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Servei de Premsa de L’Ajuntament de Premià de Dalt
Cristina Costa i Mònica Farré

Servei de Premsa i Josep Triadó

Lali Rodríguez Tió. verdmell@verdmell.com.656 825 435

Abecedari

5.000 unitats

Aquest número de la

revista municipal arriba

farcit de notícies i

activitat diversa, tant la que

organitza l’Ajuntament com

la que duu a terme el ric teixit

associatiu de què consta Premià de

Dalt. La Festa Major en honor de Sant

Pere també disposa d’un espai específic, per a mostrar

a tots els veïns l’èxit de participació assolit, sens dubte,

tot un mèrit de l’organització, la Comissió de Festes.

La Pinassa també inclou activitats esportives, recull

festes, actuacions de caràcter mediambiental, accions

culturals com ara el Jazz en la Nit i us avança una activitat

que marcarà un abans i un després, patrimonialment

parlant, en la història de Premià de Dalt. Es tracta de

la inauguració del nostre poblat ibèric, la Cadira del

Bisbe, la qual tindrà lloc el proper 28 de setembre, en

una jornada en què han treballat de valent el Museu de

Premià de Dalt i el Servei Municipal d’Ocupació i

Promoció Econòmica (SMOPE) per a organitzar

diverses activitats al voltant del jaciment.

En l’època en que ens trobem, vull aprofitar aquest

editorial per a desitjar-vos unes bones vacances i recordar-

vos que tant jo mateix com l’equip de govern que tinc

l’orgull d’encapçalar som a la vostra disposició per a

atendre-us sempre que així ho vulgueu. Bon estiu!

Joan Baliarda i Sardà

L’alcalde

Joan Baliarda i Sardà, Alcalde

Joan Baliarda

i Sardà
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L'alcalde, Joan Baliarda, el conseller de la

Societat Municipal La Pinassa, Josep Font, i el

gerent d'aquesta empresa municipal, Jordi

Garcia, van explicar al públic els eixos

fonamentals d'aquesta promoció comercial que

té per objectiu dinamitzar el teixit comercial
local i crear sinèrgies entre els diferents
establiments.

A banda dels diferents locals comnercials,
l’espai La Fàrbica també disposarà de prop d’un

centenar de places d’aparcament de caràcter
rotatori per a dinamitzar comercialment aquest
espai i el seu entorn. En el moment de tancar
aquesta revista era a punt de produir-se
l’adjudicació dels locals mitjançant concurrència
d’ofertes, la qual acabava el 30 de juliol.

Tal i com explicava l’alcalde, Joan Baliarda,
en la presentació d’aquest nou espai comercial
del centre del poble, “la promoció consisteix en
el lloguer a diferents empreses i establiments
comercials de locals en aquest nou sector de la
vila amb la pretenció però d’evitar activitats
paral·leles”. En aquest sentit, des de
l’Ajuntament, a través de la Societat Municipal
La Pinassa, s’han establert uns destins prioritaris
pels locals amb la finalitat d’evitar activitats
repetides.
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L'Ajuntament presenta la
promoció municipal de
comerç i serveis, "La Fàbrica"

Es tracta d’una actuació que té
per objectiu evitar les plagues que
poden afectar durant determinades

èpoques de l’any a l’arbrat urbà.El
mètode emprat és alternatiu al
tractament tradicional de l’arbrat

urbà, on normalment s’utilizen
fumigacions aèries. L’endoteràpia
és totalment inoquo per a la salut
dels ciutadans, i es pot usar a
qualsevol hora del dia.

Aquest sistema dura tot un

cicle vegetatiu de l’arbre i és

efectiu en qualsevol tipus

d’arbre, independentment del

seu tamany.

De fet, la quantitat de líquid a
injectar depèn del diàmetre del
tronc de cada arbre, i l’època de la
injecció també depèn de cada
espècie.

La primera actuació va tenir lloc
el passat 13 de juny al carrer Ca La

Teta i a la carretera del Ramal, on
els til·lers existents omplien de
pulgó la vorera.

L’endoteràpia és una tecnologia
exportada des d’Itàlia i els Estats
Units. La injecció al tronc de la
substància antiparasitària adequada
a cada arbre i espècie es distribueix
a través d’un sistema intern de
“venes” de forma que el líquid arriba
fins a la branca més alta.

El sistema disposa d’un ordinador
que controla l’estat de cada arbre i
estableix on cal punxar-lo. El procés
és ràpid, el càlcul mitjà és d’uns 4-
5 minuts, i el fa una empresa local,
Endomares.

L'Espai Santa Anna va ser l'escenari el passat 22 de maig de la presentació

del futur espai comercial, "La Fàbrica". Davant unes 80 persones, interessades

a instal·lar el seu negoci en aquest nou sector central del municipi.

L’Ajuntament aplica
un sistema per a evitar

plagues als arbres

La tècnica s’anomena “endoteràpia” i consisteix

en la injecció al tronc de l’arbre d’uns substància

nutritiva o fitosanitària que es distribueix per

tot el seu sistema vascular i que canvia depenent

de cada arbre.



El passat 7 de març l’auditori

de la Casa de Cultura Can

Figueres acollia el comiat del

treballador de la Brigada Municipal
Jordi Fernández. Després de tota
una  vida dedicada a l’Ajuntament,
concretament vint-i-quatre anys, li
ha arribat l’hora de la jubilació
laboral. Acompanyat de gran part
de la plantilla de la Corporació, i de
la seva família, en Jordi va agrair la
col·laboració de tots i haver tingut
l’oportunitat de treballar per al
poble. Des de la revista municipal,
Jordi, els millors desitjos en aquesta
nova etapa de la teva vida. 

L’estiu 2008 ha estat el de la
inauguració de la nova gran atracció
Laberint Pirata, una instal·lació
que està formada per una estructura
 que simula la fusta i que té una
imatge a mig camí entre un vaixell
de pirates i un laberint. Els visitants
de la Nova Illa Fantasia, tindran
a partir d’ara l’oportunitat de
convertir-se en autèntics bucaners

en un espai únic, doncs entre els
parcs aquàtics espanyols és la
primera atracció d’aquestes carac-
terístiques.

El canvi del parc aquàtic però
també ha arribat al camp de
l’educació; per segon any consecutiu
Illa Fantasia ha presentat un
projecte educatiu adreçat a escoles
i esplais.

L’objectiu d’aquesta inicia-

tiva és sensibilitzar els més

petits de la importància de

l’aigua, tant des del punt de

vista medi-ambiental com

científic.
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Els companys acompanyen el treba-
llador de la brigada Jordi Fernández,
en la seva jubilació

El grup de Boccia omple d’activitat
l’Espai Santa Anna

El parc aquàtic Illa Fantasia obre la tem-
porada d’estiu amb diferents novetats

La regidoria de Salut i la SC Sant Jaume
organitzen un acte per a prevenir el
càncer de coll d’úter

El passat 11 de juny, la sala de
l’Orfeó de la Societat Cultural Sant
Jaume era l’escenari d’una xerrada
informativa organitzada per la
regidoria de Salut i aquesta entitat, i
protagonitzada per la Dra. M. Luisa
Esteban. A l’acte coorganitzat per la
regidora de Salut, Carolina Mateo, i
el membre de la SC Sant Jaume,
Carles Ramon, lla doctora va explicar

en què consisteix la vacuna per a
prevenir aquest tipus de càncer i
després de la seva exposició va atendre
les preguntes i dubtes dels assistents.

A Premià de Dalt hi ha un grup
de joves i adolescents que practica
aques esport de forma habitual a
l’Espai Santa Anna, tots els dimarts
i dijous a les tardes. La boccia és un
joc molt semblant a la petanca però
amb les seves pròpies connotacions
i personalitat. Es pot practicar en

parella i també de forma individual,

i és molt apte per a tot tipus de

discapacitats. Esport originari de la
Grècia clàssica, es va recuperar als
anys 70 pels països nòrdics amb la
finalitat d’adaptar-lo a les persones
amb discapacitat. n aquest esport
hi participen persones amb cadira
de rodes, greus afectacions per
paràl is i  cerebral  i  d ’a l t res
discapacitats fíriques severes. Es

tracta d’un joc de precisió i
estratègia, amb les seves pròpies
regles recollides en un Reglament
Internacional.

El passat dissabte 24 de maig,

l’alcalde, Joan Baliarda, la regidora
d’Educació, M. José Marín, i el
regidor de Seguretat Ciutadana,
Ildefonso Fernández, van lliurar
boles de boccia als seus jugadors,
en un acte que va tenir lloc a l’Escola
Santa Anna tot coincidint amb una
jornada de l’actuació “Dinamitzem
els patis” que s’ha programat des de
l’Àrea Municipal d’Educació, amb
el suport del Pla Educatiu d’Entorn.
Cada joc d’aquestes boles està
format per 6 boles vermelles, 6
blaves i 1 bola blanca o bola diana.

El 19 de juny, M. Carme Abelló
s’acomiadava com a directora de
l’Escola Marià Manent, i ho feia en
un acte força emotiu que va tenir
lloc al gimnàs del centre. Envoltada
dels actuals mestres de l’escola i
d’altres del CEIP Santa Anna”,
d’una part important del professorat
amb qui ha treballat al llarg dels

31 anys que ha estat a Premià de
Dalt, de l’alcalde, Joan Baliarda, la
regidora d’Educació, M. José Marín,
el regidor de Seguretat Ciutadana,
Ildefonso Fernández, la inspectora
del departament d’Ensenyament, i

membres de l’AMPA de l’escola, la
M. Carme va voler acomiadar-se
amb unes paraules en què no va
faltar un repàs a la seva àmplia
trajectòria educativa ni tampoc  un
record per a un dels seus referents
professionals al nostre municipi, la
mestra Sofia Sibis, amb qui va
coincidir en arribar al nostre poble
el curs 1977-78. Després d’un munt
de regals, entre els quals hi havia
una placa commemorativa de
l’Ajuntament, un pica-pica va posar
el punt i final a l’acte d’homenatge
a la M. Carme Abelló.

M. Carme Abelló,
directora de
l’Escola Marià
Manent es jubila
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Com explica la regidora d´Educació, M. José
Marín, “ha estat una experiència pionera perquè

no ens hem limitat a obrir els patis sinó que hem

optat per programar activitats dirigides per

dinamitzadors, unes activitats atractives pels

usuaris dels patis”. Amb el permís de la
meteorologia, que ha provocat la suspensió d’una
actuació, els patis d’ambdues escoles han comptat
amb força participació i des de l’Àrea d’Educació
ja es treballa per a organitzar-ne noves sessions,
amb una altra línia, el curs vinent.

Cada vegada és més freqüent que grups
d´infants i joves saltin les tanques dels centres
per a jugar, fet que posa en perill la seva integritat
física a més de suposar un ús de l´espai sense
regulació i supervisió, donant-se actituds poc
cíviques que caldria evitar. Els centres escolars
de Premià de Dalt disposen d’uns patis que,
vetllant pel seu bon ús, poden representar un

element integrador de la comunitat educativa del
municipi.

Amb Dinamitzem els patis, la regidoria
d’Educació ha volgut donar resposta a les
necessitats d’equipaments i alhora afavorir la

trobada i interrelació entre infants, joves, famílies
i veïns en general. A diferència d'altres iniciatives,
a Premià de Dalt els patis s’han obert els dissabtes
en horari no lectiu, de 10 a 13 hores amb
dinamitzadors i un programa específic de lleure
dirigit per a cada actuació. En cap cas però els
dinamitzadors han estat els responsables dels
nens i les nenes que juguin al pati; són els pares

o els adults els responsables ja que Dinamitzem
els patis no és una actuació per “aparcar” els nens
i nenes durant unes hores els dissabtes.

El programa va començar el 17 de maig al
CEIP Marià Manent amb “Jocs kermés o jocs
de fireta” i ha continuat la resta de dissabtes, de
forma alterna a l’Escola Marià Manent i Santa
Anna,  amb “Esports alternatius”; “Ciclocars”;
“Festa Primavera”; i acaba el 14 de juny al CEIP
Marià Manent amb “Espectacle Festa Final”.
Inicialment, el 10 de maig s’havia d’encetar el
programa al CEIP Santa Anna amb “El circ i
jocs amb paracaigudes”, peró les males condicions
meteorològiques no ho van permetre.

La regidoria d’Educació de l'Ajuntament de
Premià de Dalt pretén dotar de continuïtat aquest
projecte, el qual també l'ha fet possible el Pla
Educatiu d'Entorn i el departament d´Educació
de la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament posa en marxa
amb èxit la campanya
“Dinamitzem els patis”
El programa consisteix en l'obertura en horari

extraescolar, concretament els dissabtes, dels patis de

les escoles Marià Manent i Santa Anna, de forma alterna,

i guiada per un dinamitzador.

Dinamitzem els patis s’ha basat en tres clars objectius, millorar

la cohesió social, afavorir la convivència entre alumnes de

diferents centres i optimitzar l'ús dels equipaments comunitaris

amb unes normes ben definides.



EDUCACIÓ

Els alumnes de 1r de l’escola Marià
Manent de Premià de Dalt, s’han
presentat a la Mostra de Produccions
Audiovisuals Escolars, curs 2007-2008
en la modalitat de video.

Aquesta Mostra l’ha convocada el
departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per estimular
l’ús pedagògic dels mitjans audiovisuals
a les aules. Us animem que entreu a la

nostra pàgina web
www.ceipmmanent.com i gaudiu de
la feina que han fet tots els nens de
primer.
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Exit de públic a la Festa de la Primavera
de les escoles Marià Manent i Santa Anna

El passat 18 de maig, l’AMPA de l’escola Marià Manent
organitzava la tradicional Festa de La Primavera amb un ampli
ventall d’activitats que omplia de gom a gom aquestes
instal·lacions escolars.

Dies més tard, cocnretament el 7 de juny, arribava el torn de
l’escola Santa Anna, amb una repetició d’èxit de públic i activitat.
En aquest cas, es va aprofitar la festa per acollir una nova sessió
del projecte “Dinamitzem els patis”.

El 19 de febrer de 2008, uns alumnes de sisè de primària
de l'escola van participar a l'activitat Problemes a l'esprint
que convoquen la FEEMCAT i la SCM, conjuntament
amb el Departament d'Educació.

L'activitat Problemes a l'esprint és una activitat en
línia, adreçada a equips de centre, internivells, organitzats
de la manera que en cada centre es consideri més eficaç.
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Pares, de gran m’agradaria ser... Una nova experiència de

l’Escola Marià Manent

L’Escola Santa Anna guanya el segon premi de l’activitat
“Problemes a l’esprint”

bones
practiques
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El passat 20 de maig, alguns alumnes de l’Escola
Santa Anna visitaven la deixeria mancomunada La
Suïssa per a veure de primera mà en què consisteix
aquest equipament. La visita forma part d’una
campanya de la regidoria de Medi Ambient
consistent en conscienciar els alumnes de primària
de la necessitat de separar els residus que generem,
reciclar-los i utilitzar la deixalleria en lloc de barrejar
els residus o llençar mobles i estris vells a la via
pública.

Sota el títol “El riu ja no riu”, la regidoria
de Medi Ambient programava el passat 8 de juny
aquesta producció teatral de caràcter mediambiental.

Com explica el regidor de Medi Ambient, Antoni
López, l’obra pretén conscienciar els infants sobre
la necessitat d’estalviar aigua i tenir cura del nostre
entorn.

La representació teatral va tenir lloc al parc aquàtic
Illa Fantasia. “El riu ja no riu” forma part d’una
triologia de la companyia Entresòl que pretén
transmetre, educar, informar i ajudar a tenir un
planeta millor. Concretament, aquesta obra de teatre
explica que sense l’aigua no podem viure i ho fa
amb un espectacle amb llum negra, ninots i cançons
sobre l’ús i consum responsable de l’aigua.

La regidoria de Medi
Ambient programa una
obra de teatre sobre
l’estalvi d’aigua

Els alumnes del CEIP Santa
Anna visiten la deixalleria

La Suïssa Servei de recollida
trastos vells

residus voluminosos

L’objectiu d’aquest servei és evitar la tendència que

encara té molta gent de deixar les andròmines

directament al carrer o al costat dels contenidors.

recollida gratuïta
en menys de 48 h,

trucant al
93 752 31 86
o a la web de l’Ajuntament

Sino també pots utilit
zar la deixalleria
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És una iniciativa que ha dut a
terme la regidoria de Promoció
Econòmica. Amb aquesta actuació
es vol donar suport a la creació
d'espais de treball en què les
empreses puguin coincidir per
analitzar les seves necessitats i
p rob lemàt iques , compar t i r
experiències i iniciar nous projectes
conjunts entre el teixit empresarial
local.
Les Jornades de Cooperació
Empresarial començaven el 30
d’abril amb dues sessions, la jornada
de cooperació amb el sector de la

restauració i la del sector pastisser;
el 7 de maig va tenir lloc la jornada
per al sector de la construcció; el 14

de maig la del sector comerç i
finalment el 30 de juny la jornada
de cooperació del sector industrial
tancava les primeres Jornades de
Cooperació Empresarial de Premià

de Dalt. Moderades per la
consultora D’Aleph, les jornades
han estat trobades d’empresaris
locals per tal s’analitzar la situació
de cada sector econòmic, establir
contactes i conèixer bones pràctiques
d e  c o o p e r a c i ó, u n a  e i n a
imprescindible per a reduir costos
i augmentar beneficis. Hi han
participat l’investigador del Museu
d’Arqueologia de Catalunya i
coordinador del projecte “Menjar i

beure en la perifèria del món
grecorromà”, Jordi Principal; en
Claudi Uñó, pastisser de la
reconeguda Pastisseria Uñó de
Mataró; el president del Gremi de

Constructors i promotors d’Obres
de Mataró i Comarca, Agustí
Brullet; la presidenta de la Unió de
Botiguers d’Argentona, Jasmina
Andrés; i el director general de la
Unió de Polígons Industrials de
Catalunya (UPIC), Josep M. Cabré.

La propera museïtzació del
jaciment íber de la Cadira del Bisbe,
prevista pel 28 de setembre
d’enguany, va centrar les accions a
dur a terme pel sector restaurador
i pastisser de Premià de Dalt.
Aquests sectors ja treballen per a
confeccionar tant unes postres
típiques de Premià de Dalt
–relacionades d’alguna manera amb
el seu passat històric a la Cadira del
Bisbe- com en un menú íber que
es podrà degustar als restaurants
locals i que es presentarà en societat
junt amb la museïtzació del
jaciment.
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Aquest servei va finalitzar perquè la

Diputació de Barcelona va posar a l’abast

de tots els municipis de la província de

Barcelona l’aplicatiu XALOC (Xarxa de

Serveis Locals d’Ocupació).

   Neixen les Jornades de
Cooperació Empresarial
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jornades

cooperacióempresarial

SMOPE
Servei Municipal

d’Ocupació i

Promoció

Econòmica

Servei Municipal d’Ocupació
i Promoció Econòmica

SMOPE
Servei Municipal

d’Ocupació i

Promoció

Econòmica

Aquestes primeres jornades de cooperació empresarial que

tenen com a principal objectiu facilitar a les empreses i

professionals eines de gestió per la col·laboració i cooperació

empresarial, van tenir lloc en 5 sessions, cadascuna d’elles

adreçada a un sector de l’economia.

“l’objectiu és fomentar la gastronomia de Premià de Dalt amb un element diferenciador com és l’elaboració d’aquest menú íber

a càrrec dels restauradors locals”, regidora de Promoció Econòmica, M. José Marín,

Entrevistes

Assessoraments individuals

Ofertes rebudes

Insercions

Club de Feina

Assistents persones.

Visites

Club Virtual de la Feina

Usuaris inscrits a Premià de Dalt

Ofertes publicades d’SMOPE

178

81

188

114

208

317
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Es t racta  d 'un Programa
d´Assessorament als Establiments
Comercials per al foment de la
competitivitat de les petites i mitjanes
empreses. La Diputació de Barcelona
i la Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Sabadell han signat un
conveni , juntament amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Premià de Dalt, per tal de promoure
accions de millora de la competitivitat
de les petites i mitjanes empreses
(PIMES) comercials, mitjançant
l 'assessorament individual  i
personalitzat als comerços, i la
realització d'accions formatives.

• Consultoria individual

•Servei de Mystery

Shopping (client misteriós)

•Formació

Premià de Dalt
participa del
programa
d'assessorament
comercial
“Moderniza't”

Promoció Econòmica lliura un cartell de
“Tancat per vacances” als establiments locals

Tots els establiments comecials que així
ho desitgin rebran un cartell de “Tancat

per vacances” amb l'objectiu d'unificar
la imatge del comerç local i amb la intenció
d'informar als clients dels dies de
tancament.

Aquesta és una altra de les accions que
s’emmarquen dins del Pla de Dinamització
Comercial del municipi que s’ha endegat
des de la regidoria de Comerç, integrant
del Servei Municipal d’Ocupació i
Promoció Econòmica.

En concret es
desenvoluparan 3 tipus
d'accions:



RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER
PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS

Mesures de seguretat més elementals per tal de minimitzar, tant com sigui possible, les situacions de risc.

1.
Protegiu les obertures del domicili de
més fàcil accés com finestres de cuina i
bany, portes de tanca corredora, etc..
2.
Tant si marxeu de casa, com si us trobeu
al domicili dormint, connecteu
l’alarma. Cal que aquesta estigui
connectada amb una Central Receptora
d’Alarmes (CRA) que doni avís a la
policia
3.
Si us és possible, deixeu a l’exterior del
domicili, un llum encès a la
nit, podeu disposar de llums que s’activen
amb temporitzador
4.
No deixeu les claus de casa en
els vehicles aparcats. Si us sostreuen
o perdeu les claus de casa, canvieu el pany
5.
Si observeu moviments estranys
de persones que us facin sospitar, truqueu
a la policia 088/112.

EN
GENERAL

1.
Si creieu que un estrany hi ha
entrat o hi vol entrar, obriu els llums
i/o crideu, farà fugir el lladre
2.
Eviteu SEMPRE la confrontació

amb qualsevol intrús i en tot cas faciliteu-
ne la fugida
3.
Mireu a l’exterior per si  veieu algú o un
cotxe desconegut.
4.
Truqueu al 088/112 per avisar a la
policia i per facilitar tota la informació que
es pugui (quantes persones eren, com anaven

vestides, en el cas que hagueu vist algun vehicle

el color, el model i, si les heu pogut veure, les

plaques de la matrícula). En la mateixa
trucada, doneu a la policia tota la informació
que en disposeu, no espereu a la seva arribada
per donar-la
5.
Quan aneu a dormir eviteu deixar
les claus dels vehicles en

llocs de fàcil accés, ni les hi
deixeu posades

DINS DEL VOSTRE
DOMICILI

EN SORTIR
DEL DOMICILI

1.
Comproveu que tots
els accessos estiguin
tancats
2.
Tanqueu la porta
amb clau, no només
de cop
3.
No guardeu còpies de
claus en llocs de fàcil
accés o a l’exterior i,
en cases unifamiliars,
tot i que estigueu al
garatge o jardí, no les
deixeu posades
4.
Si en disposeu,
connecteu l’alarma

SI TORNEU AL DOMICILI I US ADONEU QUE ALGÚ HI HA ENTRAT:

1.Si observeu que algú ha entrat al domicili, no entreu, podria ser que encara

hi hagués algú a l’interior. Mai us heu d’enfrontar.

2.Si detecteu un vehicle sospitós pels voltants, intenteu fixar-vos en el model,

matrícula, color i nombre de persones

3.Telefoneu a la policia 088/112 per facilitar tota la informació obtinguda,

no espereu a la seva arribada per donar-la

4.Si tot i així decidiu entrar, és preferible fer-ho més d’una persona

5.NO TOQUEU RES, l’escena dels fets cal que es mantingui intacta. Tanqueu

el recinte i espereu l’arribada dels agents de policia

088

112

Si tot i les precaucions que
preneu, sou víctimes d’un

fet delictiu, en sou
testimoni o en teniu

coneixement, aviseu a la
policia.

Col·labori amb la policia
per a la seguretat de tots.

088/112
93 741 81 85

Premià de Mar



POLICIA I SEGURETAT

Prop de 250 nens i nenes dels
centres escolars de Premià de Dalt
van aprendre el passat 10 de juny
diferents conceptes de seguretat
viària a través de l’obra de teatre
“STOP. Una nova aventura dels
Superagents de la Ketty”, una
iniciativa que la Fundació RACC
ofereix de forma gratuïta als
escolars, i que compta amb la
col·laboració del Servei Català de
Trànsit (SCT) i de l’Ajuntament
de Premià de Dalt a través de la

Policia Local.

L’educació viària és el punt de
partida d’aquest espectacle infantil,
que va tenir lloc al teatre de la
Societat Cultural Sant Jaume.

La representació teatral incideix
en la importància que els més petits
coneguin conceptes de mobilitat
segura i sostenible per així
contribuir a la formació de vianants
i conductors de futur responsables.
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La campanya, de caràcter
divulgatiu, és a dir sense sancions,
ha tingut lloc la setmana del 16

al 20 de juny, als matins, en 5

punts del municipi. Es tracta d'una
actuació que pretén conscienciar els
conductors de motos i cliclomotors
del soroll que emeten els seus
vehicles i si d´aquest s'ajusta a
normativa. De fet, la campanya s’ha
posat en marxa abans de l'estiu per
a propiciar que aquests conductors
reparin, en el cas que calgui, els seus
vehicles a motor per a promoure el
respecte a la resta de veïns i una
major convivència ciutadana.

   Segons fonts de la Policia Local
de Premià de Dalt, “hem triat punts

amb força afluència d’aquests

vehicles, dos són zona d’influència

de centres escolars, on hi ha força

usuaris de ciclomotors, i els altres tres

són vies de circulació importants del

municipi”.

La campanya de control del soroll
d’aquests vehicles s’ha fet la setmana
del 16 al 20 de juny per a coincidir
amb el termini del curs escola i
incidir directament en els joves
usuaris de motos i ciclomotors.

L’acció forma part de “L’aventura
de la vida”, una intervenció
educativa que s’emmarca dins de
l’educació per a la salut com a eix
transversal del currículum escolar
i s’inspira en un concepte de salut
 com a manera de viure autònoma,
joiosa i solidària.

S’adreça a infants de 3r, 4t,

5è i 6è d’Educació Primària.

Ofereix material  didàctic,
propostes de formació i activitats
d’animació per als mestres i les
famílies, buscant la màxima
complicitat i coherència entre tots
els agents educadors.

Es tracta d’un programa creat al
País Basc, guanyador de diferents
premis i considerat com un dels
quatre millors programes de
prevenció de la Comunitat
Europea. A Catalunya és impulsat
per la Fundació Catalana de

l’Esplai, el Departament de
Sanitat i Seguretat Social, el
Departament d’Ensenyament, la
FAPAC i la Federació de
Moviments per a la Renovació
Pedagògica i a Premià de Dalt
en aquesta ocasió ha constat
d’una sessió d’educació viària
pels alumnes de l’Escola Santa
Anna. Durant la jornada, els
agents van ensenyar als nens i
nenes com conduir la bici, res-
pectar els senyals i evitar cometre
imprudències en un circuit
isntal·lat a la pista poliesportiva
de Santa Anna, al costat de l’escola.

La Policia duu a terme una jornada

d’educació viària a l’Escola Santa Anna

La Policia Local fa una campanya per a

controlar el soroll de motos i ciclomotors

El RACC ensenya seguretat viària als nens

i nenes a través d’una obra de teatre









Es tracta d’una exposició itinerant pels
municipis de la demarcació de Barcelona pensada
per promoure el civisme entre la ciutadania.

L'exposició es composa de set mòduls que,
disposats junts, formen la paraula GRÀCIES i,
així, en un llenguatge metafòric, comunica que
no es pot ser cívic només en una lletra, és a dir,
en un sol àmbit. Així, doncs, per ser cívic cal fer
la paraula sencera i complir en els àmbits integrats
en l'exposició. Mitjançant el recorregut per
l'exposició, amb la conducta diària, la persona
visitant pot completar la paraula GRÀCIES i
ser una persona cívica.

El concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música va tenir
lloc el 19 de juny al pati de Can Figueres. Van participar-hi tots
els alumnes des dels nens i nenes de 4 anys als alumnes més grans,
i  es van interpretar 20 variacions instrumentals de la Cançó
d'aniversari feliç arranjades per l'ocasió, i també es va interpretar
l'himne de l'Escola de música que han composat els alumnes de 1r
de nivell mitjà (Joaquim Albardaner, Anna León, Alícia Vida i
Marc Vijfschaft) per a celebrar aquest aniversari de l'Escola.

El concert de Cant, que es fa cada any, es va celebrar el dijous 29

de maig a l’Auditori de Can Figueres, i hi van intervenir els alumnes

que estudien cant a l'Escola Municipal de Música, la Carolina

Benítez, l’Alejandro Costa, la Marina Llorca, la Teresa Meca, la

Joana Pérez i la Irene Ventura. Van estar acompanyats al piano per

la professora Rosa Bel. El concert va ser tot un èxit i els alumnes van

interpretar peces clàssiques i modernes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA · JOVENTUT

El casal per a infants s’adreça a
nens i nenes de 3 a 12 anys.
Organitzat en 7 torns setmanals,
cada setmana els inscrits coneixeran
una cultura o territori i s’endinsaran
a través de les diverses formes de
jugar.

Des de la regidoria de Joventut
es treballa pensant que l’infant ha
de descobrir diferents possibilitats
d’entreteniment i diversió i alhora
fer-ho col·lectivament. El fet de
compartir i cooperar en les mateixes
activitats i espais  ha de potenciar
la seva relació amb el altres.

Les activitats que es portaran a
terme són molt variades, des de
psicomotricitat, esports, tallers
plàstics, teatre i expressió corporal,
conta contes, ludoteca, jocs
tradicionals i culturals, activitats
temàtiques, gimcanes, repre-
sentacions i excursions. Tots els seus
continguts s’organitxen en una
programació general, que és
dinamitzada per l’equip de monitors
i monitores durant la setmana.

L’Estiu en Marxa va

començar el 30 de juny i

finalitzarà el 5 de setembre.

L’Estiu Jove és un espai de trobada,
d'aprenentatge i de participació. És un
Casal d'Estiu per i amb els joves de Premià
de Dalt de 12 (que hagin cursat aquest any
1r d’ESO) a 16 anys. Les activitats van
des d’una sortida setmanal, platja, tallers
diversos, sessions de treball en grup, jocs
de taula, activitats esportives...

L’Estiu Jove té lloc tots els matins, de
10 a 13 hores, de l’1 al 25 de juliol, al preu
de 10 euros per setmana. Excepcionalment
s'allargarà l'horari fins més tard per tal
d'adaptar-nos a l'activitat.

Dins de la programació d’Estiu Jove
també s’ha organitzat un Estiu Esportiu,
amb activitats gratuïtes de futbol i voleibol
per a joves de 12 a 16 anys. Els dilluns i
dimecres, de 18 a 20h, del 2 al 28 de juliol.

Arrenca
l’Estiu en Marxa 2008
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Premià de Dalt ha acollit l’exposició
“Gràcies. Fem un bon equip!”

L’Escola tanca el seu 20è aniversari amb un concert
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SERVEIS SOCIALS · JOVENTUT

Els dos casals d'avis que hi ha a
Premià de Dalt, l'Associació de la
Gent Gran i el Casal d'Avis Santa
Anna, celebraven el passat 27
d'abril el seu tradicional Dinar de
Germanor, enguany a la Torre del
Pi.

Fins ara, aquest dinar -que
organitzen els dos casals amb el
suport tècnic de l'Ajuntament-
tenia lloc pels volts de Nadal però
atès que es tractava d'unes dates
difícils perquè acostumaven a

coincidir moltes celebracions
familiars, les juntes d'ambdós
casals van proposar que la festa de
gemanor es traslladés a la
primavera.

A banda del dinar, la festa va
comptar amb un aperitiu als
jardins del recinte, després va tenir
lloc l'àpat i tot seguit hi va haver
una sessió de màgia de proximitat,
a càrrec del Mag Pampa, una
actuació musical en viu i ball.

La seu del Casal, el local situat a la plaça
Mil·lenari, es va omplir dissabte 21 de juny de
socis i sòcies per a degustar un berenar amb què
es donava el tret der sortida a la temporada
d’estiu. Formaven part de la tala principal del

berenar, l’alcalde, Joan Baliarda, la regidora de
Serveis Socials, M. José Marín, i la presidenta
del Casal d’Avis Santa Anna, la Carme Berral,
acompanyada del Luís  Martínez membre de la
Junta, i la seva senoya.És costum del Casal

celebrar un berenar cada inici de temporada.
Una actuació musical i ball van posar fi a la festa
en una animada tarda de dissabte, amb força
calor.

El passat 30 de març, l’Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt
celebrava el seu 24è aniversari, en una jornada plena d’activitats que començava
amb la tradicional missa al Santuari de la Mare de Déu de la Cisa. J a a la

tarda, l’entitat organitzava una série d’actuacions musicals de primer nivell,
en un Casal Jove ple de gom a gom.

L'Associació de la Gent Gran i el

Casal d'Avis Santa Anna celebren

el seu Dinar de Germanor

L’Associació de la Gent Gran  fa 24 anys

El Casal d’Avis Santa Anna enceta la temporada d’estiu
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Els cinc germans Folch i Torres
van estar vinculats al municipi,
especialment dos d'ells, en Joaquim
i l'Ignasi, els quals passaven llargues
temporades i estaven molt integrats
en la vida local. A tall d'exemple,
l'esposa de l’Ignasi va ser fundadora
i directora de l'Orfeó Sant Pere de
Premià, l'any 1930.

L'objecte d’aquest conveni és

compartir, intercanviar i difondre
informació i l'obra dels germans
Folch i Torres, així com amb la
voluntat d'organitzar actes culturals
públics relacionats amb la seva obra
o temes afins en l'àmbit de les
lletres, les arts i la pedagogia,
ambdues entitats consideren
important signar un conveni que
estableixi el marc d'actuació. L'alcalde de Premià de Dalt, Joan Baliarda, i el director de la sucursal

de Caixa Laietana del nucli antic, Josep M. Rovira, acordaven aquest any
mantenir el suport econòmic de l'entitat financera al projecte de recuperació
i museïtzació del jaciment arqueològic de la Cadira del Bisbe, una acció
clau per a recuperar i mantenir el Patrimoni Local.

La signatura va fer-se en un acte a l'Ajuntament amb l'assistència del
regidor del Museu, Marc Tintoré. L'acord contribueix a l'ambiciosa
museïtzació del jaciment, que veurà la llum aquest any 2008

El passat mes de maig, l’artista donava una de les peces que fins llavors
s’havien exposat al Museu de Premià de Dalt, sota el títol de “Llibres”, a
la Biblioteca Jaume Perich. Així doncs, tots els usuaris d’aquest equipament
ja poden gaudir d’aquesta escultura de la reconeguda creadora. En la
imatge, apareixen l’artista, Madola, i el director de la biblioteca, Xavier
Hidalgo.

CULTURA

La Junta de
Govern Local (JGL) aprovava el 3 de
març la signatura d'un conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament i el
Centre de Normalització Lingüística
del Maresme per a promoure la
integració lingüística de les persones
que viuen a Catalunya.

Amb aquest acord, el Centre de
Normalització Lingüística es
compromet a facilitar als voluntaris
i aprenents de català un carnet que
els acrediti com a participants del
programa “Voluntaris per la
Llengua”, i a difondre les activitats

culturals que organitza l'Ajuntament
de Premià de Dalt. L'Ajuntament,
a través de la regidoria de Cultura,
atorgarà 10 entrades de les activitats
que organitzi als voluntaris per la
llengua que s'identifiquin com a tals.
El conveni té una durada d'un any,
fins al 3 de març del 2009.

A proposta  proposta del regidor
de Cultura, Sebastià Pujol,
l’Ajuntament ha signat dos convenis
de col·laboració de l 'Arxiu
Municipal amb ambdós arxius
locals. Els acords tenen per objectiu
compartir el contingut dels diferents
arxius de què disposa el municipi

així com optimitzar els recursos
humans i materials per a la difusió
i el manteniment del patrimoni
Històric Local. Els convenis amb
un i altre arxiu consisteixen doncs
en l'intercanvi d'informació,
material i recursos amb l'Arxiu
Municipal de Premià de Dalt.

Sota el títol, “Indigent, com jo”,
la veïna de Premià de Dalt i
activista cultural, Montse Assens,
presentava la seva obra a la
Bib l io teca  Jaume Per ich .
Concretament, “Indigent, com jo”

ha estat guardonat amb el Premi
de Poesia Artur Simó 2007. L’acte
literari el va presentar l’escriptor
Joan Adell, i també va comptar
amb la lectura dels diferents
poemes que el componen.

Caixa Laietana dóna suport econòmic al

projecte de museïtzació de la Cadira del Bisbe

L'Ajuntament i la Fundació Folch i Torres

signen un conveni de col·laboració

L'Ajuntament promou el programa

“Voluntaris per la llengua” per a

facilitar la integració lingüística

L'Ajuntament subscriu convenis de

col·laboració amb l'Arxiu Parroquial de

Sant Pere i amb l'Arxiu Pujol-Villà-Puig

Montse Assens presenta el

seu poemari a la Biblioteca

L’artista local Madola dóna una peça de

la seva exposició “Llibres” a la biblioteca
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L’alcalde, Joan Baliarda, i

el regidor de Cultura,

Sebastià Pujol, van ratificar

el conveni per a promoure

l’ús del català



Com ja és tradició, l’escriptor del conte
infantil que des de fa quatre anys edita
l’Ajuntament de Premià de Dalt, que
enguany és l ’Enric Gassol, l liura
personalment als diferents alumnes de les
escoles locals un exemplar de l’obra. En
aquesta ocasió, el passat 21 de maig, l’Enric,
acompanyat del regidor de Cultura, Sebastià
Pujol, de la regidora d’Educació, M. José
Marín, i del de Participació Ciutadana,
Marc Tintoré, repartia “La Cadira del Bisbe
o Els dos pins” als alumnes de l’Escola
Santa Anna. L’autor va aprofitar l’ocasió
per a explicar als més petits la història

d’aquesta muntanya tan arrelada a Premià
de Dalt. De fet, el conte és la narració de
com un avi trasllada de forma oral als seus
néts tota la història al voltant del jaciment
iber de què disposa Premià de Dalt.

La col·lecció de contes infantils que cada
any pels volts de Sant Jordi s’edita des de
l’Ajuntament pretén facilitar als nens i
nenes del poble elements típics de la vila
com ara els gegants, la Societat Cultural
Sant Jaume, La Fàbrica i en aquesta ocasió
el jaciment iber de la Cadira del Bisbe.

El Consell Internacional dels Museus

(ICOM) proposa una reflexió sobre els

museus com a agents del canvi social i el

desenvolupament, amb motiu del Dia

Internacional dels Museus de 2008, que

se celebra com cada any el 18 de maig, i

convida a sumar-s'hi totes les institucions

museístiques, entre les quals hi ha el

Museu de Premià de Dalt.

Ara fa setanta anys que Pablo Picasso va
pintar el Guernica, la seva obra més
coneguda i una de les peces més rellevants
de la història de l´art. El bombardeig de la

ciutat biscaïna l´abril de 1937 –durant la
Guerra Civil- a càrrec de l´aviació alemanya
al servei de la causa franquista va provocar
tanta indignació en Picasso que el va
empènyer a treballar febrilment en aquest
gran mural, una contundent denúncia de la
barbàr ie  de la  guerra . Aquestes
circumstàncies van conferir a l´expressió
plàstica de la pintura una especial força
comunicativa.

La profunda càrrega simbòlica del
Guernica, però, es va forjar amb el temps i
per la força dels esdeveniments. A l´Europa
convulsa de finals dels anys trenta i quaranta
es va anar convertint en l´emblema de la
lluita contra el feixisme, en un referent de
la denúncia dels horrors de la guerra i, per
contraposició, en un reclam de la pau. Des
d´ençà, i en plena vigència en aquesta entrada
de segle XXI, el significat del Guernica es
revalida contínuament, esdevenint tot un
símbol universal.

ACTUALITAT

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Premià
de Dalt, Sebastià Pujol, i 27 regidors de cultura de
la província de Barcelona, van visitar a mitjans
d’abril la demarcació de Torí (Itàlia), acompanyats
pel diputat de Cultura de la Diputació, José Manuel
González. L'objectiu del viatge ha estat conèixer
el model de gestió cultural d'aquesta ciutat italiana.

El viatge de treball, que va tenir lloc del 15 al 18
d’abril, ha permès conèixer les experiències de
gestió cultural de diversos municipis de la regió
del Piemont com ara Torí, Rivoli, Avigliana, Ivrea
i Venaria Reale.

Durant la seva estada a la província de Torí, els
responsables municipals de cultura  van mantenir
trobades amb els seus homòlegs italians i van visitar
la ciutat.

El regidor de Cultura viatja a
Itàlia per a conèixer el model
de gestió cultural de Torí

El Museu de Premià de Dalt acull l'exposició
“Picasso pinta el Guernica”

L’Enric Gassol lliura el seu conte, “La Cadira del Bisbe”
als escolars del poble
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El passat 18 de juliol, al Teatre de la SC Sant Jaume,
es presentaven al públic les obres de remodelació del
Santuari de la Mare de Déu de la Cisa, un projecte del
reconegut arquitecte Jordi Bonet, director de les obres
del temple de la Sagrada Família. L’acte el van presentar
mossèn Colomer, Jordi Bonet i el portaveu del Consell
Parroquial, Manel Rodríguez.

Amb motiu de la celebració dels 250 anys de la nova
capella l’any vinent, s’està edificant la façana migdia
–que dóna a mar-, acabant així una obra que
probablement es va interrompre per l’incendi patit l’any
1713. Les obres proporcionaran dues grans sales per a
les accions pastorals del’Arxiprestat i la parròquia. La
voluntat del Consell Parroquial és fer de la Cisa un
referent espiritual i pastoral per a la comarca del
Maresme.

La remodelació del Santuari costa 346.942,49¤. S’ha

iniciat una campanya de captació de fons per assolir els

191.472,49¤ que falten per a f inalitzar les obres sota el

titol “... tots som la Cisa, col·labora!”

En marxa les obres de restauració
del Santuari de la Cisa



Un circuit curt de 800 metres
pels Pre-Benjamins (5 i 6 anys) que
feien 2 voltes i els Benjamins (7 i
8 anys) que en feien 3 voltes. Per
a la resta de participants un divertit
circuit de 1400 metres de distancia
on Principiants (9 i 10 anys) feien
3 voltes, Alevins (11 i 12 anys)
donaven 4 voltes i els més grans,
els infantils (13 i 14 anys), van
donar  5  vol tes .Van haver
representants de Premià de Dalt i
també ciclistes del BTT Premià de
Dalt, com per exemple Valentí
Claramunt, tercer classificat
categoria Aleví i els Benjamins
Mario Marmol, Joan Julià, Yann
Alonso i el seu germà petit Hugo
Alonso en Pre-Benjamí.

En finalitzar es van lliurar trofeus
als tres primers classificats de cada
categoria i sorteig de material amb
llançament de regals i caramels pels
nois i noies assistents.

Divendres 20 de

juny, l’Ajuntament de Premià

de Dalt organitzava la

recepció oficial dels tres

equips, un de bàsquet i dos de futbol, i les

dues jugadores del Club Volei Premià de

Dalt que han estat campions aquesta
temporada que acaba de finalitzar.

Concretament, l’alcalde, Joan Baliarda, i el
regidor d’Esports, Antoni López, van retre

un merescut homanetge a les campiones de

Catalunya en la modalitat de volei platja Sots

21, Maria Martin i Júlia Carrera, una de les quals

no va poder venir; l’equip Mini B del Club
Bàsquet Premià de Dalt; l’equip Benjamí A del
Club Esportiu Premià de Dalt que ha aconseguit

l’ascens a Preferent; l’equip Infantil A que ha
estat campió assolint l’ascens a 1a Divisió.

Després de rebre un reconeixement, un trofeu,
de l’Ajuntament per haver tancat amb èxit i títols
la temporada, els esportistes van pujar al balcó
per a saludar els familiars i amics que eren a la
plaça de la Vila. La festa es va tancar amb un
berenar a la mateixa plaça. A tots ells i elles,
moltes felicitats i a seguir assolint èxits, campions
i campiones!!!

Moderat pel periodista i veí de
Premià de Dalt Toni Frieros, els
també periodistes esportius de
diferents mitjans de comunicació
van protagonitzar un interessant
debat sobre la situació del primer
equip del Futbol Club Barcelona.
El rendiment de Ronaldicho, Deco
i Eto’o, el paper de l’entrenador, la
situació delicada del president Joan
Laporta o fins i tot la tasca duta a
terme del  secretar i  tècnic
barcelonista, a càrrec del també veí

de Premià de Dalt Aitor Txiki
Begiristain, van centrar el debat,
amb opinions diverses i a vegades
oposades. El president de la PB
Premià de Dalt Sant Jaume, Manel
Campillo, compartia la taula del
debat amb els  periodistes.

A banda d’aquest debat, la Penya
barcelonits organitza aquest estiu
un altre torneig de futbol sala
infantil, com sempre, a la pista
poliesportiva de Sant Jaume.

ESPORTS

L’Ajuntament rep oficialment
i homenatja els campions de

Premià de Dalt

Èxit del 2n
Open Infantil de BTT

del Maresme

La Penya Barcelonista
Premià de Dalt organitza
un debat sobre el Barça

Els esportistes van fer-

se una foto de família

a la porta de l’Ajunta-

ment amb l’alcalde i el

regidor d’Esports

La cursa de Mountain Bike es

va dur a terme al BiciParc La

Poma, amb un total de 49

participants que es van inscriure

a la prova amb dos circuits

segons les categories.
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ACORDS DE PLE

10
DESEMBRE

2007

11
FEBRER

2008

19
DESEMBRE

2007

APROVAT PER UNANIMITATa

APROVAT PER MAJORIAa a

10
MARÇ

2008

14
ABRIL

2008

Ampliació de Capital de la
Societat Anònima Municipal “La
Pinassa Promocions i Serveis
Municipals S.A”

Aprovació xifra oficial del Padró
Municipal d’Habitants a 1 de
gener de 2007

Aprovació del Pressupost
Municipal i de la Plantilla
Orgànica de la Corporació per a
l’exercici 2008

Aprovació del Catàleg de
llocs de treball per a l’exercici
2008

Aprovació del mapa de
capacitat  acústica de
Premià de Dalt

Aprovació del Text Refós del  Pla
Parcial de la Cisa, aprovat
provisionalment que incorpora les
prescripcions de la CTUB

Proposta presentada per tots els grups
municipals referent a les

emissions de TV3 al País
Valencià, i la multa a l’Associació
ACPV

Moció presentada pel grup municipal
de Convergència i Unió de data 3 de
desembre de 2007, amb registre
d’entrada 6562, sobre el dret a decidir

Moció presentada pel grup municipal
del Partit dels Socialistes- Progrés
Municipal de data 12 de desembre
de 2007, amb registre d’entrada 6712,
referent al Dia Internacional
contra la Violència

PREGUNTES

Pregunta formulada pel grup municipal
del PSC  de data 20 de novembre de 2007
amb RGE 6273 sobre la designació de les
beques Teodor Garriga

Pregunta formulada pel grup municipal
del PSC de data 12 de desembre de 2007
amb RGE 6711, referent a si existeix un
protocol sobre la violència de gènere
Pregunta formulada pel grup municipal
del PSC de data 12 de desembre de 2007,
amb RGE 6710, referent a donatiu al
poble per vestidors camp de futbol
Ple Extraordinari, 28 de desembre de
2007

Aprovació compte general 2006

10
DESEMBRE

2007

19
DESEMBRE

2007

11
FEBRER

2008

Ple Extraordinari Urgent . HISENDA . Modificació de Pressupost 9/2007.

a a

a a

a a

a a

Informar favorablement les tarifes pel servei d’autotaxi a Premià de Dalt
Pregunta presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de data 4 de febrer de 2008, amb registre d’entrada 667, Ç
referent a la nova construcció dels vestidors del camp de futbol

10
MARÇ

2008

Modificació nomenaments
òrgans col·legiats

Aprovació pacte regulador de les
condicions de treball del
personal d’aquesta corporació

Modificació del catàleg de
llocs de treball d’enguany

Moció presentada pel grup municipal
del PSC referent a la inversió en la
millora de carrers a la Via
Pública

Moció presentada pel grup Municipal
de CiU en favor de declarar la

Festa de Sant Joan com
a Festa Nacional dels Països
Catalans

Pregunta presentada pel grup municipal
del Partit dels Socialistes de data 3 de
març de 2008, amb registre d’entrada
1343, referent a l’acord de l’Incasol amb
l’Ajuntament de Premià de Dalt sobre el
sector del Carme i Victor Català.

Pregunta presentada pel grup municipal
del Partit dels Socialistes de data 3 de
març de 2008, amb registre d’entrada
1344, en quant a  l’estat de confecció de
la guia de serveis municipals

Pregunta presentada pel grup municipal
del Partit dels Socialistes de data 3 de
març de 2008, amb registre d’entrada
1345, sobre la Concessió usos bici park
la Poma

a a

a a

a a

14
ABRIL

2008

Acceptació subvenció a les Corporacions Locals titulars de llars d’infants curs 2007-08

Modificació Ordenances Fiscals 2008
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Èxit de públic en el
Jazz en la Nit 2008

Dissabte 5 de juliol, 19h
lloc a concretar
Concert de presentació

Dissabte, 12 de juliol, 22h
a l’església parroquial
Concert a càrrec
de Cor txec

Dissabte 2 d’agost, 22h
als jardins de can Claramunt
Orquestra de Cambra
Catalana, El amor brujo,
de Manuel de Falla

Dissabte, 23 d’agost, 22h
a l’església parroquial
Concert de piano,
a càrrec de Juanjo
Muñoz

 6 de setembre, 22h
a Can Botey
Actuació de Llama

19 de setembre, 22h

a l’església parroquial,
Concert de
Patricio Domingo

Festival
Música

Maresme

XXXI

Enguany, el festival Cruïlla de Cultures ha
apadrinat el Jazz en la Nit. La programació
arrencava el 4 de juliol i finalitzava el 25 del
mateix mes. Com ja és habitual doncs, les nits
de divendres del juliol a Premià de Dalt han
sonat indiscutiblement, a jazz.

La programació de la 13a edició del "Jazz
en la Nit" ha presentat nova imatge i músics
de prestigi en l'àmbit musical del swing, el jazz
fusió, el flamenco... La programació arrencava
amb la cercavila de la Dixie Band Taller de
Músics; i tot seguit, ja als jardins de Can
Figueres, continuava amb Vanow Jazz Group.
Divendrs 11 de juliol sonaven aires
“albicelestes” amb l’actuació de Marcelo
Mercadante i els seus nous tangos. El 18 de

juliol Can Figueres s’omplia d’un públic amant
del flamenc fusionat amb el jazz per a veure
Chicuelo, i finalment, en el moment de tancar
aquesta revista tenia lloc l’actuació de gospel
a càrrec ‘Esclat Gospel Singers & Big Mama.

Jazz en la Nit neixia fa tretze anys amb la
idea de recuperar el jazz com a gènere estable
i com a proposta musical alternativa a la que
venia oferint-se al municipi, bàsicament música
clàssica a través del Festival de Música del
Maresme, organitzat pel Patronat Pro Música.
Avui, són pocs els músics catalans de jazz que
no hagin tocat al pati de Can Figueres o que
n'hagin sentit a parlar. Jazz en la Nit és ja un
cicle consolidat en el circuit professional del
jazz del nostre país.



Superat el primer
any d’aquesta legislatura
2007-2008 podem fer un primer
balanç de l’estat de la gestió municipal
a Premià de Dalt. Vistos els resultats a peu de
carrer els hem de dir que no estem satisfets, en
línies generals, de la gestió del govern de coalició
format per CiU-PP i ERC, que després d’un
període “adjunt” han sortit de l’armari per donar
suport a la dreta local.

Hem votat en contra del desenvolupament de
més sòl privat i diem:

No a can Botey i can Olla. (Fa poc també ho
dèien els d’ERC. Ara voten a favor
incondicionalment)

A can Olla hem presentat al·legacions a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona i al mateix
ajuntament per tal de posar de manifest les
deficiències que, al nostre entendre, hi ha en la
redacció del Pla Parcial. De can Botey hem fet
el seguiment del Pla Parcial mitjançant les
resolucions de les administracions superiors, que
de moment, encara no han informat favorablement
al projecte.

També hem dit No a la proposta final del Pla
Parcial de la Cisa, similar al que es proposa a can
Olla, amb un creixement extensiu i amb consum
excessiu del sòl, amb una urbanització del sector
que serà deficitària per l’Ajuntament.

Hem posat l’accent en la deficient gestió del
servei de neteja dels equipaments municipals,
licitats clarament a la baixa l’agost del 2007, amb
molta presa i sense preveure les conseqüències
negatives en el servei. Aquest fet va provocar
que empreses més solvents del sector de la neteja
haguessin de renunciar al concurs perquè no els
sortien els números.

Resultat de tot plegat? L’empresa
concessionària s’ha vist obligada (abril 2008) a
presentar la renúncia de la contracta després que
des del PSC haguem denunciat la mala gestió del
govern en tot aquest assumpte, del qual encara
ens han de donar explicacions de les factures
pagades (+ de 10.000 euros) al marge del contracte
del servei, sense causa justificada ni cap motivació
que les justifiqui.

Se segueix contractant a dit. Vol dir que el
govern de CiU+PP i ERC se salta el catàleg de
llocs de treball aprovat per acord de ple el desembre
de 2007, no incloent les places vacants del catàleg
a l’oferta pública aprovada l’abril del 2008, i en
canvi contracten dues persones, en caràcter
d’urgència, per dues places que són al catàleg
però que estan excloses de l’oferta pública.
–Resposta del govern després que el PSC preguntés
on era el motiu de la urgència? ... “La urgència
de les contractacions va venir motiva pels canvis
organitzatius experimentats per la corporació i
que van requerir d’un estudi i d’una reestructuració
organitzativa que es va materialitzar en la creació
de nous departaments i, per tant, en l’adscripció
de personal a nous llocs de treball, motiu pel qual
les referides places es van cobrir un cop detectades
les necessitats funcionals existents i no
abans”......En resum, equival dir el mateix que
hem dit al començament: Contractes a dit.

No tenim massa més espai, però els volem fer
partíceps de l’aprovació del sector del Carme
(100%) habitatge social, projecte iniciat i
desenvolupat amb el PSC al govern. De les
aportacions que hem fet a les ordenances de
civisme, animals domèstics, sorolls i residuus.
Finalment dir que seguim sense nou ambulatori
al barri Santa Anna, sense un projecte integral de
millora per barris, i sense la pluralitat informativa
que sempre hem reclamat des del PSC als mitjans
públics de Premià de Dalt.

Amb tot, desitjar als premianencs i a les
premianenques que passin un bon estiu 2008.

Entre tots,
tot és possible

Poc després d’un any d’iniciar
aquesta legislatura, el Grup Municipal

de Convergència i Unió fa un balanç força positiu
de l’acció de govern duta a teme fins avui, en
col·laboració amb els nostres socis, PPC i ERC.
Creiem que entre tots hem sabut assolir un bon
clima d’entesa i això es reflecteix en el dia a dia
de l’activitat municipal, força intensa, i
conjuntament, treballem perquè els projectes que
creiem més adequats per a garantir un bon futur
pel nostre poble es facin realitat. Sovint no és gens
fàcil perquè els grans projectes requereixen, temps,
esforç i dedicació però cal dir que hi ha un bon
ambient de treball i entre tots, tot és possible.

És cert que els ajuntaments, l’administració
més petita, patim un finançament injust. Som
molts els consistoris que donem serveis als veïns
que en principi no ens pertoquen, i ho fem
gustosament, perquè creiem que aquests serveis
voluntaris són els que atorguen una qualitat de
vida als nostres ciutadans, però per aquest mateix
motiu, per la incidència directa en les persones,
exigim un millor finançament que ens permeti
tirar endavant aquells projectes que tenim previstos
però que a vegades ens resulta complicat o
inassolible per un problema de manca de
finançament. Ara és el moment de replantejar el
finançament del nostre país, Catalunya, i, de retruc
el dels ajuntaments perquè és dramàtic que els
consistoris s’hagin de finançar a través de llicències
urbanístiques Els municipis hem de reclamar i
exigir una solució ja..

Malgrat aquest problema de finançament, el
Grup Municipal de Convergència i Unió se sent
orgullós de disposar d’un Pla d’Habitatge
Municipal ambiciós al Maresme i a Catalunya.
Fa uns mesos es sortejaven davant Notari els 42
habitatges de protecció de La Fàbrica; l’espai
comercial d’aquest sector també veu la llum i ja
són a tocar més promocions d’habitatge de
diferents tipologies com ara Riera Riereta 2, La
Fàbrica II (lloguer) o torrent Castells.

El que pretenem és fer de Premià de Dalt un
model de municipi amb qualitat de vida, habitatge
públic i serveis als ciutadans com ara escola
bressol, consultoris mèdics, transport públic,
residència geriàtrica i centre de dia, zona esportiva,
casals per a la gent gran... Entre tots, ho podem
aconseguir. Bones vacances!

Federació Local de Convergència i Unió
www.ciu.cat/premiadedalt

Josep M. de Sagarra, 17.Premià de Dalt

T.93 751 73 70

Superat el primer
any d’aquesta legislatura
2007-2008 podem fer un primer
balanç de l’estat de la gestió municipal
a Premià de Dalt. Vistos els resultats a peu de
carrer els hem de dir que no estem satisfets, en
línies generals, de la gestió del govern de coalició
format per CiU-PP i ERC, que després d’un
període “adjunt” han sortit de l’armari per donar
suport a la dreta local.

Hem votat en contra del desenvolupament de
més sòl privat i diem:

No a can Botey i can Olla. (Fa poc també ho
dèien els d’ERC. Ara voten a favor
incondicionalment)

A can Olla hem presentat al·legacions a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona i al mateix
ajuntament per tal de posar de manifest les
deficiències que, al nostre entendre, hi ha en la
redacció del Pla Parcial. De can Botey hem fet
el seguiment del Pla Parcial mitjançant les
resolucions de les administracions superiors, que
de moment, encara no han informat favorablement
al projecte.

També hem dit No a la proposta final del Pla
Parcial de la Cisa, similar al que es proposa a can
Olla, amb un creixement extensiu i amb consum
excessiu del sòl, amb una urbanització del sector
que serà deficitària per l’Ajuntament.

Hem posat l’accent en la deficient gestió del
servei de neteja dels equipaments municipals,
licitats clarament a la baixa l’agost del 2007, amb
molta presa i sense preveure les conseqüències
negatives en el servei. Aquest fet va provocar
que empreses més solvents del sector de la neteja
haguessin de renunciar al concurs perquè no els
sortien els números.

Resultat de tot plegat? L’empresa
concessionària s’ha vist obligada (abril 2008) a
presentar la renúncia de la contracta després que
des del PSC haguem denunciat la mala gestió del
govern en tot aquest assumpte, del qual encara
ens han de donar explicacions de les factures
pagades (+ de 10.000 euros) al marge del contracte
del servei, sense causa justificada ni cap motivació
que les justifiqui.

PSC



Com és sabut, el PPC (Partit Popular de
Catalunya) celebrava el passat 6 de juliol el
Congrés. L’Agrupació de Premià de Dalt va optar
des d’un bon principì, com la majoria de
companys del Maresme, per la candidatura de
Montserrat Nebrera. Creiem que és la persona
que presenta un perfil més idoni perquè té
capacitat i formació immillorable per a
desenvolupar en un futur una política integradora.
La seva imatge representa tot el que s’espera
d’un polític: claredat, honradesa i treball.

La política municipal segueix el seu ritme.
Treballem per als ciutadans, intentant resoldre
aquells problemes que puguin millorar la seva
qualitat de vida.

Davant un problema de comunicacions i
infraestructures, el Partit Popular és partidari de
la supressió dels peatges i transformar l’autopista
de Montgat a Mataró en una autovia, i dotar-la
de les corresponents entrades i sortides. És una
utòpica proposta però creiem que hem de lluitar
per a fer-la realitat.

D’altra banda, esperem que tant la política de
la Generalitat com l’estatal es posin les piles per
a dotar els municipis d’un finançament adequat.
Els ciutadans tenen el municipi i els seus polítics
com alguna cosa tangible, som la primera pedra
de xoc. Ara bé, sense un finançament digne, no
podem fer miracles. Creiem que el ciutadà paga
massa impostos. Només podem desitjar bones
vacances a aquells que les puguin gaudir.

Ildefonso Fernández

Regidor d’Urbanisme i Seguretat Ciutadana

GENT DIT I FET
 

Fa 6 mesos de l’assoliment de les competències
d’Obres i Cultura per part dels regidors d’Esquerra
Republicana de Catalunya. A hores d’ara podem
fer entrega al poble de Premià de Dalt de realitats:
solució al polígon industrial La Suïssa, construcció
de nous habitatges municipals, nou ambulatori,
polítiques plurals i agosarades en cultura,
col·laboració estreta amb les entitats i noves
propostes amb d’altres municipis. Ja ho dèiem al
nostre compromís electoral, “Feina feta no té
destorb”.

Més Informació
Atenció Ciutadana - 616 23 20 27
premiadedalt@esquerra.org
ww.esquerra.cat/premiadedalt
 (actualitzada diàriament)

Casal Carles Sala (Folch i Torres , 4).

Sebastià Pujol .regidor i conseller de La Pinassa

Manuel Delegido
conseller de La Pinassa

Josep Font . regidor i
conseller de La Pinassa


