritàries a carrec de la Dra. Mercedes 
- Artiaga

DIA 13 DE DESEMBRE - Tarda 18 h.
Teatre de Sant Jaume – Cinema
- Cinema infantil

DIA 13 DE DESEMBRE
Òmnium Cultural
- Sopar solidari
- Participació a la Línia e l’Euro Solidari

TAM
BÉJ

COL·LABOROHI

— 2019 
Malalties 
minoritàries

Aquest any farem la 4a edició de la 
Línia de l’Euro Solidari, i la volem 
consolidar i per això unirem 
l’Ajuntament antic amb el nou amb 
una línia blanca de 10 cm d’ample, on 
tots els vilatans que vulguin podran 
dipositar a terra el seu euro o euros.

Enguany la festa de la Marató 
de TV3 a Premià de Dalt serà 
el dia 15 de desembre 

La Marató de TV3 2019 està 
dedicada al les malalties 
minoritàries

Organitzen:

Col·laboren:

SOLI
DARI

PREMIÀ
DE DALT

Taula Motora del Comerç
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PACTE ENTRE JXCAT I PSC, 
INCONGRUÈNCIA, HIPOCRESIA O...?
L’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha sumat al 

grup de municipis i institucions en què JxCat o ERC han pactat 
amb el Partit Socialista. Tant el PSC com JxCat argumenten 
que aquest pactes formen part de la lògica de la política local. 
Recordem que el PSC no sols és la mà dreta del PSOE a Catalunya, 
sinó que ell mateix s’ha posicionat obertament contra el 
ĿŋƑĢĿāłŶ�ŭŋðĢũÖłĢŭŶÖ̇�ıŽŭŶĢƩóÖłŶ�ķ̪ÖťķĢóÖóĢŌ�ùā�ķ̪ÖũŶĢóķā�ː˔˔�Ģ�ķÖ�
causa contra els presos polítics. I no ha dubtat en manifestar-

ŭā�āł�óŋłŶũÖ�ùāķ��ũŋóĂŭ�Öķ�óŋŭŶÖŶ�ùāķ���̇�!ĢŽŶÖùÖłŭ�ŋ̇�Ʃłŭ�Ģ� ŶŋŶ̇�
la ultradreta. De entrada, divideixen el front sobiranista creant 
tensions entre les forces polítiques, i mostren que la política 
dels interessos i la de les idees caminen separades.  A Premià de 
Dalt, l’acord amb el PSC s’entén molt menys, perquè JxCat té una 
majoria absoluta que li permetria governar amb comoditat. Així, 
doncs, a quins interessos respon un pacte contra natura, que no 
āŭ� ĕÖ� āł� ðāłāƩóĢ� ùā� ķÖ� ėŋƑāũłÖðĢķĢŶÖŶ̇� Ģ� ŨŽā� Ö�ĿĂŭ� ŭ̪ĞÖ� ŋóŽķŶÖŶ�
durant setmanes? cridapremiadedalt.cat  _f: cridapremiadedalt  _         
t: cridapremiadalt  i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

BON NADAL A TOTHOM! En primer lloc 
volem recordar que l’escrit de Junts per Premià de 
'ÖķŶ�ũāƪāóŶāĢƗ�āķ�ťŋŭĢóĢŋłÖĿāłŶ�ùāķ�ťÖũŶĢŶ�āłƑāũŭ�ķÖ�

tasca del govern municipal. En segon lloc, cal felicitar el consistori 
pel nou sistema de vídeo actes que permet que qualsevol veïna i 
veí pugui seguir i comprovar a posteriori el que realment s’ha dit 
en els plens i no es quedi amb interpretacions malintencionades 
de part que sovint rebem. En tercer lloc, volem remarcar que amb 
l’aposta del govern pel diàleg, aquest ha estès la mà a totes les 
formacions polítiques per a sumar-s’hi, quan la majoria absoluta 

permetia governar sols. Nosaltres entenem però que exercir 
aquesta responsabilitat implica també obrir la porta a tothom 
que vulgui treballar per fer del nostre poble un municipi millor 
amb actitud constructiva i acceptant el nostre programa.En quart 
lloc, volem incidir en la nostra aposta pel procés sobiranista de 
Catalunya i sobre el que no ens rendirem ni esmerçarem esforços. 
De fet, sempre hem estat a disposició del Govern de Catalunya, 
del Parlament i de les entitats municipalistes per seguir el camí 
cap a la independència i defensar els drets legítims del nostre 
poble.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.

 EL GOVERN DE PREMIÀ DE DALT PACTA 
AMB EL PSC!PSOE, que són aquells que mani-
ťŽķāł�āķŭ�ƩŭóÖķŭ�ťāũ�ÖƩłÖũ�āķ�ŨŽā�óÖķėŽĢ̒�āķŭ�ùāķ�ùāóũāŶ�

de seguretat digital; els que aplaudeixen la policia per les hòsties 
que ens foten; els que ens amenacen constantment amb un altre 
155; els que pactaran amb la dreta, ; els que diuen que mai ‘serem’ 
encara que ho demani el 90% de la població; els que han aplau-
dit 13 anys de presó per en Junqueras i 100 per tots els detinguts; 
els que han obligat a persones a fugir a l’exili. De la gravetat de tot 
plegat, podem inferir una certesa: que són alguna cosa més que 

ÖùƑāũŭÖũĢŭ̍�R�łŋĿĂŭ�ŭĢ�ķÖ�ƩķĢÖķ�óÖŶÖķÖłÖ�ùāķ���z1�ũāŭĢŭŶāĢƗ̇�ťŋùũÖł�
subsistir. JuntsxPremià s’ha conjurat a donar-los la cobertu-
ra necessària, en forma de pacte de govern. Aquells que demanen 
unitat de les forces independentistes, pacten amb els unionistes; 
aquells que porten llaços, pacten amb els carcellers. Ens diran que 
una cosa és el poble i l’altra el país. Nosaltres els direm que el país 
ho són els pobles i la seva gent i que la República no es construeix 
amb els repressors. f: Esquerra-Republicana-de-Catalunya-Pre-
mià -de-Dalt _ m’estimo premia de dalt _ i: ercpremiadedalt_t: @
ERCPremiadeDalt _ w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

SEGUIMOS TRABAJANDO POR PREMIÀ 
DE DALT. Se cumple medio año de la llegada de 
Ciudatans a Premia de Dalt, y durante este tiempo 

hemos ido presentando propuestas y preguntas en cada pleno 
con la intención de mejorar. Propuestas de carácter local, como 
las siguientes: transformación del futuro CAP en un Centro de 
Urgencias de Atención Primaria(CUAP), obtener el distintivo 
SG city 50-50 para la igualdad de género, la implantación del 
ŭĢŭŶāĿÖ� �ĢóŶŋėũ×Ʃóŋ� ùā� óŋĿŽłĢóÖóĢŌł� ̛ťÖũÖ� ťāũŭŋłÖŭ� óŋł�
Trastorno de Espectro Autista), la lucha por la igualdad de trato 

entre parejas de hecho y matrimonios, a la hora de cobrar la 
pensión de viudedad. Por desgracia, aunque las propuestas eran 
una mejora, estas no han sido aceptadas en los plenos por parte 
del equipo de gobierno. Posiblemente estas decisiones se hayan 
tomado  pensando más en el logo, de quién presentaba la idea, 
que en el efecto positivo para el municipio. Estimados vecinos y 
vecinas, el grupo Municipal de Ciutadans es consciente que con 
el actual gobierno(Sociovergente), no será fácil tirar adelante 
proyectos, pero no vamos a desistir y continuaremos trabajando.
cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiDeDalt 663 734 010  

NOU GOVERN Fruit d’un acord municipalista treba-
llat els últims mesos amb JxPdD, els dos regidors del 
grup municipal socialista, la Inma Fernández i en Ginés 
Marín, han passat a formar part de l’equip de govern 

amb titularitat a les àrees de Solidaritat, Participació ciuta-
dana, Seguretat ciutadana i Convivència. Ens sentim orgullo-
sos de pertànyer a un equip plural que, amb la diversitat d’idees 
i propostes, busca tenir un poble àmpliament representat en el 
govern municipal i treballar per millorar el benestar de tots els 
veïns i totes les veïnes de Premià de Dalt.El passat 25 de novem-

bre hem commemorat el Dia Contra les Violències masclistes amb 
Žł�ŭāėŽĢŶ�ù̪ÖóŶāŭ�ťāũ�ũāÖƩũĿÖũ�ŶŋķāũçłóĢÖ�ˏ�Öķ�ĿÖķŶũÖóŶÖĿāłŶ�Ģ�Ö�
la violència de gènere, recordant que ja són 52 les dones assassi-
nades aquest any. El maltractament físic no és l’única forma de 
violència masclista, volem encoratjar a les dones que, pel fet de 
ser dones, pateixen assetjament, control de la seva vida, abusos 
sexuals, etc. que denunciïn aquestes conductes, que tindran tot el 
nostre suport i que sent fortes acabarem amb aquesta xacra de la 
nostra societat.. f: socialistes premià de dalt_ i: pscpremiadedalt 
t:  PSC Premià de Dalt/



Com s’endinsa en Ramon Oriol en el món de 
la joieria? L’any 1968 al passeig de Gràcia, a un 

principal damunt del Forn de Sant Pere, on vaig 

néixer jo, i on vam arribar a ser 28 treballadors. 

Dissenyàvem les peces i encarregàvem la seva 

fabricació a diferents tallers per a després vendre-les. 

Des de petit volíeu dedicar-vos a la joieria?  A mi el que 

m’agradava era dibuixar i ser creatiu. El meu pare però em 

va introduir al taller del gran joier Lluís Quinto i després, 

ùŽũÖłŶ�ùŋŭ�ÖłƘŭ̇�ƑÖĢė�Öťũāłùũā�ķ̪ŋƩóĢ�ĕāłŶ�ùā�ŶŋŶ̇�ŶÖĿðĂ�

tasques comercials per tota Catalunya donant a conèixer 

la joieria. Vaig decidir seguir el negoci amb una botiga 

pròpia però aportant el meu estil trencador, a partir de la 

innovació en el disseny per a donar a les peces un valor 

més artístic. Vaig començar creant agulles i el meu primer 

anell el vaig dibuixar a Premià de Dalt. Curiosament, 

l’anell ha estat la peça que més m’ha agradat crear.

Com va arribar a Premià de Dalt? Amb els meus pares 

i familiars, als estius anàvem a Viladrau i a l’Empordà, 

a casa dels meus oncles. Els pares però volien una casa 

on anéssim només nosaltres. Primer van llogar una al 

Masnou però volíem una casa pròpia. Resulta que de 

petita la meva mare havia estat aquí perquè un germà 

seu tenia asma i els metges li van recomanar el clima 

de Premià de Dalt. Un dels meus oncles era poeta i 

quan era a Premia s’inspirava als pins del cementiri. 

Per tant, quan van venir els pares a buscar terrenys 

on fer-se la casa van anar al bosc de pins de sota el 

cementiri i van decidir comprar el terreny per les vistes.

 
L’estil trencador de què parlàveu el vàreu exhibir 
de forma molt clara reinventant unes plaques de 
la Cambra de Comerç de Barcelona... Sí, primer va 

ser un clau i després es tractava de fer unes 150 plaques 

commemoratives i vaig defugir de les típiques safates, 

apostant per un punt de modernitat. Van ser tot un 

èxit entre les empreses i l’administració i el boca-

orella em va permetre aquesta nova via de negoci. 

Aquesta via va ser clau perquè fóssiu el joier 
olímpic de Barcelona 92? Probablement. Va ser un 

encàrrec que em va permetre viure des de dins les 

Olimpíades. Les adaptacions del Cobi de Javier Mariscal 

i el logotip olímpic en joieria són creacions meves.

Heu impartit classes a l’Escola Elisava de Disseny 
de Joieria Alternativa. De què es tracta? És la 

joieria que cerca nous materials per crear les peces com 
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material més estrany i difícil amb què he treballat! La 

diferència amb la bijuteria és que la joieria alternativa no 

pretén enganyar a la vista amb una peça de vidre que vol 

assemblar-se a un diamant, sinó que es treballa el vidre 

com a material en si mateix. 
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l’any 1854 amb el seu rebesavi, operari d’un taller de joieria 

que va decidir establir-se pel seu compte. Molts anys més 
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Bori i Fontestà, amb la condició de fer una joieria creativa. 

Avui, ja jubilat, recorda amb emoció els concerts de Nadal 

que oferia als seus clients en escenaris especials, com ara el 
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una de les seves altres passions la qual practica cada vegada 

més, com també la vela o les excursions pel territori.

Mestre de la Joieria Alternativa i apassionat 
de l’arquitectura, el disseny i la música

Ramon Oriol ENTREVISTA
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