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Benvingut Estiu 2018 
El 23 de juny arrenca la temporada de piscina



DESTAQUEM
Piscina d’estiu

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
Apostem pel verd

AGENDA D’ACTIVITATS 

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

XARXES SOCIALS

TRIBUNA POLÍTICA

L’ENTREVISTA
Guillem Homet i Mir

L’alcalde escriu

Arriba l’esperat estiu, especialment per als més menuts de 
casa ja que significa que s’acaben les classes a les escoles i que 
comencen les activitats i casals d’estiu. A Premià de Dalt hi ha 
una àmplia oferta per a tothom: Estiu en Marxa, Estiu Jove, 
els campus que organitzen les diferents entitats esportives... 
En els darrers anys, l’estiu al nostre poble també vol dir que 
els veïns i veïnes tenen l’oportunitat de gaudir de la piscina del 
Club de Tennis a uns preus molt assequibles i amb abonaments 
per a gaudir-ne tota la temporada.

Quant a activitat social i cultural, el mes de juny és el mes 
de la nostra Festa Major en honor a Sant Pere, enguany del 27 
de juny  l’1 de juliol; i quan inaugurem el Festival de Música 
del Maresme, amb concerts de primer nivell a diferents masies 
i indrets de Premià de Dalt gràcies a la col·laboració entre el 
Patronat Pro-Música i l’Ajuntament.

Pel que fa a la Festa Major, rebreu el programa els volts de 
Sant Joan amb totes les activitats que ens ha preparat la Comis-
sió de Festes. Ja us avanço que n’hi ha de tota mena per a tots 
els gustos i edats. Així que només em queda desitjar-vos una 
bona entrada a l’estiu i que gaudiu plenament de la Festa Major 
amb respecte i sense caure en comportaments sexistes perquè a 
Premià de Dalt i arreu, no és no! 
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Des del 23 de juny, i fins  a l’11 de 
setembre, els veïns de Premià de Dalt 
podran gaudir de la piscina del Club 
de Tennis Premià de Dalt a uns preus 
especials, més econòmics que equipa-
ments d’aquestes característiques als 
municipis del voltant.

Aquest servei és fruit del conveni 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i el Club signat per l’alcalde, 
Josep Triadó, i el president del Club 
de Tennis Premià de Dalt, Marcos 
Cadarso, per tal de facilitar l’accés 
dels veïns de Premià de Dalt a les 

piscines descobertes del club a un 
preu més baix i amb possibilitat d’ad-
quirir abonaments, amb l’objectiu 
doble de promoure punts de trobada 
que fomentin la cohesió social entre 
la població. El conveni finalitza l’any 
2019, amb una aportació econòmica 
del consistori de 24.000 € en total. 

L’obertura de la piscina als veïns del 
poble ha estat tot un èxit els estius 
passats

ANY 2017: 7.259 usuàries

Fins a 7 anys: 979 
De 7 a 17 anys: 1.937 
Majors de 17 anys: 4.343 
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HI HA DUES MODALITATS DE TARIFES, L’ENTRADA DIÀRIA I L’ABONAMENT, I ES DIFERENCIEN SEGONS LES EDATS

El 23 de juny es reobre la piscina d’estiu 
del Club de Tennis Premià de Dalt 
Amb tarifes reduïdes i abonament per a les persones empadronades al poble

EDAT ENTRADA DIÀRIA ABONAMENT (8 entrades)

TA
R

IF
ES 0- 7 anys GRATUÏTA

3 € 18 € 

4 € 27 €

GRATUÏT

8- 17 anys

Adults ( a partir 18 anys)

Els veïns que vulguin gaudir d’aquestes tarifes 
especials hauran d’acreditar la residència:

• Document oficial  (DNI, NIE o carnet de conduir) 
• Certificat d’empadronament.

>> Èxit total de la iniciativa amb 7.259 persones usuàries l’any passat

CONSULTORIS  
MÈDICS
HORARIS D’ESTIU

Del 30 de juliol al 7 de setembre

Consultori mèdic Barri Santa Anna-Tió
OBERT dilluns a divendres de 8h a 15h

TANCAT TARDES

Consultori mèdic Cristòfol Ferrer
OBERT dilluns a divendres de 8h a 15h

TANCAT TARDES

“L’objectiu és donar una alternativa a la ciutadania i alhora donar a conèixer les instal·lacions als veïns perquè 
suposa una oportunitat perquè l’entitat augmenti el seu nombre de socis”. JOSEP TRIADÓ

Lloc de sortida: Carrer de la Cisa  
Santuari Mare de Déu de la Cisa 
08338 Premià de Dalt, Barcelona 

Rutes per descobrir Premià de Dalt

Ruta cultural guiada per conèixer l’enigma de com i on es 
va trobar la Mare de Déu de la Cisa, la història, llegendes 
i tradicions que hi ha al voltant del Santuari.  

Visites guiades gratuïtes
1r diumenge de mes 

Passejant per la Cisa
R

Places limitades
Horari: De 11,30 h a 13,30 h

2018

Inscripcions (Cal reservar): 
Truca’ns a: 93 693 15 90

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

prmd.ocupacio@premiadedalt.cat                   www.premiadedalt.cat

DIUMENGE 3 JUNY
DIUMENGE 1 JULIOL
DIUMENGE 7 OCTUBRE
DIUMENGE 4 NOVEMBRE



El 15 de juny es commemora el Dia 
Mundial per a la presa de conscien-
cia de l’abús i maltractaments a la 
gent gran, i a Premià de Dalt, l’Espai 
Respir organitza una acció de 18 a 
20 hores per adherir-se a aquesta 
celebració. Concretament, el Respir 
presentarà públicament la campanya 
de prevenció per a un bon tracte a la 

gent gran i acollirà tres xerrades

Bon tracte a la gent gran
La regidora de Serveis Socials, 

Magda Julià, la coordinadora 
d’aquest departament, Núria Riera, i 
la directora de l’Espai Respir, Maria 
Planas, ens explicaran, respectiva-
ment, “Experiències i vivències al 

voltant dels maltractaments a la gent 
gran; “Indicadors de sospita i factors 
de protecció a l’entorn familiar”; i 
“Bon tracte i atenció centrada en la 
persona”. En el mateix acte es presen-
taran les postals i s’acabarà amb un 
berenar per a totes les persones assis-
tents.
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PLE  ORDINARI 14 MAIG de 2018

Aprovació de les festes locals per al 2019: 10 de juny 
(segona Pasqua) i 29 de juny (Sant Pere) . 

· APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................
Desestimacions dels recursos de reposició presentats 
per les persones propietàries de terrenys afectats pels 
nous accessos al barri Sta. Anna - Tió pel camí del mig 
(rotonda i voreres). 

· APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................
Determinació del “justipreu” de les finques afectades 
pels nous accessos al barri Sta. Anna - Tió pel camí del 
Mig (rotonda i voreres). 

· APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................
Aprovació provisional de la modificació puntual del 
POUM relativa a la regulació de l’art. 30.2 de la norma-
tiva en relació a la possibilitat d’executar petites edifi-
cacions complementàries als usos principals en els 

solars del sistema urbanístic d’equipaments de Premià 
de Dalt.  · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................
 Aprovació provisional de la modificació puntual del 
POUM relativa al canvi de qualificació urbanística de 2 
parcel·les que actualment compten amb la qualificació 
de 13f, ciutat jardí semi-intensiva en agrupació d’habi-
tatges, per a passar a la qualificació 13c, semi-intensiva 
unihabitatge, de les parcel·les situades a plaça de Lluís 
Companys, núm. 3 i 4.  

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

PSC-PM i PP · 2 ABSTENCIONS : Crida Premià de Dalt
......................................................................................
Moció inicial de Crida Premià de Dalt a la que s’afe-
geixen tots els grups municipals de rebuig a la sentèn-
cia de “La Manada”.  

· APROVADA PER UNANIMITAT

ACORDS DE PLE

PROPER PLE:  DILLUNS 11 de JUNY

L’Espai Respir diu NO als 
maltractaments a la gent gran

L’objectiu d’aquesta diada internacional, que se celebra des de l’any 2011, és crear una consciència social i política de 
l’existència del maltractament i l’abús produït a les persones grans, juntament amb la idea que es tracta d’una xacra 

social inacceptable, que presenta múltiples formes i que es pot prevenir.

bon tracte
a les persones grans 



El regidor de Comunicació, 
Alejandro Costa Urigoitia, va recollir 
el guardó “Segell Infoparticipa 
2017” com a reconeixement a 
la qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local, 
en un acte que es va celebrar 
al Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 
el passat 25 d’abril.

Es tractava dels cinquens ‘Segells 
Infoparticipa’, una certificació 
que reconeix les bones pràctiques 
que es posen de manifest als webs 

de les administracions públiques 
locals de Catalunya a partir de les 
avaluacions que realitza el Laboratori 

de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural de la UAB i 
que avalua el grau d’informació als 
webs municipals dels ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions. 

El web de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt ha estat reconegut com 1 
dels 19 municipis més transparents 
de tota Catalunya, assolint la 
màxima puntuació possible del 
Segell Infoparticipa. El segell és 
una marca que dona garanties de 
confiança i credibilitat als ciutadans i 

ciutadanes així com un incentiu per 
als responsables polítics i tècnics. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 
de Transparència, des de la UAB es 

van reformular el nombre i 
la definició dels indicadors 
a avaluar, esdevenint així 
també una mesura del grau de 
compliment dels preceptes de 
publicitat activa que estableix 
la Llei.
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ESCOLA MUNICIPAL DE
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de Premià de Dalt
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+ informació: 
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament . 
Plaça de la Fàbrica, 1

Tel. 93 693 15 15
30 
aniversari

MATRÍCULES
CURS 2018-19
PERÍODE DE MATRICULACIÓ

DEL 4 AL 15
DE JUNY

Ajuntament  100% transparent
19 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya han assolit la màxima puntuació

 LA UAB LI ATORGA EL 100% DE TRANSPARÈNCIA PER QUARTA VEGADA CONSECUTIVA

>> El Segell és una garantia de credibilitat i confiança pels ciutadans

La transparència ha vingut per a quedar-se. Per al 
nostre Govern que se’ns reconegui el màxim grau 
de transparència i qualitat en la comunicació i en 
la gestió pública ens reforça la nostra manera de 

fer. El nostre tarannà” ALEJANDRO COSTA URIGOITIA

FESTA MAJOR 
2018
Diumenge 10 de juny, 18h 
al pati de Can Figueres

Ibers i romans 
prepararem les 
bombardes 
per a la Guerra 
de Bombardes

Comença el compte enrere per a la batalla

www.premiadedalt.cat



Aquest tram del carrer és de poca 
amplada (5 metres amb algun tram 
de 4m), encaixonat amb edifica-
cions, moltes de les quals són cons-
truccions entre mitgeres del nucli 
antic. 

Amb les obres es renovaran els 
serveis actuals soterrats, és a dir la 
xarxa de clavegueram, aigua, gas i 
se n’instal·laran de nous com una 
conducció per a les aigües pluvials, 
i “daus” d’instal·lacions per a 
futurs passos de telecomunicacions 
o soterrament de la xarxa elèctri-
ca. També es renovarà l’enllumenat 
públic, amb punts de llum clàs-
sics adossats a façana. S’eliminen 
les barreres arquitectòniques, amb 
voreres i calçada al mateix nivell. 

El carrer de la Cisa és un dels més 
emblemàtics de Premià de Dalt. 
Comença a la Riera de Sant Pere i 
acaba al Santuari de la Mare de Déu 
de la Cisa. Les obres tindran una 
durada aproximada de 4 mesos, 
amb un cost total de 290.000 
euros.

Talls de carrer 
Com que les obres inclouen la 

instal·lació d’una nova claveguera i 
un tub de recollida d’aigua pluvial, 
s’hauran de fer talls de circulació. 
Per aquest motiu, com ja es va fer 
anteriorment, el carrer de la Cisa 
serà de doble sentit entre l’avingu-
da Caritat i el passeig Coromina per 
a permetre el pas de vehicles. 

Us demanem doncs màxima 
precaució i que estigueu amatents 
als senyals que s’hi col·loquin i a 
les instruccions dels agents de la 
Policia Local.

Aparcament alternatiu 
i provisional a l’Espai la 
Fàbrica 

Tal i com va passar en les obres 
d’un altre tram del carrer de la 
Cisa, l’Ajuntament de Premià de 
Dalt cedeix temporalment places a 
l’aparcament soterrat de l’Espai la 
Fàbrica als veïns i veïnes afectats 
per les obres que no puguin accedir 
als seus garatges. Les persones 
interessades únicament s’han 
d’apropar a les oficines de la Socie-
tat Municipal La Pinassa (1a planta 
de l’Ajuntament) i presentar la seva 
sol·licitud d’una plaça tot aportant 
del DNI i l’últim rebut del gual/
entrada de vehicles conforme estan 
al corrent de pagament.
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En marxa la reurbanització 
d’un altre tram del carrer de la Cisa

LES OBRES DE REURBANITZACIÓ SÓN ENTRE EL TORRENT CAN PAU MANENT I EL CARRER SANT JOSEP

>> Tram en obres de l carrer de la Cisa en confluència amb la carretera 

El regidor del PP, Pedro Bailón, renuncia al càrrec
Pedro Bailón, número 2 del Partit Popular a les darreres eleccions municipals, va 

anunciar en el Ple del 14 de maig que presentava la seva dimissió per motius professio-
nals ja que a partir d’ara li resultarà incompatible la seva responsabilitat professional 
amb el càrrec de regidor. El substituirà el número 3 de la candidatura, Luís Torrens.
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El 2 de juny 
aixequem el teló 
del 41è Festival 
de Música del 
Maresme
La primera actuació serà als jardins 
de Can Casadellà.

El Festival de Música del Maresme 
se celebrarà del 2 de juny al 29 de 
setembre a diversos indrets de 
Premià de Dalt. L’actuació inicial amb 
què s’inaugura el cicle de concerts 
tindrà lloc a Can Casadellà, masia 
situada al carrer de la Cisa núm. 53, 
amb “Sonates de Bach” amb Anton 
Serra (flauta travessera) i Jordi Ribell 
(clavecí).

En aquesta 41a edició, el Consell Pro 
Música de Premià de Dalt i l’Ajun-
tament , amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música, han 
programat cinc concerts, el darrer 
d’aquests, de caire familiar.

Dissabte 2 de juny –  20.30 h 

Sonates de Bach, 
Anton Serra_flauta travessera
Jordi Ribell_clavecí. 

Can Casadellà 
Carrer de la Cisa, 53

Dissabte 16 de juny – 22h 

Les Veus
Cor Infantil Amics de la Unió 

Can Coromina 
Riera de Sant Pere, 160

Dissabte 28 de juliol – 22 h 

Haydn
Concert per a violoncel 
Orquestra de Cambra Catalana  

Can Claramunt
Riera de Sant Pere, 148

Dissabte 11 d’agost – 22 h

Veus de fusta i 
cristall
Montserrat Gascón_ flauta de 
vidre i argent
Marina Rodríguez _pianoforte

Santuari Mare de Déu La Cisa

CONCERT FAMILIARCONCERT INAUGURACIÓ

Dissabte 29 setembre – 19 h

Cordes Grillades
Brossa Quartet de Corda 
i La Botzina

Sala Teatre Sant Jaume
Riera de Sant Pere, 145



En2’
minuts

• El Govern Municipal aprova el 2/5/2018 el Pla de Prevenció 
   d’incendis forestals a les Urbanitzacions i nuclis que limiten amb bosc (PPU)

• El document és a exposició pública durant 30 dies

Cost: Aproximadament, 55.000€

Apostem pel verd
Prevenció d’incendis forestals
“Si arriba el foc, estàs preparat?”

En què consisteix?
Creació d’una franja exterior de protecció d’almenys 25m d’amplada al voltant del nucli, 
lliure de vegetació seca i de baixa combustibilitat

Establiment de mesures a la franja perimetral per millorar la seguretat de:
Persones · Habitatges · Infraestructures

Disminució del risc de propagació en cas d’incendi

Facilitar l’accés dels equips d’extinció

Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament de la vegetació a la franja                              
i posterior manteniment

Cal prendre consciència, administracions i veïns
És un risc tenir edificacions o nuclis de població en zones properes 
al bosc en cas d’un incendi forestal

1.

2.



En2’
minuts

En què consisteix?
Espai públic “zona verda”  a Premià de Dalt

135.000 m2

Núm de zones verdes 

72 àrees verdes municipals
Parterres

Zones de jardineres

Places i parcs públics

Empresa responsable:

UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL

Import

Manteniment: 110.000 €/any

Inversió fixa: 50.000 €/any 
destinats a enjardinament, renovació o adquisició nous elements per parcs i jardins

Inversió extraordinaria 2018: 80.000 €/ any
destinats a renovació elements de reg o enjardinament rotondes i altres espais

Durada del contracte 
4 anys

Objectius 
Jardineria + sostenible adequada al nostre clima

Promoció de la biodiversitat ecològica

Estalvi de recursos

i per la vitamina verda 
com a element de benestar

Reforç substancial en el mateniment de parcs i jardins

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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23a Missa Rociera

Aplec de la Cisa

Felicitats, campions i campiones!!!

El  13 de maig la plaça l’Espolsada va acollir la 23a Missa Rociera de Premià de Dalt. Malgrat la pluja, l’esdeveniment 
es va poder celebrar assolint l’emoció que sempre el caracteritza. 

L’1 de Maig de cada any els voltants del Santuari de la Mare de Déu de la Cisa són l’escenari de l’Aplec de la Cisa, 
una festa molt arrelada a tot el Baix Maresme.

Volem felicitar a les jugadores del sènior femení del Club Bàsquet Premià de Dalt per una temporada que les ha 
dut a proclamar-se Campiones de Lliga de Tercera Catalana sense perdre cap partit.  I la nostra enhorabona a 
l’Infantil B del Club Esportiu Premià de Dalt que també ha estat Campió de Lliga 2017-2018.



Festa del Corpus
Missa Major
Parròquia de Sant Pere

Inauguració
41è Festival 
Música Maresme
Les Sonates de Bach amb 
Anton Serra, flauta 
travessera i Jordi Ribell, 
clavecí. Can Casadellà
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

11

2 dissabte

3 diumenge

7 dijous

11 dilluns

16 dissabte

19 dimarts

20 dissabte

23 dissabte

27 dimecres

28 dijous

28 dijous

20’30 h

11 h

11’30 a 13’30 h

12 a 15 h

20 h

19’30h

22 h

tarda

20 h

20 h

18’30 h

20’30 h

11 h

19 h

Juny 2018

Passejant per La Cisa

Ruta per descobrir 
el Patrimoni
Activitat gratuïta, places limitades.

Sortida davant del Santuari 
SMOPE.

Contrapunt poètic
Ceràmica i poesia. 
Recital poètic
jardí de casa de l’Elisenda Sala 
Associació de Relataries en Català i Associació 

d’Artistes de Premià de Dalt 

Xerrada 

Cor dolç? Cor salat? 
Cor endollat!
A càrrec del Dr. Beato
Sala de l’Orfeó 
Secció Salut  de la Societat Cultural Sant Jaume

41è Festival Música Maresme
Veus Cor Infantil d’Amics 
de la Unió. Can Coromina
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Gala 30 aniversari 
Escola Municipal de Música 
Sala del Teatre Sant Jaume 
Escola Municipal de Música de Premià de Dalt

ESCENARTS PRIMAVERA
Dia Internacional del Refugiat

Maleïdes les guerres i 
aquell qui les va fer!”
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Revetlla de Sant Joan
Sopar i Ball
Societat Cultural Santa Jaume

especial Festa Major
Hora del conte 
Sota les sabates- Ada Cusidó 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Contes per a adults
Rondalles Catalanes
Qui no plora no mama 
o El seny i la rauxa catalana
Amb Jordina Biosca 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Solemnitat de Sant Pere
Missa solemne
Cantada per la Coral Primiliana 
Parròquia de Sant Pere

9 dissabte

10 diumenge

7’30 h

12 h

Sortida Costa Brava
Camí de Ronda
Dinar a l’Escala

Sortida del pati de Sant Jaume. 
Grup de Muntanya Societat Cultural Sant Jaume.

Estrena de l’obra
Princeses, l’escenari 
és vostre
Grup de Teatre Jove
Sala del teatre de la Societat 
Cultural Sant Jaume
Acció vinculada al  Pla de Barris

Mercats DO Alella
Cada parada proposa un tastet per 
acompanyar un vi de la DO Alella
Mercat Municipal
Servei Municipal d’Ocupació 

i Promoció Econòmica

V Cursa Santjaumenka
Cursa de 5 i 10 km inscripcions 
www.Santjaumenka.cat

Sortida del pati de Sant Jaume 
7 Sports i SC Sant Jaume

8 divendres 17’30 h

Debat a Bat: La Lluita
Activitat per a joves. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca
Gratuït Biblioteca Jaume Perich i Escala

Del 27 de juny a l’1 de juliol

Festa Major
Rebreu a casa el programa 
amb totes les activitats
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Mary Beard (Regne Unit, 
1955) és una de les especialis-
tes més rellevants sobre l’anti-
guitat i una de les intel·lectuals 
més influents del moment. Els 
seus interessos com a historia-
dora l’han portat a la descober-
ta d’aquells vincles que uneixen 

el fet de ser dona i la Història pensant en el gènere i les 
relacions de gènere com un aspecte important de la inves-
tigació històrica. 

El llibre recull dues conferències pronunciades en 2014 
i 2017 on l’autora analitza, des d’un punt de vista històric 
i literari, aquells discursos que han contribuït a la invisi-
bilització de la dona des de la Grècia antiga fins l’actuali-
tat. Beard explora també el paper determinant que juga 
la mitologia clàssica en la configuració de la nostra repre-
sentació del poder, així com de la seva absència en el cas 
de les dones. Lúcida i inspiradora, Mary Beard ens convida 
a pensar en aquest poder d’una altra manera,  des de la 
nostra pròpia perspectiva, més enfocat cap una forma de 
col·laboració i amb la capacitat de marcar la diferència. 

Aquesta és la misteriosa 
història d’un nen anomenat 
Tristany que un bon dia se 
n’adona que alguna cosa rara 
li està passant. De sobte veu 
que no hi arriba al prestat-
ge on guarda els xiclets i les 

llaminadures i que la roba li va cada vegada més grossa 
perquè sense saber com s’està encongint. Decideix parlar 
amb els pares, però aquests no semblen sorpresos i l’acu-
sen de voler cridar l’atenció. Les reaccions de la mestra i 
el director de l’escola, absurdes i incomprensibles, també 
el deixen descol·locat. El petit decideix tirar endavant tot 
sol davant la indiferència  i la incapacitat de comunicar-se 

amb els adults. En una acurada i bonica edició,   Blackie 
Books recupera aquest clàssic infantil  de la nord ameri-
cana Florence Parry Heide i el seu gran amic, l’il·lustrador 
Edward Gorey. Ningú com ells dos van comprendre millor 
l’univers infantil i van saber plasmar en paraules i imatge 
la tendresa i el desassossec que a vegades poden sentir els 
nens davant l’existència, així com de l’oblit posterior de la 
pròpia incertesa quan ens fem adults. Els nens són sempre 
existencialistes, perquè és la filosofia que va més d’acord 
amb la seva angoixa de créixer. Les preguntes absolutes es 
plantegen llavors, abans que arribin totes les preguntes 
sense cap importància que ens plantejarem a l’edat adulta 
de manera incansable, un cop oblidada la rellevància inte-
l·lectual del nen sobre qualsevol adult. p. 14.

Mujeres y poder.Un manifiesto

En Tristany s’encongeix

Mary Beard Traducció: Silvia Furió

Heide, Florence Parry

Editorial: Crítica

 Editorial: Blackie Books

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Contrapunt poètic. Ceràmica i poesia. 
7 de juny de 2018 a les 7 de la tarda al jardí de casa l’Elisenda Sala. Travessia Torres i Bages, 9. Premià de Dalt

Arena dins l’ampolla del silenci    POEMA Pius Morera Prat
Els teus ulls ompliran la palangana
de porcellana blanca de reflexos
solars blau cel ocrós. Quan no hi siguis,
tot abocant-m’hi forniré de llum
els meus, perquè guareixin i coneguin
les formes i les ombres de les coses.
Serà com espolsar-me el pol·len groc
marí sorrenc que contamina el vidre
del rostre i de les cames que el pateixen
durant la primavera i la collita.
Jo diré els mots exactes, ben triats
entre els de la poruga processó

que oscil·la poble avall, un cop salvat
de la tenebra i la ignorància àrida.
Molts vindran cap a tu portats pel vent
o pel tramvia multicultural
i diran els mateixos mots exactes,
sense saber que els diuen o els perceben,
perquè els teus ulls vénen de lluny, del 
mar
o del cel, i tothom s’hi rentarà.

Uns ulls d’àngel reneixen al poema.

Núvol blanc. Obra d’Elisenda Sala Fotografia de Marga Cruz
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Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @djmasterflash 2. .@evita_pinkie  3. @gemmiix 4. @rogerca95  5. @sanantheone 6. @susanaqgrande

Mercats
amb DO Alella
Dissabte 9 de juny de 12,00 a 15,00 hores
Riera de Sant Pere, 140, 08338 Premià de Dalt

Mercat 
de Premià 
de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

> 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! 

Comparteix                  
#rutavidoalella #somterritoridoalella www.enoturismedoalella.cat/mercats

www.premiadedalt.cat
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Mentre des de l’Ajuntament no deixàvem de treballar, les altes 
instàncies miraven d’endreçar el país; vull dir, d’escombrar la 
porqueria acumulada des de l’octubre. El país, el dels pobles i 
ciutats, el del carrer, el de la gent, no estava paralitzat com alguns 

volien vendre. Hem constatat doncs, altre cop, que els ajuntaments són una 
peça clau de qualsevol societat organitzada. Ara ja tenim president i junts segui-
rem caminant cap a la República.

Des de la REGIDORIA DE JOVENTUT, hem fet el retorn als joves, i a tothom 
que hi ha col·laborat, del Pla Jove (instrument clau per a treballar amb i per als 
joves); hem aprovat i presentat el projecte AJOVINS (amb ensenyament, joven-
tut i l’institut); a l’EscenARTS de primavera, i amb motiu del Dia Internacional 
del Refugiat, podrem gaudir de l’espectacle “Maleïdes les guerres i aquell qui les 
va fer”. No us perdeu la 41a edició del Festival de Música del Maresme, el Cor 
Infantil d’Amics de la Unió de Granollers, amb l’espectacle “VEUS”. Enguany 
hem d’agrair la cessió d’un nou indret per als concerts al pati de “Can Coromi-

na” i el concert que, amb motiu de la rehabilitació de la façana del Santuari de 
La Cisa i la casa de l’Ermità, també      s’afegeix  als altres ja habituals de “Can 
Casadellà”, “Can Claramunt”  i Sant Jaume. I, amb la vista fixada en l’Estiu Jove 
i l’Estiu en Marxa, encarem el darrer tram que ens durà a la Festa Major. Aquest 
any, més que mai, sí que ens mereixem una gran Festa. Venim d’uns mesos durs, 
molt durs, però som un poble alegre i combatiu. No ens busqueu, ai las, plorant 
pels racons. Si de cas, ens hi trobareu morts de riure i baldats de ball, i més 
tossudament alçats que mai, per seguir defensant aquest racó de món i fer-lo 
més digne, més just, més respectuós amb la natura, més feminista, més solida-
ri. En definitiva, més republicà. Un record i el nostre suport incondicional pels 
presos i exiliats polítics i per les seves famílies i per tota aquella gent d’aquí i 
d’arreu que pateix persecució per les seves idees.

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

Per un poble lliure de violències. 
Combatem el masclisme i l’LGBTI-

fòbia. L’any passat vam proposar a l’equip de govern la creació d’un 
protocol contra violències masclistes i LGBTIfòbiques per a les nostres festes 
majors.

Malgrat que el govern no va trobar important la proposta (la qual no va 
prosperar), el cas sobre la Manada i la pèssima sentencia per part de la justícia, 
juntament amb les mobilitzacions massives han fet focalitzar novament el 
tema i posar-lo en plena actualitat política.

Per aquest motiu, vam presentar una nova moció que va ser secundada per 
la resta de partits, que van sumar-se al rebuig a aquest tipus de violència i en 

específic a la sentència de la manada.
Des de Crida apostem per un poble lliure de sexisme i una societat que 

condemni el patriarcat. És per això que a partir de l’anterior mes de maig al 
nostre municipi s’han declarat persones non grates els violadors de la manada.

Sembla que per part del govern, finalment es farà el protocol que des de 
Crida havíem demanat i creiem tan important.

Per la nostra part, no voldríem acabar sense desitjar-vos una molt bona 
festa major lliure de sexisme.

Visca Premià de Dalt i visca Catalunya!
cridapremiadedalt.cat/cridapremiadedalt@gmail.com/ facebook: 

cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: cridapremiadalt

Oposición responsable. Siempre hemos creído que 
el pleno es el espacio en el cual la oposición debemos realizar un 
control al equipo de gobierno constructivo y siempre pensando 
en nuestros vecinos y en nuestro municipio. Lamentablemente 

y desde el inicio de la legislatura, el otro partido que forma con nosotros la 
oposición, dedica todos sus esfuerzos en despreciar a todo aquél que no 
comparte su ideología, presentado sesión tras sesión mociones que nada 
tienen que ver con el pueblo, cargando, además, de trabajo extra a nuestros 
técnicos municipales. La gente nos votó para mejorar Premià de Dalt y no 
para perder el tiempo comentando la actualidad política. Para eso hay otros 
foros. El Grupo Municipal del Partido Popular siempre ha creído que darle la 
voz al ciudadano mediante ruegos y preguntas en el pleno, y alguna que otra 
moción, es la mejor manera de darle valor a consistorio y, por lo tanto, la mejor 

manera de trabajar por Premià de Dalt. De este modo, en este pasado pleno, 
presentamos 8 preguntas sobre seguridad vial, equipamientos deportivos, 
estacionamiento de vehículos, transporte público, proyectos en marcha y 
nuestra preocupación acerca del creciente vandalismo que ensucia nuestras 
calles. En este mismo pleno, nuestro, hasta hoy concejal Pedro Bailón, anunció 
que por motivos profesionales renuncia a su acta. Aprovechó para dar las 
gracias al pueblo por su confianza esperando haber estado a la altura del cargo. 
Cuando regrese de sus compromisos profesionales, Pedro seguirá trabajando 
como hasta ahora, pero esta vez será desde la Junta Local, de la cual es 
Secretario General. Aprovechamos para desearos una fabulosa Festa Major 
2018, que la disfrutéis todo lo que podáis y os animamos a que participéis en 
todos sus actos. facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / 
premiadedalt@ppbarcelona.org

Sobre Idearis. Encara que el nostre objectiu és escriure 
a La Pinassa sobre temes del poble, ens veiem obligats de nou a 
respondre a les acusacions al PSC que publica el PP a la revista 
de maig, on diu: “se confirma la venta del ideario del PSC al  

equipo de gobierno” tant de bo! De fet, aquest era el nostre objectiu des que 
vam iniciar les nostres converses: vendre el nostre ideari!! I continuen: “si es 
que alguna vez había tenido ideario desde la renuncia de su cabeza de lista en 
las pasadas elecciones municipales” si no tenim ideari, com el podem vendre?!! 
Deixant la ironia a part, explicarem que el nostre vot va més enllà de titulars.

Aprovar una moció que protesta contra la presó preventiva dels presos 
polítics o dels polítics presos (sense entrar en diferències semàntiques perquè 
la llibertat de les persones va més enllà d’adjectius), això no és vendre ideari, 

això és actuar amb justícia tal com nosaltres l’entenem. I condemnar la deriva 
autoritària del govern espanyol també és de justícia i tampoc és vendre ideari, 
senyors del PP.

Respecte de la Moció sobre els CDR,  vam  aprovar estar a favor de la llibertat 
d’expressió que contínuament s’està vulnerant i en contra que es jutgés als 
detinguts com a terroristes. Un jutge també ho va entendre així i els va deixar 
en llibertat. I això també és de justícia.

Finalment li explicarem al PP i sobretot a la ciutadania, el que defensa el 
nostre ideari: la igualtat, la cohesió social,  l’equitat en el repartiment de la 
renda,  la defensa de les minories en la lluita contra la pobresa, som catalanistes 
i partidaris d’un estat federal. Ideari que hem tingut i seguim tenint.
facebook:Socialistes Premià de Dalt/ fernandezmin@premiadedalt.cat

Bon estiu i bona Festa Major! 
Comencem la temporada estival per quart any consecutiu amb 
l’obertura de la piscina del Club de Tennis a la ciutadania. Aquest 
fet és fruit de l’entesa amb l’entitat però especialment de la convic-

ció de l’Alcalde, Josep Triadó, en una clara aposta per la vida saludable i l’oci. 
D’aquesta forma, qualsevol veí seguirà gaudint d’un entorn especial a prop de 
casa seva. 

A banda, el nostre poble dona la benvinguda a l’estiu amb la molt espera-
da Festa Major. Un treball inestimable durant mesos per part de la Comissió 
de Festes. Des d’aquestes línies, el nostre més sincer agraïment. Ja sabeu que 
el nostre partit i especialment els nostres regidors i Alcalde creiem que l’única 

forma per assolir un millor poble per a tothom és de la mà de la societat civil i 
les entitats. Defugim personalismes i medalles d’alguns companys per donar tot 
el protagonisme a vosaltres, als veïns que dia a dia us impliqueu en diferents 
àmbits: esports, AMPES, cultura, festes, etc.

Finalment, desitjar tot l’encert al President Torra al capdavant de la Genera-
litat alhora que traslladar els nostres ànims a les famílies dels presos i exiliats. 
Seguirem lluitant per tenir-vos a casa, com sempre hem fet, sense necessitat 
d’una exagerada gesticulació d’alguns companys de camí. Cal sumar esforços 
útils i seguir endavant, units. Confiem que el diàleg i la democràcia acabin impo-
sant-se arreu de casa nostra.

www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  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.



“POSSIBILITAR QUE ELS MALALTS MENTALS CREÏN LES SEVES PRÒPIES EMPRESES SERIA UN REFERENT MUNDIAL”

Guillem Homet i Mir
Vocal del Patronat de la Fundació 
Privada Molí d’en Puigvert
......................................................................................................
Què és la Fundació Privada Molí d’en Puigvert? És una 
organització sense ànim de lucre, una iniciativa conjun-
ta de l’Ajuntament de Palafolls, la Comunitat Terapèuti-
ca del Maresme i la Conca de la Tordera amb la finalitat 
de fer inserció laboral per a malalts mentals. Avui, tenim 
uns 150 treballadors.
......................................................................................................
Únicament per a malalts mentals? 
Sí, perquè nosaltres com a comunitat terapèutica els 
donem atenció mèdica però sempre quedava una cosa 
per acabar-los d’integrar i normalitzar: trobar-los feina. 
Amb aquesta voluntat va néixer la fundació, inicialment 
amb una idea de fer agricultura ecològica.
......................................................................................................
I posteriorment vàreu augmentar les activitats? 
Exacte. Després vam crear activitats com la neteja indus-
trial, neteja de boscos, obra i, finalment, vam entrar amb 
el tema de les botigues de roba. 
......................................................................................................
Per què us vàreu decidir a obrir botigues de roba? 
Vam tenir la sort de fer un pacte amb el grup Inditex que 
ens va permetre obrir fins al moment 3 botigues amb 
roba seva. A part, tenim 3 botigues més de roba d’altres 
marques. La nostra finalitat però no és obrir botigues 
sinó crear llocs de treball per als malalts mentals i per 
a fer-ho únicament podem generar activitat econòmica 
rendible i a partir d’ella, llocs de feina.
......................................................................................................
A Premià de Dalt arriba la Fundació amb una doble 
vessant, el Club Emprèn i l’obertura d’una botiga a 
l’Espai la Fàbrica... Com a veí del poble em semblava 
interessant perquè fem coses a altres llocs però al Baix 
Maresme no teníem res. Només tenim al Masnou una 
entitat que fa “pre-laboral”, és a dir, que prepara els 
malalts per a la seva inserció però no teníem cap espai 
d’activitat econòmica.

I us heu decidit pel nostre poble? 
Sí, aquí se’ns dona l’oportunitat i estem molt contents. 
El concepte de ‘Coworking’ és obrir espais perquè la gent 
faci emprenedoria. D’una banda ens interessa perquè és 
obra social i de l’altra perquè és molt atractiu disposar 
d’un espai central on les persones del poble que tinguin 
interès a obrir un negoci, puguin començar. Si d’aques-
tes noves activitats que es creïn es poden generar llocs 
de treball per a malalts mentals, fantàstic! I si podem ser 
pioners generant empreses per part dels propis malalts...
......................................................................................................
Hi ha algun altre indret on s’hagi assolit aquesta fita 
d’emprenedoria per part de malalts mentals? 
No, possibilitar això seria tot un referent a nivell 
mundial i tenim l’oportunitat de fer-ho a Premià de 
Dalt.  Es tracta d’aconseguir que els malalts creïn ells 
mateixos petites empreses com a autònoms, a les que 
nosaltres donaríem suport i acompanyament. 
......................................................................................................
També comentàveu que obrireu aquest estiu una 
botiga a l’Espai la Fàbrica. Quin tipus d’establiment 
serà? La botiga es dirà “Fora de sèrie” i tindrà a preus 
força assequibles roba de primeres marques, no d’outlet. 
I també allò que anomenem “caixes sorpresa - cosir&es-
trenar”.
......................................................................................................
Què són les “caixes sorpresa”? 
Comprem roba a primeres marques  perquè les botigues 
que tenim són outlets, amb excedents de roba, com a 
màxim d’un any o dos. Preparem les robes a les que els 
hi falta un botó o tenen un petit descosit, hi posem un 
kit de cosir i fem una caixa tancada amb 5 o 10 peces. Tu 
compres la caixa però no saps què conté. Només esculls 
home, dona i talles. I per un preu mòdic, 5 o 10€, obres la 
caixa i tens la sorpresa de 5 o 10 peces de roba. Us animo 
a que les compreu a partir d’aquest estiu a la botiga “Fora 
de sèrie”! 

En Guillem Homet és una persona que respira sensi-
bilitat. Veí de Premià de Dalt des de fa 20 anys, es 
considera un “premianenc de dalt” més. És el director 
mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme, una 
cooperativa de 130 treballadors que des de fa 40 anys 
realitza l’atenció al malalt mental a tota la comarca. 
Des de fa dos anys també és el director del Màster de 
Salut Mental Comunitària a la Universitat de Barcelo-
na. S’ha pres com un repte personal el doble desem-
barcament de la Fundació a Premià de Dalt com també 
és un repte  per a ell la igualtat d’oportunitats i acabar 
amb els estigmes que pateixen els malalts mentals que 
ni són agressius ni són irresponsables. Per a fer-ho, en 
Guillem defensa les capacitats individuals de cadascú 
de nosaltres. Unes capacitats ni millors ni pitjors. 
Sinó diferents. I en la diversitat està la riquesa de la 
nostra societat.
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