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L’alcalde escriu

SUMARI
DESTAQUEM
“Petó i adéu” a les escoles

Hem començat el compte enrere cap a la consolidació del model
esportiu made in Premià de Dalt, el qual reforçarem plenament amb
la construcció de la piscina dins de l’Horitzó 2020. Des de l’inici
d’aquesta legislatura, aquest Govern ha apostat de forma clara per
l’activitat esportiva i els hàbits saludables, entenent que els valors
que ens atorga l’esport són fonamentals per a tenir una societat més
humana i alhora més cívica i respectuosa.
L’anella esportiva, que avui comprèn el pavelló poliesportiu, el
camp de futbol i La Poma BikePark, s’ha de consolidar a mig termini
amb la piscina municipal i sales de fitness, concentrant en aquesta
zona central del terme municipal una oferta de salut atractiva i de
primer nivell que promogui la relació entre generacions i barris
diferents.
Durant els propers mesos, a través de les pàgines de la revista
municipal “La Pinassa” anirem detallant en què consistiran les
millores amb què aquest Govern vol impulsar al nostre poble per
avançar cap a una alta qualitat de vida. perquè, tal i com dèiem en
els Pressupostos Municipals, posem l’accent en la salut, l’oci i l’esport.
Finalment, permeteu-me uns agraïments. A Oncolliga Premià de
Dalt per la magnífica 4a Setmana Oncològica, tant pels seus interesants continguts com per la participació assolida, a l’Associació
Cultural i Recreativa Carnestoltes per la Rua de Carnaval i posterior
Crema del Rei Carnestoltes amb sardinada inclosa enguany en un
nou escenari, el parc Felicià Xarrié, i, finalment, a l’organització del
International Carnaval Cup per haver escollit Premià de Dalt com
a seu d’aquest torneig de futbol infantil amb participació d’equips
d’arreu del món.
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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DES DEL 5 DE FEBRER UN AGENT CÍVIC N’INFORMA LES FAMÍLIES

Petó i adéu per evitar embussos
en deixar els nens a l’escola

La proposta neix fruit de la col·laboració del Consistori, la
Policia Local, l’Escola Marià Manent i l’AMPA.

L’A j u n t a m e n t
de Premià de Dalt
ha decidit evitar les
retencions
innecessàries de vehicles a
l’entrada de les escoles. I ho ha fa amb
un sistema que ha funcionat en altres
municipis. Es tracta del “petó i adéu”,
una acció perquè les famílies que
porten els nens a escola amb cotxe,
deixin els infants a la porta de l’escola de forma ràpida facilitant així la
circulació. Prèviament, s’ha repartit
a tots els alumnes una comunicació
informant-los i recordant els aparcaments gratuïts que hi ha a prop de
l’escola. La iniciativa es preveu posarla en marxa als altres centres del
municipi.

“Petó i adéu” és l’adaptació de la
iniciativa “Kiss and go”, un projecte pioner que ja fa temps es va posar

en marxa en diferents ciutats europees i que serveix no només per
evitar embussos sinó per fomentar
els hàbits de vida saludables i l’autonomia dels infants.
Gran part de l’èxit dels espais “Petó
i adéu” consisteix en la construcció dels anomenats camins escolars
segurs, entre les zones d’aparcament
i l’escola. En el cas de Premià de Dalt
s’han fet dos camins segurs, un cap a
l’Escola Marià Manent i un altre cap a
l’Escola Santa Anna.
Amb aquests camins es busca en
augmentar l’autonomia dels infants
i promoure hàbits cívics, fomentar i donar preferència als mitjans
de transport menys contaminants,
reduir els desplaçaments en vehicle
privat per minimitzar els seus impactes i millorar la seguretat viària,
concretament dels alumnes.

“ Premià de Dalt és un poble viu, familiar i que vol consolidar-se com a referent saludable, per aquest motiu us animem
a desplaçar-vos a les escoles a peu, fent salut i reduint la contaminació.” JOSI DURÁN. Regidora d’Ensenyament

Nou horari de tancament dels Consultoris Mèdics
Els consultoris de l’Institut Català
de la Salut a Premià de Dalt i
Premià de Mar tanquen a les 8 del
vespre des del passat 12 de febrer
de 2018.

Cotet

De dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 15 a 20 h

Nucli Urbà

De dilluns a divendres de 8 a 14 h
Tardes de 15 a 20 h Dimecres tarda, de 18:45 a 20 h

El Remei

Dimecres de 15 a 18 h

Per demanar ASSISTÈNCIA fora d’aquest horari caldrà trucar al 061 CatSalut Respon, des d’on,
segons el cas, s’enviarà un metge a domicili o una ambulància d’emergències mèdiques.
Punt d’atenció continuada (PAC) > CAP Premià de Mar
De dilluns a divendres: de 20 a 08 h / Dissabtes: de 17 a 08 h/ Diumenges i festius: de 08 a 08 h
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ACORDS DE PLE
PLE ORDINARI 12 FEBRER DE 2018
Aprovació de les bases per als ajuts extraordinaris
destinat a la rehabilitació dels elements comuns dels
edificis i de la instal·lació d’ascensors en els edificis
privats inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris
de Premià de Dalt. · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit.

·

APROVADA PER UNANIMITAT

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

Aprovació provisional de la Modificació puntual del
POUM del sector PP2 “Can Nolla” de Premià de Dalt.

·

APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM

·

2 VOTS EN CONTRA : Crida
......................................................................................

i PP

Aprovació inicial de la Modificació puntual del
POUM relatiu al canvi de qualificació urbanística de
2 parcel·les que actualment tenen la qualificació 13f,
ciutat jardí semi-intensiva en agrupació d’habitatges per a passar a la qualificació 13c, semi-intensiva
unihabitatge, situades a la plaça de Lluís Companys
números 3 i 4, de Premià de Dalt. · APROVADA AMB 15
VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i PP
CIONS : Crida

· 2 ABSTEN-

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

Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM
relatiu a la regulació de l’article 30.2 de la normativa per executar petites edificacions complementàries
als usos prinmcipals en els solars del sistema urbanístic d’equipaments de Premià de Dalt. · APROVADA AMB
15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i PP
CIONS : Crida

· 2 ABSTEN-

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

Aprovació de la verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM de Premià de Dalt en l’àmbit
del sector PA-1 Can Vilar de Premià de Dalt.
APROVADA AMB 13 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM

Setmana Santa

2 ABSTENCIONS : PP· 2 VOTS EN CONTRA : Crida
·......................................................................................
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Aprovació definitiva de la relació de béns i drets
afectats per a l’execució del projecte de l’obra local
ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí
del Mig, rotonda i voreres camí del Mig”, i estimació, en
part, de les al·legacions presentades pels afectats
APROVADA PER UNANIMITAT
·......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 2
que consta a la relació de béns i drets afectats per a
l’execució del projecte de l’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig, rotonda
i voreres camí del Mig”, aprovada definitivament a nom
del Sr. Salvador Serra Prats · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 2
que consta a la relació de béns i drets afectats per a
l’execució del projecte de l’obra local ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig, rotonda i
voreres camí del Mig”, a nom de CORMA, SCCL.
APROVADA PER UNANIMITAT
·......................................................................................

Iniciació de l’expedient per a la determinacio del justipreu, mitjançant peça separada, de la finca núm. 1 i
núm. 3 que consta a la relació de béns i drets afectats
per a l’execució del projecte de l’obra local ordinària
denominat “Nova versió del projecte executiu dels
accessos al barri Santa Anna - Tió pel camí del Mig,
rotonda i voreres camí del Mig”, a nom del Sr. Miquel
Viñals Comajuan. · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Moció del Grup Municipal de Crida Premià de Dalt
d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.

· APROVADA PER UNANIMITAT

PROPER PLE: DILLUNS 12 DE MARÇ A LES 20h

Diumenge 25 / DIUMENGE DE RAMS
11.30 h_ Benedicció Solemne Plaça de la Vila _ Processó i missa de la Passió
.................................................................................

Dijous 29 / DIJOUS SANT

19.00h_ Celebració Sant Sopar del Senyor / 22.00 h_ Hora de pregària
.................................................................................

Divendres 30 / DIVENDRES SANT

10:00 h_ Litúrgia de les hores / 17.30h_ Celebració de la Passió del Senyor / 21:00 h_ Via Crucis
.................................................................................

Dissabte 31 / VETLLA PASQUAL O DE LA RESURRECCIÓ / 22:00 h_ Liturgia de les hores
...............................................................................................

Diumenge 1/ PASQUA DE RESURRECCIÓ Parròquia de Sant Pere

12.30 h_ Concert de Caramelles_ Coral Primiliana de Veus Femenines_ Sala de Plens
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UN ADHESIU CORPORATIU IDENTIFICA TOTS ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS COL·LABORADORS

Premià de Dalt s’adhereix a la
campanya “No puc esperar!”
És un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les
persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment
El ple municipal celebrat dilluns
12 de febrer va aprovar de forma
unànime una moció d’adhesió a
aquesta campanya presentada pel
Grup Municipal de Crida Premià de
Dalt a la qual es van sumar la resta de
partits, PDeCAT, PSC, ERC i PP.

“No puc esperar!” és un projecte
pensat per a facilitar el dia a dia de les
persones que necessiten utilitzar un
lavabo urgentment per un problema
mèdic no contagiós. Els destinataris
són els pacients amb malalties
inflamatòries intestinals (malaltia de
Crohn i colitis ulcerosa), els pacients
ostomitzats o colectomitzats, els
pacients sotmesos a cirurgia per un
càncer de recte, i tots aquells pacients
que els metges col·laboradors amb el
projecte considerin que cal incloure.
L’Associació de malalts de Chron i
Colitis Ulcerosa de Catalunya emet

les targetes d’aquesta campanya.
Les targetes són gratuïtes i estan
numerades per a seguir un control
de lliurament. Un adhesiu corporatiu
identifica tots els establiments
comercials col·laboradors que formen
part de la campanya i estan inclosos
dins del web www.nopucesperar.
cat i a l’App a disposició de les
persones beneficiàries de la
targeta.
El projecte “No puc
esperar!” compta amb
el suport del Consell
Consultiu de Pacients
del Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya, de la Societat
Catalana de Digestologia, de
l’Institut Català de la Salut i
del (Grupo Español de Trabajo
en Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa).

DES DE LA SEVA OBERTURA, L’INS DISPOSA D’UN ESPAI PER A AQUEST PROJECTE

Tenim corresponsals a l’Institut!

Aquests joves fan d’enllaç entre el PIJ La Fletxa i els companys de la seva aula
Els
Punts d’informació descentralitzats
al Centres d’Educació
Secundària (PIDCES) van
néixer per tal d’oferir un
espai de proximitat a les
persones joves.
Des de fa més de 14 anys, una quarentena d’alumnes
d’ESO i batxillerat col·laboren voluntàriament amb el
projecte de Corresponsals cada curs. En aquests 14 anys
hi han passat més de 500 joves.

Difusió a la classe de la informació que recull al PIJ
(durant les hores de tutoria).
Fer arribar al PIJ les demandes, dubtes, activitats i
propostes del grup classe.
Assistir a les reunions i a la formació al PIJ de l’INS.
Coordinar-se amb els altres corresponsals de l’institut.
Consultar la cartellera del PIJ.
Passar pel PIJ-INS dimarts i dijous al 1r pati.
Aquest projecte no es podria dur a terme sense la col·laboració de l’equip directiu de l’institut, la coordinadora
pedagògica i la implicació de tots els tutors.
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EL CONCURS HA ARRIBAT A LA SEVA 5A EDICIÓ I EL LEMA TRIAT PER AQUEST ANY HA ESTAT “QUIN COS(T) TÉ?”

Cristina Ortega és la guanyadora del 5è Concurs de
cartells “Dia de la Dona” 2018

1r PREMI

1r FINALISTA

El primer premi del concurs de
cartells que s’organitza a l’INS
Valerià Pujol del municipi per a
triar l’obra que ha d’il·lustrar la
programació per a commemorar
el 8 de març, Dia de les Dona, ja té
guanyadora. Es tracta de la Cristina Ortega, alumna de 1r de batxillerat, i la seva obra “No matter
my size”.
El cartell primer finalista ha
estat “Para presumir hay que
sufrir” de la Isabella Quero,
alumna de 2n de batxillerat,
mentre que el segon finalista ha

2n FINALISTA

6

estat “You are beautiful” de la
Núria Rodriguez, estudiant de 1r
de batxillerat.
Enguany el concurs ha arribat
a la seva 5a edició i el lema triat
per aquest any ha estat “Quin
cos(t) té?” per a reflexionar sobre
què passa quan el nostre cos no
es correspon amb els ideals de
bellesa que estableixen la publicitat, la moda i els mitjans de
comunicació, entre altres. Hi han
participat els alumnes de l’INS
Valerià Pujol des de 1r d’ESO a 2n
de batxillerat.

El concurs l’organitza l’Institut i hi col·laboren el PIJ la Fletxa i
les regidories d’Ensenyament, Igualtat i Joventut.
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EN MARXA ELS AJUTS DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL BARRI SANTA ANNA - TIÓ
QUI POT DEMANAR L’AJUT?

President/a de la comunitat de propietaris/àries
Administrador de l’edifici o persona propietària
QUINS HABITATGES O EDIFICIS ES PODEN BENEFICIAR DE L’AJUT?

Els edificis han d’estar destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans del 2002, a excepció
d’obres de millora de l’accessibilitat o actuacions d’eficiència energètica.
ON I QUAN ES POT SOL.LICITAR L’AJUT?

Es tracta d’un programa d’ajuts a la rehabilitació dels
elements comuns dels edificis i de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Dins del Pla de Barris es preveu la intervenció integral
en el barri Santa Anna per tal de millorar el benestar i
la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Al Registre de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Fàbrica, 1.
Data límit: 20 de juny de 2018.
Més informació: Punt d’Informació Pla de Barris
Plaça Mil.lenari, 2 Premià de Dalt
dilluns i dimecres de 17 a 20h

L’Ajuntament destina ajuts extraordinaris aquest 2018 per a fer front a les despeses de rehabilitació dels edificis
i aconseguir que els habitatges siguin segurs i accessibles

A FINALS DE FEBRER S’HA DUT A TERME LA NETEJA INTEGRAL DE LA BASSA I LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BOMBA D’AIREJAT

La bassa de can Figueres ja està en perfecte estat
L’any passat la bassa de reg de Can Figueres va ser objecte d’un acte vandàlic que va canviar
les condicions de l’ecosistema afectant els peixos que hi viuen i, de retruc, la canalització de l’aigua.
A partir d’aquell moment, des de la Regidoria de Salut
s’ha treballat per tal d’estabilitzar les condicions fisicoquímiques de l’aigua.
A finals de febrer s’ha pogut dur a terme la neteja integral de la bassa i la instal·lació d’una bomba d’airejat, que
ha de permetre un millor manteniment de les condicions
de l’aigua de la bassa.
Mantenir aquest estol de peixos permet lluitar contra
els insectes, com mosques i mosquits que podrien afectar
a la convivència als Jardins de Can Figueres, a banda que
és un element més per a gaudir de la bellesa del jardí i de
l’entorn de la biblioteca i Casa de Cultura.

DIRECTES EN EL REBUT DE LA BROSSA
AVÍS: DESCOMPTES
PER ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
DIMARTS > Barri Santa Anna-Tió, costat mercat ambulant (9 a 12h)
DIJOUS > Barri del Remi, tocant a La Petanca (10 a 13h)
DIUMENGE > Espai la Fàbrica Carretera d’Enllaç (10 a 14h)

0 a 2 > 0% DESCOMPTE
3 a 6 > 5%
7 a 10 > 10%

11 a 14 > 15%
15 > 20%

DESCOMPTE
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Premià de Dalt,
vila esportiva

En2’
minuts

El Govern treballa per fer realitat a partir d’aquest any els projectes que
consolidaran l’anella esportiva. Un complex multiesportiu que esdevindrà
Eina de cohesió
Motor generador dels bons valors de l’esport
Respecte
Sacrifici
Solidaritat
Disciplina

5
3

1

2
4

5

1

2

3

Ampliació

Millores

Millores

Pavelló Esportiu

Camp Municipal Futbol

La Poma Bike Park

4

Piscina
Municipal

5

Aparcaments

En els propers números de la revista municipal detallarem cadascun dels projectes de l’Anella Esportiva

1

La Poma Bike Park
25.000 usuaris de tot el món

Bikepark i skatepark de referència
Accés gratuït per a veïns
Entre els 4 millors bikeparks del món
Projecció internacional
Properes actuacions:
Millora de l’accés | Creació de serveis d’atenció a l’usuari
(vestidors, restauració, merchandising) | Enllumenat nou

2

Camp Municipal de Futbol
250 famílies usuàries

Seu del Club Esportiu Premià de Dalt
Escenari d’esdeveniments de gran prestigi
(Copa Coca Cola, Enfutbola’t, International Carnaval Cup)

Properes actuacions:

Canvi de la gespa dels 2 camps de futbol | Condicionament de l’entorn

3

Pavelló Poliesportiu
400 famílies usuàries

Seu del Club de Bàsquet Premià de Dalt
Club Futbol Sala Premià de Dalt
Club Vòlei Premià de Dalt
Club de Patinatge Premià de Dalt
Properes actuacions: Rehabilitació de l’actual pavelló |

Ampliació amb el cobriment de la pista poliesportiva exterior | Millora de l’entorn

4

Piscina Municipal Situada al centre geogràfic del poble
Equipament a mig termini | Completarà l’anella esportiva
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4a Setmana Oncològica

Un any més, Oncolliga Premià de Dalt va organitzar durant una setmana un ampli programa d’activitats per a fer
partícips els veïns de Premià de Dalt de què és fer front a un càncer, què suposa, com se’l combat i com s’hi conviu.

Rua de Carnaval 218

Felicitats a l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes per l’organització de l’esperada Rua de Carnaval al
nostre poble. També a l’Esbart l’Espolsada per regalar-nos una exhibició de la dansa típica de Premià de Dalt i a
totes les comparses que van oferir un autèntic espectacle de color i alegria durant el tret de sortida del regnat del
Rei dels Pocasoltes.

International Carnaval Cup

Premià de Dalt acollia per primer cop del 9 a l’11 de febrer aquest esdeveniment del futbol base anomenat
International Carnaval Cup al Camp Municipal de Futbol. Enhorabona a l’organització, al flamant guanyador, el
València Club de Futbol, als 28 equips participants i a les persones i famílies aficionades que van omplir les grades.

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

10

PROVA PILOT

1r PROJECTE DE
FUTBOL COOPERATIU

21 h

Març 2018

2

Dia Internacional Dona
12h

dissabte

11

SALA DE PLENS
Ajuntament dePremià de Dalt
Associació d’Artistes

3a Conferència de
Quaresma: “L’Espiritualitat: Camí de Creixement”

per Josep Otón, professor a ISCREB i
escriptor. Sala de La Cisa
Arxiprestat de la Cisa i Parròquia de Sant Pere

6

dimarts

11 h

Hora conte nadons

“La Lluna i el sol es fan amics”
A càrrec de Núria Clemare

Biblioteca Jaume Perich i Escala

8

dijous

diumenge

18 h

Lectura manifest
Dones de Dalt

Calçotada popular

12’30 h
34è aniversari
Associació Gent Gran

Missa major
Coral Primiliana
de Veus Femenines

Ermita de la Mare de Déu de La Cisa

19 h
Grans èxits

Pel·lícula Dunkerque

Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume
Espai de Cinema

Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume
Dones de Dalt. Regidoria d’Igualtat

Grup Excursionista la Tortuga

20

dimarts

17’30 h

Dia Internacional de la Poesia

Hora Conte
Amopoema

a càrrec de Belén Roca i Anna Jansen
Biblioteca Jaume Perich i Escala

23

divendres

17’30 h

Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume

16

17’30 h

divendres

Storytime

Hora conte anglès

de 10 a 13 h

A càrrec de la companyia
Corrandes i Animació

24

dissabte

20 h

Sopar de les llenties.

Parlarem de la Comunitat de
Sant Egidi
A la casa del Terçó

Grup de Solidaritat amb el tercer món.

A càrrec d’Espai Educa

Biblioteca Jaume Perich i Escala

19’30 h

La Calaixera de la SC Sant Jaume

diumenge

Cinefòrum
Que Dios nos perdone

CinefòrumFigures Ocultes Maisy Goes to the Library

Pista de Sant Jaume

Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Espai de Cinema

Sala de Plens de l’Ajuntament

Taller de Danses

Sala Sant Jaume. de la SC Sant Jaume.

Crida Premià de Dalt, ANC Premià de Dalt,
Crida Premianenca Arran Premià

Dia de la Dona

dissabte

EscenARTS d’hivern
Memòria
de les Oblidades”

18

Lectura manifest

10

19 h

Al torrent de Santa Anna

13 h

Regidoria d’Igualtat

dissabte

de Tecla Martorell, amb Rosa Andreu

d’11 a 16 h

Correllengua
feminista
21 h

dilluns

Espai Santa Anna

Acció vinculada al Pla de Barris

Homenatge
Elisenda sala

5

Sopar “yo pongo”

17

EXPOSICIONS

Exposicions temporals

Inauguració

Coincidència Insòlita:
Viladomat i la tècnica”
“Joves artistes”.
Museu de Premià de Dalt
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Dones del taller
de pintura
l’Associació d’Artistes
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

11

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Valentino
Natalia Ginzburg

Signatura: N Gin
Traducció: Anna Casasses

Valentino és la història d’una
família italiana explicada
per un dels seus membres, la
Caterina, que amb extrema
senzillesa i naturalitat, relata
la seva vida a casa dels pares
i els sacrificis que fan tots
plegats per a que el germà, en
Valentino, faci la carrera de medicina, doncs el seu pare
sempre ha cregut que esdevindria un home de profit.
La Caterina, estudia per ser mestra, i es testimoni de
primera mà de la vida despreocupada i frívola que porta

Edicions de la Ela Geminada, 2017

en Valentino, un presumit picaflor que un dia arriba a casa
disposat a casar-se amb una dona rica però poc agraciada;
un fet que provocarà un autèntic trasbals a tota la família.
Aquesta nouvelle és la tercera entrega del projecte iniciat
per l’editorial gironina de recuperar les cinc obres breus
de la Ginzburg reunides en un sol volum l’any 1947 sota
el títol Cinque romanzi brevi, el primer volum del qual, El
camí que porta a ciutat, ja vam recomanar fa uns mesos.
Menció apart mereix l’epíleg que acompanya aquesta
edició a càrrec de Jenn Díaz, una interessant aproximació
a la màgica expressivitat i a l’univers narratiu d’aquesta
escriptora magistral.

Plouen Poemes

Il.lustracions: Morad Abselam

Vanesa Amat, M. Carme Bernal, Isabel Muntañá
La poesia és una eina clau en
l’aprenentatge de la lectura
doncs, a través de les imatges
concises i de la musicalitat
de les paraules, els infants
es poden sentir atrets, des
de ben petits, per una gran
varietat de formes literàries. Una bona mostra d’això
la trobem a Plouen Poemes!, una antologia de poesia
catalana que recull un centenar llarg de poemes agrupats

Editorial: Eumo, 2017

per temes: des dels animals, les estacions, la natura, els
sentiments, els oficis, els jocs lingüístics, a les cançons o
les festes; el llibre està format per textos de 46 escriptors
de la literatura catalana, clàssics i contemporanis, així
com de composicions procedents de la tradició oral,
refranys, dites i embarbussaments. Una bona oportunitat
per practicar la lectura en veu alta adreçada a tots els
públics, però pensada especialment per a petits a partir
de 5 anys, doncs permet treballar l’expressió oral a través
de ritme i les sensacions que provoquen les paraules.

Les arrels de Catalunya. 1986

En aquesta obra lligo el sentiment de pàtria
amb la necessitat ecològica d’associar-hi un
element vegetal, amb flocs de fibra de jute que
volen simbolitzar les arrels indestructibles del
país i el seu esdevenir històric i assimilador de
cultures diverses.
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No heu sentit mai... No
heu sentit mai el soroll del
vent quan passa entremig de
les roques? No l’heu sentit
xiular? Ah! Si l’heu sentit, és
gairebé segur que el vostre cor
s’haurà omplert de frisança i,
una suor freda us haurà humitejat el rostre i haureu experimentat un vertigen, i adonat
que les orelles us xiulaven, i
que una cortina vermella es
posava davant dels vostres

ELISENDA SALA. MAIG 1958

ulls, i els polsos començaven
a bategar en força.
Les mateixes sensacions
es perceben quan imaginem
l’etern silenci, però, després,
a semblança de l’emoció
de sentir el soroll del vent
passant entre les roques, tot
es torna reconfortant, perquè
el veritable benestar existeix quan l’etern silenci ens
envolta.

DISSABTE 3 DE MARÇ, 12.00h
Acte d’Homenatge a l’Elisenda Sala a la Sala de Sessions
de l’Ajuntament de Premià de Dalt

XARXES SOCIALS

LA PINASSA_ 131

#revistalapinassa #premiadedalt

Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt

1. @an_nacm 2.@evita_pinkie 3.@monifarre 4.@georginacoma 5.@rafekas55 6.@susanaqgrande

PREMIÀ DE DALT 2018
DIVENDRES 30, DISSABTE 31 de MARÇ i DIUMENGE 1 d’ABRIL

 PROGRAMACIÓ i HORARIS

(Horari d’obertura de les instal·lacions: de 17 a 21 h)

17.30 a 20.30 h
Tots els dies

30 de març

i MÉS

SORPRESES

* Boti-boti
!!!!!!
* Piscina de boles
* Tren de vies
* Llits elàstics
* Ludoteca amb cotxes
* Tobogan inflable
* Jumping
* Circuit de cars
* Gran Prix
* Gira salta

* Karaoke
* Taller vaixells paper
* Jugantots
31 de març

* Scalextric
* Taller puzzle
* Jugacirc
1 d’abril

* Photomaton solidari
(Per utilizar el photomaton solidari, porta algun
aliment o dóna 1€ per al Banc d’Aliments)

* Taller pinta’t la cara
* Fi de festa
amb el grup d’animació infantil
“SET DE SO” a les 19h

SORTEIG

 SERVEI DE BAR I CAFETERIA A CÀRREC DE JOAN&LAURA

d’unes entrade
s
per al parc
Aquàtic Illa
Fantasia

 Pavelló Poliesportiu Municipal · Passeig Can Balet, s/n
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Col·laboren

Apostem per la recuperació econòmica,
el talent i l’innovació.
El nostre grup, impulsat per l’Alcalde, Josep Triadó, segueix apostant per l’emprenedoria, la reinserció laboral, la millora constant
i el foment del teixit empresarial i comercial, tant des d’un punt de vista d’ajut
per a la reinserció laboral al mercat de treball de les persones desfavorides, el
foment de l’autoocupació (Pla 3000, Pla d’Autoocupació…), com l’aposta ferma
d’atraure talent i innovació a la població, promovent a millora en les capitacions
de la ciutadania amb la incorporació de dinàmiques de coworking, coaching,
networking, mentoring…La taula de treball sobre el teixit comercial iniciada
amb el suport de la Diputació de Barcelona esta ajudant a detectar i resoldre les

Sistema de pensions.
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política
pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les
desigualtats, el que en un país com Espanya amb el percentatge
de desigualtat més alt d’Europa, la redistribució és fonamental per mantenir la
castigada cohesió social I en molts casos també serveix per ajudar a fills i néts
afectats per la crisi
Existeix ara una gran preocupació pel present i futur de les pensions,
vist com han desaparegut els gairebé 67.000 milions que vàrem deixar els
socialistes al fons de reserva. Tot i que les pensions estan assegurades pel Pacte
de Toledo, s’està produint un deteriorament d’aquestes, ja que l’actualització
del 0,25% anual, no compensa l’increment de l’IPC i encara s’agreujarà més
en els anys vinents, ja que s’estima que la inflació serà molt superior a l’actual.

Treballant pel nostre poble, Carrers,
Joventut i Cultura. Construint República.
Malgrat el segrest de persones i institucions que viu el nostre
país, els d’ERC a Premià de Dalt seguim treballant amb il·lusió per les persones i
amb les persones. Valors republicans com la cultura, els drets socials, el feminisme i la participació ciutadana estan presents en tot allò que fem, perquè entre
tots, volem construir República.
Remarcar, entre moltes altres, algunes actuacions que es duran a terme en
breu a la via pública, amb el regidor Josep Font al capdavant. Es pavimentarà
i es soterraran els serveis dels carrers Costa Brava i Penedès, des de la Riereta
fins a l’Av. Catalunya; s’inicia la segona fase del c/ de la Cisa; es pavimentarà el
c/ Jacint Verdaguer al Barri Cotet; i són també a punt d’iniciar-se les obres de
sanejament i consolidació del mur de la Font del Peix, a Folch i Torres-Travessia del Mar.
Des de Joventut, amb Emma Escolano, resaltar la participació al Servei de

Per un poble verd, groc, feminista,
participatiu i lliure de discriminacions

Gràcies a totes les persones que heu participat i fet
possible la campanya contra l’LGBTI-fòbia a l’esport! Agraïm el treball conjunt
amb Ajuntament, clubs, entitats, organitzacions i veïns i veïnes.
Diumenge 11 de març celebrarem al Torrent Santa Anna un Correllengua
feminista i intercultural, també conjuntament amb l’ANC, Crida Premianenca,
Arran i més col·laboracions. Us animem a assistir-hi, i també a sumar-vos a la
vaga del 8 de març!
Seguim mes rere mes reclamant la llibertat dels presos polítics, així com
l’inici del procés constituent amb què hem de poder lliurement decidir-ho tot.

Antes de empezar el escrito, nos gustaría felicitar al Grup
Carnestoltes por hacernos disfrutar con la magnífica Rua de
Carnaval del pasado día 11 de febrero. El pasado mes realizamos el primer pleno de este año 2018. Un pleno donde el gran
protagonista fue el departamento de urbanismo: Can Nolla, Can Vilar, cambio
de calificación urbanística y proyecto ejecutivo de los accesos al barrio Santa
Anna – Tió. En cuanto a Can Vilar, que fue el único punto que no votamos a
favor, seguimos pidiendo al equipo de gobierno comunicación con los vecinos
de la zona, que ya manifestaron en su día su desacuerdo con el proyecto y que
por cierto, el PSC se unió a la protesta. Desde el Grupo Municipal del Partito
Popular presentamos una moción y varias preguntas. En cuanto a la moción,
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necessitats de modernització dels nostres comerços. El conveni amb el programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” ens aporta l’ajut necessari per a una
reinserció efectiva, la millora de la qualificació professional de col·lectius vulnerables en situació d’atur i l’aposta pel “Club Emprèn”, que residirà en l’edifici de
la Casa de la Vila es configura com l’espai multifuncional on donar suport, com
a servei d’allotjament i de dinamització empresarial, a professionals, empreses i autònoms del municipi amb la finalitat de generació de talent, ocupació i
xarxa empresarial i com un hub on les entitats del poble podran disposar d’espais per realitzar activitats que complementin la seva tasca. L’aposta empresarial la veureu desenvolupada al lloc web de l’Ajuntament i aprofitem l’avinentesa
per congratular-nos per la seva nova concepció.
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

És cert que l’import de la pensió a Espanya respecte de l’últim salari en
actiu, és el més alt a Europa, però l’import total de les pensions respecte del
PIB, està per sota de la mitjana europea, de manera que es poden buscar fonts
alternatives via impostos com en la majoria dels països del nostre entorn, ja
que amb les cotitzacions a la S.S. és clarament insuficient per la baixa xifra de
cotitzants i precarietat dels salaris. El que no es pot acceptar com a solució
és la que el govern del PP està promovent: que les pensions públiques baixin
en benefici de les pensions privades que una majoria de ciutadans no podran
pagar.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l’accés al Sistema de Seguretat
Social s’ha de considerar un dret constitucional. Hem de tornar al consens de
2011 i garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l’actualització
de les mateixes d’acord amb l’IPC.
facebook:Socialistes Premià de Dalt/fernandezmin@premiadedalt.cat

Mobilitat Internacional Jove del Maresme i l’aportació de propostes d’activitats
presencials (assessories, tallers, xerrades) i virtuals (butlletí i xarxes socials),
amb la finalitat de promoure la participació, l’autonomia juvenil i oferir als joves
més oportunitats laborals, formatives i de voluntariat. S’han realitzat debats i
tallers, per als alumnes de l’institut, impartits per Mossos, Seveis Socials i Associacions teatrals, sobre prevenció de relacions abusives, internet segura, educació emocional, emancipació i conductes sexuals de risc. Els alumnes assistiran
a l’obra Carrousel amb un format de molta proximitat amb el públic, per tractar
aquestes conductes de risc amb què acaben alguns jocs d’adolescents.
Pel que fa a Cultura cal destacar l’EscenARTS amb l’obra Cabareta a la SC Sant
Jaume, èxit del darrer Grec Festival de Barcelona; i l’obra que podrem veure
el proper 17 de març, Memòria de les Oblidades amb l’actriu Rosa Andreu, un
exercici de memòria històrica imprescindible, com a colofó a les activitats de
les jornades sobre la Dona. facebook : esquerra republicana de catalunya

premia de dalt / m’estimo premia de dalt

I també al poble volem que tot es decideixi per part de la ciutadania, volem
participació real, que l’opinió dels veïns i veïnes sigui vinculant. Per això hem
votat en contra de l’urbanització amb supermercat de Can Vilar (mentre el
PSC i ERC, abans en contra, ara que són a govern hi voten a favor), i de la
depredació del verd de Can Nolla amb centenars de pisos. Hi seguim treballant.
Per acabar, el Ple ha aprovat a proposta nostra l’adhesió a la iniciativa “No
puc esperar!”, que facilita la vida diària a persones que per motius mèdics
necessiten utilitzar urgentment els lavabos. Trobareu tota la informació i
altres propostes al nostre web. Contacteu-nos per seguir construint plegats
un poble de totes i tots! cridapremiadedalt.cat/ cridapremiadedalt@

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

pedíamos trasladar nuestro profundo desacuerdo a la ATM por la subida del
transporte en 2018. El equipo de gobierno, tarde y fuera de plazo, presentó
una moción en la que dejaba entrever que la subida del transporte público es
culpa, como no, del gobierno de Partito Popular. Finalmente, tanto nuestra
moción como la del equipo de gobierno fueron retiradas para ser consensuadas. Los temas de las preguntas que presentamos: urbanismo, vía pública,
incongruencias en la política de reciclaje, aparcamiento en La Floresta, velocidad excesiva en algunos tramos del municipio y el excesivo coste económico de
las juntas de gobierno local. facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPre-

miadedalt / 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.

El somriure de la ceràmica

Elisenda Sala

Foto: Marga Cruz

Elisenda, què és l’art per a tu? Una manera d’explicar-te a tu mateix i com veus el món. A tota obra ha d’haver-hi un sentit d’equilibri, d’expressió, de sentiment…
És molt interessant fer art i jo, al llarg de la meva vida,
m’ho he passat molt bé fent obra.
.......................................................................................................
Ets una de les ceramistes més reconegudes al nostre
país però també ets actriu, bibliotecària, cantant…
Sóc una persona que tinc capacitat per a fer molts coses.
De petita, per exemple, m’agradava molt el teatre i el cant
i vaig formar part de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB). Li dèiem teatre vocacional. Alhora, estudiava
biblioteconomia i documentació a l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona (1956-59).
.......................................................................................................
Explica’ns la teva experiència a Suècia. L’any 1961 vaig
rebre una beca de la Diputació de Barcelona per perfeccionar i ampliar els meus estudis de ceràmica a l’estranger, concretament, a Estolcolm. I cinc anys després, vaig
guanyar el primer premi del concurs de ceràmica “Ciutat
de Barcelona”. Em van donar 25.000 pessetes, uns dinerets que em van anar molt bé per acabar els meus estudis
a la Konstfackskolan d’Estocolm (Facultat de Belles Arts).
.......................................................................................................
I perquè a Suècia? El meu mestre, en Josep Llorenç
Artigas “Papitu” em va fer una carta de recomanació per
al responsable de la secció de ceràmica d’aquesta universitat. A l’Escola Massana prioritzaven l’expressió artística així que vaig anar a Suència a aprendre disseny.
.......................................................................................................
És cert que vas ser la fundadora de la Biblioteca de
l’Escola Massana? Així és, gràcies al Frederic-Pau
Verrié, professor d’Història d’Art, que em va proposar
de crear-la ja que estava acabant els estudis de Biblioteconomia. Cobràvem 1 pesseta a cada alumne per a crear
el fons de llibres! Vaig estar-hi durant 10 anys de bibliotecària fins que un dia el director em va dir: “la ceràmica et reclama més hores i la biblioteca també o sigui que

has de triar: o biblioteca o ceràmica”. I, òbviament, vaig
triar la ceràmica.
.......................................................................................................
Mantens intacta però la teva passió per la lectura, oi?
Sí, això ho vaig heretar del meu pare, Carles Sala. Era
periodista, especialitzat en ràdio i havia estat director
de Ràdio Associació de Catalunya. El vaig conèixer quan
jo tenia 10 anys perquè es va haver d’exiliar a Mèxic quan
jo només tenia 10 mesos. El meu pare va entendre que la
meva educació era prioritària i cada cap de setmana em
portava per tota Barcelona a conèixer cultura i explicarme-la. Jo als 13 anys ja havia llegit un munt de llibres i
sense cap censura! També vaig aprendre francès gràcies
a ell perquè l’escrivia perfectament. L’anglès no, el vaig
aprendre anys més tard a l’Institut Britànic.
.......................................................................................................
Una de les teves obres que més estimes és el mural
“Catalunya” que tenim a la Biblioteca Jaume Perich.
Ens expliques el seu missatge? El vaig fer l’any 1966
als tallers de la Massana. Són 4 barres però no vaig voler
pintar-les de vermell i groc. Són com 4 camins que van
en una direcció i l’explosió de la gent que la vaig simbolitzar en forma de pedres. El missatge era creure i refermar la nostra identitat catalana.
.......................................................................................................
“Les Arrels de Catalunya” és l’altre conjunt escultòric
que cedeixes ara a l’Ajuntament… Amb aquesta obra
volia explicar que Catalunya sempre ha estat una terra
de pas. Alguns s’han quedat i altres han marxat però
tots han deixat alguna cosa i per això som tan rics en
sentiments i en creativitat i uns autèntics privilegiats.
Estic convençuda que gràcies a aquesta genètica som un
dels millors països del món.
.......................................................................................................
El teu pare, exiliat, et va influir en el teu patriotisme i amor per Catalunya? Molt! Quan el meu pare va
tornar de l’exili em va explicar les raons de tot plegat i
vaig començar a estudiar la història de veritat a través
d’ell ja que estava vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans. Anava a les reunions, clandestines, i sovint m’hi
portava. Malauradament, la situació s’assembla molt
a l’actual. Jo crec que no ha canviat res, només s’han
disfressat i prou. Ens volen esborrar la nostra identitat.
Als seus 80 anys, l’Elisenda Sala manté intacta la
seva vitalitat. De gran somriure i conversa fàcil, se
li humitegen els ulls quan parla del seu pare, Carles
Sala, el seu gran mentor i la persona responsable
de la seva passió per Catalunya. Tot i ser una ceramista d’entre les millors d’Europa, l’Elisenda fa de
la senzillesa i la humilitat dos dels seus trets característics els quals, units a la generositat, completen una artista de gran nivell i una persona de gran
qualitat humana que va aterrar a Premià de Dalt a
cal Forner Vell ja fa uns quants anys.

La seva immobiliària de confiança

WWW.PUNTIMMOBILIARI.COM

info@puntimmobiliari.net
93 751 65 46

