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Definint l’Horitzó 2020
Maig 2018

133

L’alcalde escriu

SUMARI
DESTAQUEM
Mosquit tigre

El mes de maig a Premià de Dalt arriba carregat d’activitats a
Premià de Dalt. Endinsats ja de ple a la primavera, els dies són més
llargs, tenim més hores de llum solar i per tant a tothom ens ve
de gust gaudir una mica més dels nostres carrers i places i de les
propostes que ens ofereix el nombrós teixit associatiu que tenim.
L’1 de Maig ja sabeu que tenim una cita ineludible amb la tradició
de la mà de l’Aplec de la Cisa. L’ofici, sardanes, havaneres, gegants
i la fira d’artesania en són els protagonistes al voltant del Santuari
de la Mare de Déu de la Cisa i els carrers del voltant. I un parell de
setmanes després, diumenge 13 de març, la 23a Missa Rociera a la
plaça l’Espolsada, al costat del pavelló poliesportiu. Tot un esdeveniment que neix de la devoció d’una part de la població amb orígens
andalusos i murcians per la Virgen del Rocío. Un autèntic espectacle d’alegria i color que arriba al seu punt àlgid amb el cant de la
Salve Rociera.
Com us deia al principi, amb el bon temps allarguem la nostra
estada al carrer. Per a gaudir-ne, és important que carrers i places
estiguin en bon estat. Doncs bé, acabem d’afegir 2,7 milions d’euros
a les inversions ja previstes en el Pressupost Municipal 2018 per a
posar a to els nostres carrers i renovar-ne l’enllumenat; millorar les
escoles, els dos casals de la gent gran, el pavelló poliesportiu i La
Poma BikePark, i per invertir en zones verdes perquè creiem fermament que la vitamina verda de les flors i plantes és un element més
per tenir un poble exemple de qualitat de vida per als seus habitants.

Redacció
Fotografia
Maquetació
Imprimeix
Tiratge
D.L

Gabinet d’imatge i Comunicació de l’Ajuntament
(Mònica Farré)
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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DESTAQUEM

El mosquit tigre s’ha adaptat al medi urbà i, actualment, pon ous a l’interior de qualsevol lloc

Amb el bon temps és hora
de combatre el mosquit tigre
A finals d’abril es va realitzar el primer tractament
L’entrada de la primavera i l’augment progressiu de les temperatures
provoca la proliferació d’insectes i el
mosquit tigre és en els darrers anys
un dels més molestos.
Dijous 26 d’abril, i conjuntament
amb el Consell Comarcal del Maresme

amb qui es va signar un conveni de
col·laboració, el Consistori va tractar
els embornals sifònics del municipi
per tal d’evitar-ne la proliferació.
El tractament consisteix a dipositar, dins els embornals que acumulen aigua, un larvicida en forma de
grànuls que inhibeix el creixement de
les larves. Posteriorment, es farà una

nova tanda de tractaments.
Els larvicides, a diferència de les
fumigacions, són més segures per a
les persones i el medi ambient.
Des de les regidories de Salut
Púbica i Medi Ambient es demana la
col·laboració dels veïns per detectar
els punts de cria que hi ha en l’àrea
privada.

“Els estudis determinen que un 70 % del problema es localitza en domicilis privats”.

MAGDA JULIÀ, REGIDORA DE SALUT

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic
i es va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu de 2004
Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes.
El mosquit adult fa entre 2
mm i 10 mm.
Els ous i les larves
viuen en petites basses
d’aigua estancada, en
àrees exteriors properes
a la presència humana. Per
això, la mesura més eficaç per
evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.
El mosquit tigre s’ha adaptat

perfectament al medi urbà i, actualment, pon ous a l’interior de qualsevol lloc de petites dimensions que contingui
aigua durant un mínim de deu dies: pneumàtics, gerros,
llaunes de beguda, cendrers, joguines, bidons, galledes,
pots, platets de test, etc.
La manera més efectiva de frenar la proliferació del
mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les
larves. Això només s’aconsegueix eliminant els llocs
d’aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.
El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites
dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui
aigua durant uns quants dies.

Per informar possibles punts de cria : 93 693 15 15 (OAC)

Figueres de moro afectades per la plaga de mosquit blanc
L’Ajuntament de Premià de Dalt
en col·laboració amb l’Agrupació de
Propietaris Forestals i la Diputació
de Barcelona, que ha atorgat una
subvenció de 7.000€, arrencarà
les plantes afectades i les que no es
puguin erradicar, se’ls injectarà un
larvicida.
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ACORDS DE PLE
PLE ORDINARI 16 D’ABRIL 2018
Aprovació de la distinció de la Sra. Maria Masriera i
Cisa amb el nom d’un carrer de la nova urbanització de
la Cisa. · aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC,
PSC i PP

· 2 VOTS EN CONTRA : Crida

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

Aprovació de la distinció del Sr. Pere Cisa i Cisa amb el
nom d’un carrer de la nova urbanització de la Cisa.

Moció dels grups municipals del PDeCAT, ERC i Crida
Premià de Dalt per a l’alliberament deks presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.

· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i
Crida· 2 VOTS EN CONTRA : PP
......................................................................................

Moció del grup municipal Crida Prmeià de Dalt d’adhesió al manifest de la plataforma “No callarem”.

· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i PP · · aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i
Crida· 2 VOTS EN CONTRA : PP
2 VOTS EN CONTRA : Crida
......................................................................................
......................................................................................
· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i
Crida · 2 abstencions : PP
......................................................................................

Moció d’urgència dels grups municipals del PDeCAT i
ERC de denúncia a la criminalització dels CDR per part
de l’aparell de l’Estat espanyol. · aPROvADA amb 15 VOTS

· aPROvADA per unanimitat

PROPER PLE: DILLUNS 14 deMAIG

Aprovació de la modificació de pressupost 04/2018.

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

·

A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i Crida 2 VOTS EN CONTRA : PP

Des de Mossos es va incidir en la col·laboració permanent amb les Policies Locals

Els Mossos d’Esquadra traslladen consells
per a evitar robatoris als domicilis

També es van donar consells de diferents formes de col·laboració ciutadana

El passat 9 d’abril va tenir lloc una persones dins de les cases ja que judi- operandi és entrar a les cases escaxerrada a càrrec de Mossos d’Esqua- cialment els suposa una major pena. lant al primer pis o bé obrint portes
dra, d’una banda per a trasllacorrederes.
dar-los consells per a prevenir
Les càmares, els controls policials conjunts
Quant a material, s’emporrobatoris i de l’altra diferents de Mossos i Policia Local i el vol de l’helicòpter
ten
joies, rellotges i diners en
formes de col·laboració ciutaque disposa de càmeres tèrmiques són les
dana per tal d’agilitzar la tasca diferents eines de què disposen els cossos de metàl·lic defugint la teconologia
com ara mòbils o tauletes perquè
de la Policia.
seguretat per a lluitar contra els robatoris.
són més fàcils de rastrejar.
El cap de Mossos, BonavenDes de Mossos es va incidir en la
S’ha detectat que els robatoris
tura Comas, va explicar al públic que
els robatoris a l’interior de domici- perpetrats a Premià de Dalt són a col·laboració permanent amb les
lis acostumen a produir-se a l’horari càrrec de grups de dues nacionali- Policies Locals de tots els municid’hivern quan menys hores de sol hi tats, albanokosovar i xilena i que pis i es va destacar la instal·lació de
ha. Concretament, de 18 a 21 hores els fan en molt poc temps, entre 5 càmeres de seguretat a les entrades i
i que els lladres eviten trobar-se i 10 minuts, màxim. El seu modus sortides del terme municipal.
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EN MARXA LES ACTUACIONS DE MILLORA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU

Renovació enllumenat entorn
En breu es col·locaran unes columnes cilíndriques de 4
focus amb tecnologia led per tal de millorar la il·luminació
a l’entrada del recinte i alhora per a donar llum també a la
plaça de l’Espolsada.
És una actuació per acabar amb punts foscos, reforçar
la seguretat d’aquesta zona a la nit disminuir els actes de
vandalisme a la zona. PRESSUPOST Aproximat 10.285 €

Coberta i vidres
A mitjans de maig comencen les obres de reparació i
millora de la coberta del pavelló poliesportiu municipal per
tal d’aconseguir la seva impermeabilització i seguretat en
els accessos i solucionar definitivament el problema de les
goteres. PRESSUPOST Aproximat 42.500 €
A finals de maig es substituïran els 36 vidres que formen
les façanes de l’edifici del pavelló.
PRESSUPOST Aproximat 15.000 €

Mercats

amb DO Alella

Mercat
de Premià
de Dalt

Dissabte 9 de juny de 12,00 a 15,00 hores
> Copa de vi del Territori DO Alella / 1,50 €
> Tapes de les parades del mercat / 2,00 €
> Animació musical a càrrec del grup Difusambo
Gaudeix de la festa i guanya una experiència
enoturística!

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila
Comparteix
#rutavidoalella #somterritoridoalella

www.premiadedalt.cat
www.enoturismedoalella.cat/mercats
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Diumenge 6 de maig arrenca la primera visita guiada. Cal inscripció prèvia

“Passejant per la Cisa”, un nou atractiu de
Premià de Dalt per a veïns i visitants
La ruta s’inicia al Santuari per a conèixer tot l’entorn

cions que hi ha al voltant del Santuari. De moment, s’han previst 5 visites
guiades que es faran els següents
diumenges:

6 de maig / 3 de juny / 1 de juliol
/ 7 d’octubre/ 4 de novembre
Places limitades
Horari > 11.30 h a 13.30 h
Cal reservar prèviament
Inscripcions > 93 693 15 90
“Passejant per la Cisa” és una ruta
cultural guiada i elaborada per la
Regidoria de Turisme amb la finalitat
de donar a conèixer l’enigma de com
i on es va trobar la Mare de Déu de
la Cisa, la història, llengendes i tradi-

www.premiadedalt.cat
Sortida> Santuari
Mare de Déu de la Cisa
Cal portar calçat còmode

Des del passat 23 d’abril s’ha recuperat el gust de l’aigua despres de les incidencies d’origen

L’aigua de l’aixeta recupera el seu gust habitual
S’ha recuperat el subministrament del Ter i ja no prové de dessalinitzadora
50% d’aigua del Ter i el 50% aigua de
dessalinitzadora. Persones veïnes es
van posar en contacte amb l’Ajuntament perquè trobaven un gust diferent i de clor a l’aigua, conseqüència
de la nova procedència de l’aigua que
es consumia al municipi. Tot i el
gust canviant,els experts consiTot i el gust canviant, l’aigua té i tenia totes
les garanties sanitàries ja que la que resulta deren que és millor que l’aigua
del procés de dessalinització té una qualitat que surt de les depuradores.
molt elevada i bon gust.

Des de la Diada de Sant Jordi
s’ha deixat de subministrar aigua
dessalada al nostre poble i l’aigua de
boca íntegrament prové del
Ter.

L’Agència Catalana de
l’Aigua informava que
s’havia reduït notablement el funcionament
de les plantes dessalinitzadores per les pluges
caigudes durant el mes d’abril i el
procés imminent de desglaç als Pirineus després d’una temporada d’hivern en què han caigut nombroses i
generoses nevades.

6

Cal recordar que fa setmanes, i
a conseqüència de la situació de
sequera a les conques internes dels
embassaments, l’aigua de l’aixeta
provenia de dessalinitzadora, concretament de la de Tordera. La situa-

ció era de caràcter temporal, com
ens va informar l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), i la qualitat sanitària estava plenament garantida.
Concretament, se subministrava el
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Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus se celebra l’exposició

El Museu acull la col·lecció d’art ibèric de la
Fundació Duran Vall-Llosera
La mostra de vint-i-dos objectes representa el quatre per cent del total de la col·lecció
incloure en un període cronològic que abasta els segles V
al III a. C.
Les excavacions van ser dirigides per l’arqueòleg Francisco Presedo i finançades per Pere Duran Farell que
també hi va participar. Gràcies a aquestes intervencions
van sortir a la llum més de 180 tombes d’extraordinària
qualitat amb un aixovar d’interès excepcional per a la
interpretació de la cultura ibèrica.
>> La passió de Duran Farell per l’arqueologia el va dur a excavar per mig món

La col·lecció ibèrica de la Fundació Duran Vall-llosera
està formada per 598 objectes procedents íntegrament
del món ibèric meridional. La majoria es va trobar a les
excavacions a la necròpoli del Cerro del Santuario, a Baza
(Granada).
Tant les tombes com els objectes formen per tant d’un
conjunt molt homogeni i la majoria de peces es poden

El descobriment de la “Dama de Baza” en aquesta població andalusa va suposar un abans i un després en la vida
de Duran Farell. A partir d’aquesta troballa, la passió per
l’arqueologia es va desfermar i van arribar noves expediciions arqueològiques al desert del Sàhara, al Sudan o a
l’Índia.
Les tombes i els objectes formen un conjunt homogeni i corresponen a un període cronològic que abasta els segles V al III aC.

Museu
de Premià
de Dalt
2018

EXPOSICIÓ:

DAMA DE BAZA
Escultura íbera
Segle IV aC
NECRÒPOLI
DE BAZA

PERE DURAN FARELL
PIONER DE L’ARQUEOLOGIA A CATALUNYA
LA COL·LECCIÓ D’ART IBÈRIC

Del 18 maig
al 21 de juliol
AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ
DURAN VALL-LLOSERA
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Pluja
de noves inversions

En2’
minuts

2,7 milions € (+ 1,5 cops les inversions previstes al Pressupost 2018)
INGRESSOS

extraordinaris

Recuperació

ECONÒMICA
darrer any

augment +180%

ACTIVITAT
URBANÍSTICA

cobrament
SUBVENCIONS
pendents dels darrers anys

Impostos construccions, llicències urbanístiques i plusvàlues

Generalitat
Catalunya
Diputació
Barcelona

Alejandro Costa Urigoitia, regidor d’Hisenda

“La gestió prudent de les finances per part del Govern ha permès
incorporar en els darrers 3 anys
5 milions d’euros per a inversions
extraordinàries”.

15 vots a favor

“Per tenir les finances públiques sanejades cal diferenciar
entre ingressos corrents (IBI, escombraries…), que es destinen a serveis bàsics (transport públic, neteja viària…), i ingressos extraordinaris (subvencions i impostos urbanístics) que quan
arriben es dediquen al 100% a noves inversions”

Aprovació per part del Ple abril 2018

8 PDeCAT/ 2 ERC / 3 PSC / 2 Crida
15 vots a favor

2 PP
2 abstencions

En2’
minuts

Reforç de 3 eixos
pla de mandat “horitzó 2020”

de l’entorn urbà
1. Renovació
Reforç enllumenat per acabar amb punts foscos,
+ parcs i jardins, + polítiques actives de seguretat ciutadana,
actualització de carrers i voreres

2. Anella esportiva

Coberta, nou enllumenat i ampliació del pavelló poliesportiu
Millores a La Poma BikePark
Renovació gespa camp de futbol i adequació del seu entorn

municipals
3. Equipaments
Escoles Bressol, Escola Marià Manent,
Escola Santa Anna i Casals Gent Gran

Com es reparteixen

5€
Entorn urbà

cada 10€

3,5€
Anella Esportiva

1,5€

Equipaments municipals
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ENTITATS

Celebrem el Dia Mundial de l’Activitat Física!

Conjuntament amb l’Ajuntament de Premià de Mar, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Premià de Dalt va
organitzar una caminada des de l’ambulatori de Premià de Mar fins al parc Felicià Xarrié on l’Espai Respir va oferir
una sessió de ioga per a totes les persones assistents.
L’objectiu enguany d’aquesta iniciativa era el de difondre el missatge
“Acumula 30 minuts d’activitat física diària si ets adult i 60 minuts si ets un infant o adolescent!”.

13 de maig

23 a Missa Rociera
Plaça de l’Espolsada
10h Ofrena floral
11h Missa Rociera Cantada per Guadaljarafe
13h Cuadro de Baile Casa Cultural Sabor Andaluz.
ACTUACIONS durant tot el dia

16h Grup de ball Racó de l’Alegria
16.30h Escola de ball Loli
17h Guadaljarafe
18h Viejas Raíces

Servei de bar i càtering a càrrec de Carns Laura

10

13

Maig 2018

6

diumenge

tot el matí

18

diumenge

23a Missa Rociera

11H > Missa oficiada_mossèn Xavi Pich

Plaça de l’Espolsada . Ajuntament de

Trobada d’escoles

Torneig categoria “ESCOLA”
Pavelló poliesportiu

Premià de Dalt, Comissió de Festes i Comissió
de la Missa Rociera de Premià de Dalt

divendres

19’30h

Dia Internacional dels Museus

Inauguració exposició
Pere Duran Farell

La col·lecció d’art ibèric
(pioner de l’arqueologia a Catalunya)

Museu de Premià de Dalt

Club de Bàsquet Premià de Dalt

21’30h

11’30 a 13’30h

Passejant per La Cisa
Cada primer diumenge de mes

Santuari de la Mare De Déu
de La Cisa i voltants

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica

7

dilluns

19’30 h

“Fem esport amb valors:
salut i solidaritat”
Sala Sant Jaume
Secció Salut de la Societat Cultural Sant Jaume

Activitat oberta a tothom

Audicions
d’instruments

dimecres

18:45 h

Escola Municipal de Música

16/30dimecres

12

18 h a 19’30 h

(La Tabola)

Dr. Miguel Ángel Ramírez

L’Hora del conte.

Associació de la Gent Gran

17’30h

Dibuixa’m un parc!
A càrrec de Núria Clemares

Biblioteca Jaume Perich i Escala

dijous

19’30 h

Utopia del segle XX per a
divendres de 20 h a 21:30h
realistes dels segle XXI.

dissabte

11 h a 16h

A càrrec de Marta Catalan

(memòria). A càrrec del

Renda Bàsica
Universal:

A càrrec de Daniel Raventós

Celler Sant Antoni.

dimarts

Biblioteca Jaume Perich i Escala

Conferència

Al Celler Sant Antoni / Preu: 7€

22

Estimulació cognitiva

Associació del Gent Gran de Premià de Dalt

maridatge amb tapes

Sala Sant Jaume

Miquel el Mariner

Taller

“El fanstasma de Canterville”

Tasta el territori DO Alella

El sentido de un final

Hora del conte per a nadons:

17

ENOTAST

Cinefòrum
Projecció pel·lícula

Espai de Cinema de la Societat Cultural Sant Jaume

Alumnes Escola Música.

Sortida Teatre Condal

11

18 a 19h

Auditori

Xerrada

9

14/15/16 i 17

Sala Teatre Sant Jaume
Secció Fòrum i Societat de la Societat Cultural
Sant Jaume

25

divendres

10 h

Storytime

The Three little pigs
A càrrec d’Espai Educa.

Biblioteca Jaume Perich i Escala

31

dijous

9’15 h _ 10’15h _ 11’15h

Concert-Conte

21:30h

Teatre Descalços pel parc
Cia “Peramoralart”

professors de l’Escola
Municipal de Música
per a tots els nens/es de 2 a 5 anys
de les escoles del poble

Sala del Teatre Sant Jaume
Escola Municipal de Música

Sala Sant Jaume . Societat Cultural Sant
Jaume i Cia. Peramoralart
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Teoria general de l’oblit
José Eduardo Agualusa Traducció: Pere Comellas Casanova
Teoria general de l’oblit,
parteix d’un episodi real: l’aïllament voluntari de la Ludo, una
jove portuguesa que, atemorida pels moments convulsos que
travessa la ciutat de Luanda
durant la vigília de la declaració d’independència, decideix
construir un mur de pedra que la mantindrà fora del món
durant vint-i-vuit anys.
Amb aquest material privilegiat, Agualusa transforma
un relat tràgic de racisme i opressió en quelcom brillant i

Editorial: Periscopi

ple d’esperança, i ho fa gràcies a un estil literari que beu de
la literatura oral africana actual; la creació d’un ventall de
personatges pintorescos o un hàbil ús de l’humor a través
de fets surrealistes (com la desaparició misteriosa d’un
home del qual només queda el seu barret). El resultat és un
còctel de pura literatura, ple de detalls casuals o aparentment sense importància que converteixen la lectura en un
trenca closques perfecte que el lector va desvetllant absolutament enlluernat.
A la portada del llibre, Mia Couto ens diu que “Agualusa
és un traductor de somnis.” I no podem estar més d’acord.

Piruetas
Tillie Walden

Editorial: La Cúpula

La Tilli Walden, una jove
nord-americana crescuda a
Texas, va viure durant més de
deu anys immersa al món del
patinatge artístic, sotmesa
a la rígida disciplina de les
competicions. Una vida que
gira entorn a l’auto exigència de la competitivitat i l’aïllament que aquesta suposa.
Piruetas és una obra autobiogràfica en forma d’intens
monòleg interior. Al llarg d’aquest recorregut la Tillie va
prenent consciència de sí mateixa, viu el seu primer amor,
descobreix altres interessos com ara l’art i el dibuix i, en
PINTURA

PASTERA Joan

Pasqual

POEMA

arribar als 17, decideix abandonar definitivament el patinatge per desenvolupar la seva carrera artística.
Un llibre d’una gran bellesa estètica i poètica en el
qual l’autora ha sabut donar a la història el ritme i el dinamisme del patinatge, gràcies a una estructura dividida en
capítols que corresponen a un curs escolar, cadascun dels
quals porta per títol el nom d’una pirueta. Un còmic que
és llegeix a la velocitat intensa amb la que Tillie patina i
viu aquells anys i que és, a més a més, una crítica amagada
a una societat tan individualista com la nord- americana.
Una lectura que farà gaudir als lectors més joves, però que
ens ajudarà als adults a entendre´ls millor mentre recordem com érem nosaltres.

Marta Pérez i Sierra
meDiterrani immisericorDe
La D d’un déu totpoderós s’agenolla i demana perdó.
A la pastera, els nens s’empassen tres cops el mar.
Les dones, prenyades de llot, es vesteixen d’onada.
De cap a peus, sal.
I els homes –ai, els homes– lívids com la mar,
suren indefensos. Sense nom.
Un sudari d’aigua blau delicte.
El mar escup morts que el destorben

DEL LLIBRE “Ponts d’aigua”Llibre solidari a favor d’Open Arms
Pintures de Joan Pasqual. Poemes de 25 poetes actuals. El podreu trobar a les llibreries a partir de maig 2018

12
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @bayona 2. @djmasterflash.7 3. @evita_pinkie 4. @moneh70 5. @pietrus1313 6. @vadormataro

CELLER SANT ANTONI DE PREMIÀ DE DALT
Carrer Penedès, 45, 08338 Premià de Dalt

Divendres 11 de maig, 20,00 h - Preu: 7€ per persona
Tast de vins de la DO Alella conduït per un sommelier i maridat amb
productes de temporada i proximitat / Aforament limitat a 25 places
Insformació: Tel. 93 752 26 14 - cellersantantoni@cellersantantoni.cat
Venda d’entrades al propi celler fins el dia 10 de maig
(En cas de pluja l’activitat es farà a l’Auditori de Can Figueres / Riera de Sant Pere, 88, Premià de Dalt).

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

www.premiadedalt.cat

13

2,7 milions d’euros al servei de Premià de
Dalt El bon estat de les finances municipals i la gestió rigorosa

que en fem ens permeten tirar endavant ara molts projectes que
milloraran el nostre poble. Parlem de la zona esportiva, seguretat,
carrers, escoles, patrimoni, infraestructures diverses per valor de 2,7 milions
d’euros. Quant a seguretat estem abordant des de tots els àmbits possibles d’actuació una problemàtica generalitzada a la nostra comarca amb el reforç de les
accions de coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra, presència d’helicòpter de seguiment, càmeres en tots els accessos, i xerrades amb veïns a càrrec
de Mossos d’Esquadra i Policia Local per a donar consells preventius i establir
rutines per a una major seguretat a les nostres llars.

En consciència És notori observar que, en els últims
plens de l’Ajuntament, el PSC rep l’atenció de diferents partits
polítics que formen part del Consistori. En unes ocasions és
per felicitar-nos i la majoria de les vegades per criticar-nos.
Donaríem un consell als partits: no perdin molt temps en aquesta tasca,
perquè ni ens commouen les felicitacions, ni ens afecten les crítiques i per tant
seguirem actuant d’acord amb la nostra consciència i tenint com a referència
els valors socialistes. De vegades coincidirem amb la línia oficial del PSC i en
d’altres, no, perquè afortunadament estem en un partit plural, que té present
la llibertat d’expressió i sobretot té molt present la llibertat de pensament. En
definitiva, no som un partit de “pensament únic” cosa que posem en dubte en

Endreçant el nostre poble i treballant en
xarxa No són bons temps per a la lírica, que deia aquell. Però

com ho resistiríem sense una mica de lírica i cultura. La cultura,
l’arma més poderosa de construcció massiva. I l’única esperança
d’aquest món dirigit per ximplets. La cultura és allò que humanitza l’home; a
través d’ella aprenem, coneixem i només així podem respectar-nos. I en això ens
entretenim alguns d’ERC, tal com ens havíeu encomanat.
És per això que he decidit que avui no us parlaré, de premis (com el del 5è
concurs de cartells del dia de la dona, per a la Cristina Ortega); ni dels tallers que
programem en xarxa amb ensenyament i l’ajut de la Diputació (de prevenció del
consum de tabac, sobre la publicitat sexista, gestió de perfils a les xarxes, cuina
sana sense pares,...); ni de la presentació del Pla Jove; ni del Protocol d’actuació
contra agressions sexistes a les festes majors (en xarxa amb Igualtat, Joventut i
Cultura); ni de les activitats de teatre per a joves (com l’espectacle de creació, fet
a foc lent, “Momo”, en xarxa amb Cultura, Joventut, Ensenyament i la biblio-

En moments foscos, el poble és llum. Per
l’autoorganització, contra la repressió.

Aquest mes d’abril commemoràvem 6 mesos de l’1 d’octubre. Des de llavors,
la ciutadania s’ha autoorganitzat cada cop més per reclamar les llibertats
més bàsiques, malgrat la criminalització i la repressió que creix fins a límits
incomprensibles.
Hem arribat a un punt en què s’acusa de terrorisme per fer accions de
desobediència pacífica. s’empresona rapers per les seves lletres, es censuren
exposicions d’art, i se segueix empresonant gent per pensar diferent.
Mentrestant hi ha qui no entén d’empatia i no és capaç de posar-se en la pell de
les famílies dels presos i aixecar-se a aplaudir-los. Hi ha qui considera normal
que fills tan petits hagin de veure els seus pares a través d’un vidre per un

Premià de Dalt mereix més

Si algo ha conseguido este equipo de gobierno en lo que
llevamos de legislatura - el próximo 25 de mayo hará 3 años de
las elecciones - es desvirtuar el pleno y la junta de portavoces.
En cuanto a las sesiones plenarias, las mociones de carácter supramunicipal y
el poco, o nulo, contenido sobre los problemas reales de Premià de Dalt. A esto,
sumarle además la prohibición del tripartito de gobierno a darle la palabra
al ciudadano a final del pleno para expresar sus sugerencias o quejas. Y en
cuanto a la junta de portavoces, más de lo mismo; el equipo de gobierno acaba
presentando mociones de urgencia, 5 minutos antes del inicio del pleno, que
nos impiden debatirla y por consiguiente, desvirtúan la esencia de la junta de
portavoces. En definitiva, a destiempo y mal, como nos tienen acostumbrados.
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En l’àmbit nacional hem tornat a demostrar que som un poble pacífic que ens
manifestem en contra de la injustícia o la no justícia. Hem tornat a demostrar
que som un país democràtic que creu en la llibertat i els drets individuals. Prou
encausats per les seves idees! Volem els presos polítics i els exiliats a casa.
Cal recordar al Partit Popular que el respecte no es guanya a cop de porra. Tot el
contrari. I en darrer lloc, lamentem el malentès i la instrumentalització del tema
CDR en el passat Ple. La moció presentada per la Crida posava en risc l’ajuntament en una de les seves propostes d’acord i per això des del Govern vam optar
per presentar una altra moció, la mateixa que havien presentat al Parlament
de Catalunya els diputats Carles Riera (CUP), Oriol Amorós (ERC) i Elsa Artadi
(Junts x Catalunya). Una moció de suport als CDR 100% efectiva.
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

d’altres formacions polítiques. I ja no perdrem més temps a fer disquisicions
semàntiques i jurídiques i menys en aquests temps tan carregats d’emocions i
mancats de racionalitat.
Dit això, des del PSC de Premià de Dalt seguim pensant i defensant que a
dia d’avui a Catalunya, però principalment a Espanya, cal un canvi radical de
paradigma polític. Ja entenem que cal molt de diàleg però un primer pas seria
posar-nos d’acord, si més no, per bastir un Estat Federal real, on Catalunya
tingui garantits els seus drets de País, d’altra banda reconeguts a l’Estatut i a
la Constitució. El nostre treball des de Premià de Dalt, d’ara en endavant anirà
en aquesta direcció. Qui s’hi apunta? facebook:Socialistes Premià de Dalt/
fernandezmin@premiadedalt.cat

teca, que ens obliga a reflexionar sobre el nostre ritme davant la vida); ni dels
tallers de contes, ni tantes i tantes coses que fem des d’aquesta regidoria. No,
avui us proposo, únicament, remenar-nos per dins per a descobrir quin és el
nostre compromís amb la cultura.
En Josep, el regidor d’Activitats, Indústria, Territori, i Urbanisme us volia
comentar les obres que ja estan endegades (com la de la Font del Peix, la de la
Plaça del Mil·lenari i el carrer Jacint Verdaguer) i totes les que estan projectades i s’iniciaran en breu, però m’ha dit que també es volia remenar una estona
i reflexionar sobre la cultura. No us entretinc més, doncs. Ens retrobem pels
carrers endreçats, per les places plenes de vida i als locals a vessar d’addictes
a les activitats culturals. Aquest poble, com tots els pobles, és la seva gent i
la seva cultura. Fem cultura. facebook : Esquerra-Republicana-de-Ca-

talunya-Premià -de-Dalt / m’estimo premia de dalt / instagram:
ercpremiadedalt / twitter: @ERCPremiadeDalt / web: http://locals.
esquerra.cat/premiadedalt

delicte inexistent que ni tan sols ha estat jutjat.
Sembla mentida que aquestes alçades de la història haguem de tornar a lluitar
per la llibertat d’expressió, per la llibertat de manifestació. Els drets que tantes
generacions de lluita obrera havien aconseguit, els estem perdent a marxes
forçades. I el feixisme que suposadament havíem deixat enrere, ara es mou amb
total impunitat amenaçant veïns, cremant seus populars i exercint violència.
Per això cal seguir sortint al carrer, seguir organitzant-nos, seguir construint
societats lliures.
Per això #NoCallarem. Per això #TotsSomCDR. Per això seguirem proposant,
demanant, consensuant, aprenent, corregint, millorant, agraïnt, compartint,
fent poble.

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

En el pleno del mes de abril se confirmó la venta del ideario del PSC al equipo
de gobierno, si es que alguna vez había tenido ideario desde la renuncia de su
cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales: a favor de las acciones
violentas de los autodenominados CDR y a favor de la libertad de los políticos
presos y los fugados de la justicia. Seguimos siendo el único grupo municipal
que trae los problemas reales del ciudadano al pleno. En este preguntamos /
instamos acerca de: el cambio en la calidad y gusto del agua, el inaceptable
estado de las aceras de la urbanización Puig de Pedra – Sot del Pi, el peligroso
estado de la valla del campo de fútbol y el horario de la biblioteca en las
próximas fechas de exámenes, entre otros temas. facebook: PPremiadedalt

/ twitter: @PPremiadedalt / premiadedalt@ppbarcelona.org

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.

Descobrim Pere Duran Farell (1921-1999) de la mà del seu fill, Pere Duran Vall-llosera

Pere Duran Vall-llosera

Exdirector del Consorci de Turisme de Barcelona i
fill de Pere Duran Farell , qui va ser tot un referent
empresarial, “influencer” polític i pioner de l’Arqueologia a Catalunya, i el responsable de dur el gas
natural al nostre país

......................................................................................................
Com arriba la possibilitat de mostrar la col·lecció
arqueològica a Premià de Dalt? És estrany que després
de tants anys una col·lecció particular com aquesta que
és a tocar de casa no hagi tingut visibilitat en el poble. I
sobretot en una vila com aquesta que és significada en
moltes coses però també per tenir una jaciment iber que,
quan s’acabi d’excavar tot, es veurà.
......................................................................................................
Com veu la família Duran Vall-llosera que s’exposi
per primera vegada la col·lecció dels pares al Museu
de Premià de Dalt? Tots nosaltres estem encantats de
poder ensenyar-ne una part que té infinitat de peces.
Crec sincerament que és molt encertat ja que part del
que la gent de Premià veurà exposat, correspon a una
excavació ibèrica al sud de l’Estat espanyol. Per tant,
lliga perfectament amb Premià de Dalt. Cal dir que cada
poble iber era diferent. Les peces que veureu mostren
l’art dels bastetans, un poble iber d’Andalusia, a la seu
dels laietans, els ibers de casa nostra. Dit d’una altra
forma, els laietans conviden els bastetans a venir a
descobrir algunes cosetes del segle IV aC. És una mena
d’acte de germanor de caràcter retroactiu.
......................................................................................................
D’on va néixer la passió del pare per l’arqueologia?
Va néixer l’any 1921 a Caldes de Montbui, un poble
riquíssim com a jaciment arqueològic romà. M’explicava
que als 13-14 anys ja li agradava descobrir troballes quan
sortia a passejar pel bosc. A principis dels 30, va aconseguir el seu petit museu a casa. Malauradament però,
amb la Guerra Civil això va desaparèixer però sempre
li va quedar el corcó “jo quan sigui gran vull tenir una
col·lecció arqueològica”. I això és el que va acabar fent.
......................................................................................................
Perquè, d’on prové la col·lecció Duran Vall-Llosera?
El pare era un apassionat per moltes coses, entre altres,
pels deserts. Bàsicament el del Sàhara i específicament
l’algerià. Sempre que podia s’escapava amb la mare a

caminar pel desert “mirant a terra”, sempre deia, buscant
puntes de fletxa i de destral de sílex del Neolític, d’uns
6.000 anys a C més o menys. De fet el nom de la col·lecció prové dels cognoms del pare i la mare.
......................................................................................................
I d’aquí a fer les seves pròpies excavacions?
Als voltants de l’any 1967 va conèixer un enginyer portuguès que estava a Baza fent uns treballs, a qui també li
agradava molt l’arqueologia. Van comentar que hi havia
un camp, jo sempre dic “de patates”, on cada vegada que
feien forats, apareixien troços de ceràmica i es trencaven. Sabent això, el pare es va posar en contacte amb
el Servei Arqueològic de l’Estat per saber si hi havia la
possibilitat de fer-hi alguna excavació. L’any 1969, 1970
i 1971 va fer tres campanyes a una necròpolis de Baza.
Es van excavar moltes tombes i al final de tot van trobar
la joia de la corona, la Dama de Baza, el juliol de 1971.
......................................................................................................
I després d’aquest descobriment va saltar a altres
països, oi? Sí, després de Baza va fer una altra excavació a la província d’Almeria, en aquest cas, de cultura
argàrica. Més tard al Sudan on va fer una excavació molt
important, després a Síria… En total quatre excavacions documentades. A banda, i paral·lament, comprava
algunes peces d’altres cultures que li interessaven (tibetanes, de Corea, precolombines…). Amb aquestes adquisicions i els quadres que pintava a les nits tenim el que
anomenem el “Museu de Casa”.
......................................................................................................
Per acabar, com arriba la família Duran Vall-Llosera
a Premià de Dalt? El meu pare volia marxar de Barcelona i uns amics que tenien casa a prop del Club de Tennis
el van convèncer que la millor zona de tot Catalunya
per a viure a prop de Barcelona era El Maresme i dins
de la comarca, Premià de Dalt era el millor poble pel seu
microclima. Com que no li agradaven els saraus ni la
vida social va decidir fer-se la casa al costat dels veïns
que ja no rondinen. És a dir, els del cementiri. Avui, dels
sis fills només som dos els que vivim a Barcelona, la resta
tots s’han establert al microclima de Premià de Dalt.
Aquesta entrevista ens ha permès descobrir en Pere
Duran Farell, l’home que intercanviava bonsais amb
Felipe González. Una persona que va ser tot un referent empresarial i que tenia una gran influència política tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Home
polifacètic que ja d’adolescent somniava a tenir una
col·lecció arqueològica pròpia, va aconseguir fer de
les seves passions, l’eix de la seva vida. Molt estimat
a Algèria i enamorat del seu desert, les seves restes
descansen en un mausuleu a les dunes que periòdicament visitava amb la seva dona per a descobrir, una a
una, puntes de fletxa o de destral del Neolític, únicament acompanyats d’un guia i camells per a transportar les troballes. Així van completar una col·lecciò
insdustrialítica del Sàhara que és la joia sentimental
de la família Duran Vall-llosera.

La seva immobiliària de confiança
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