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En el seu dia, Premià de Dalt
va ser pioner en la construcció

d’habitatge de promoció
pública (Can Balet, Riera
Riereta i Can Verboom) a
través de la Societat
Municipal La Pinassa i,
avui, disposem d’un Pla

d’Habitatge Municipal, el Pla
500, dels més ambiciosos del
país, amb la previsió de fer

realitat 500 habitatges d’aquestes
característiques que intentin

resoldre les necessitats d’un habitatge
digne per als nostres veïns.

Entenem que una part de la població tindria
certament complicat emancipar-se i seguir vivint a Premià
de Dalt sense aquestes actuacions en matèria d’habitatge
públic –tant de venda com de lloguer- i per això el Pla
500 és una de les nostres prioritats com a govern
municipal. En aquest context, el passat 8 de febrer es
van sortejar davant Notari els 15 habitatges de protecció
oficial de Riera Riereta II i la Societat Municipal La
Pinassa ja treballa de valent perquè els de Torrent Castells
(en règim de venda) i els de La Fàbrica 2 (de lloguer) es
facin realitat ben aviat.

A banda de l’accés a l’habitatge, l’atur és sens dubte
una de les prioritats pels nostres ciutadans. Des de
l’Ajuntament fem esforços importants per a donar
resposta als veïns que pateixen la manca de feina
mitjançant el Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE). Així, s’hi fan cursos de formació
com el recent d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, amb
importants insercions al mercat laboral i més tenint en
compte que treballem per a fer realitat el Centre de Dia
i Residència Geriàtrica Can Vilar; s’ha previst cobrir una
cinquantena de llocs de treball d’oficials i peons de
construcció arran les 5 obres públiques del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) –vestidors del Camp Municipal
d’Esports, soterrament i grapejat de les línies elèctriques
del barri Santa Anna Tió, reordenació, soterrament de
serveis i urbanització del barri de La Floresta, ordenació
i urbanització de la carretera d’Enllaç i enllumenat d’un
tram de la carretera dels Sis Pobles.

Cal recordar, també, que molt aviat es començaran la
selecció de les 20-25 persones que es contractaran pel
supermercat a la nova zona de La Fàbrica, com a
dependents, caixers, personal de seguretat... I quant als
empresaris cal destacar que SMOPE disposa del servei
Autoempresa per a emprenedors o també és important
la pionera iniciativa de set ajuntaments, entre els quals
hi ha Premià de Dalt, anomenada Getting Contacts!,
consistent en fomentar la cooperació empresarial amb
entrevistes curtes.

Com podeu veure doncs, treballem per a millorar la
qualitat de vida del conjunt dels premianencs entenent
que com a l’administració més propera la nostra obligació
és promoure el benestar dels ciutadans.

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.
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L'Ajuntament sorteja els 15
habitatges de promoció
municipal, Riera Riereta II

Diumenge 8 de febrer de 2009 l'Espai
Santa Anna va acollir el Sorteig Públic,
davant Notari, de la 5a Promoció
Municipal d'Habitatge denominada
Riera-Riereta II. En concret es van
sortejar 15 habitatges pels quals prè-
viament s'havien admès 39 sol·licituds.

La 5a Promoció Municipal Riera
Riereta II es troba davant de la 2a
promoció, al costat de la zona esportiva
de Premià de Dalt en el triangle format
entre la carretera dels Sis Pobles, la Riera
i Riereta. Es tracta de 15 habitatges –en
règim de protecció oficial de venda-, 12
de 55m2 útils
aproximats; 2
de 42m2 útils
aproximats i 1
habitatge de
39m2 útils a-
proximats, tots
ells amb plaça

d'aparcament vinculada en soterrani.

Aquesta actua-ció forma part del Pla

500, el Pla d'Habitatge Públic de

l'Ajuntament de Premià de Dalt que

executa a través de l'empresa municipal

La Pinassa. Es tracta del Pla d'Habitatge

Públic més ambiciós de tot el Maresme,

amb la previsió de construir més de 500

habitatges de promoció municipal en
un poble que no arriba als 10.000
habitants. El nombre d'habitatges de
promoció previstos és el que ha donat
el nom de Pla 500.

Avui l'Ajuntament, a través de la
Societat Municipal
La Pinassa, està
c o n s t r u i n t  l a
promoció de La
F à b r i c a  ( 4 2
habitatges), i de
forma imminent es
faran realitat les
promocions de Riera

Riereta II (15 habitatges), Torrent

Castells (29 habitatges) i La Fàbrica 2

(20 habitatges de lloguer). En total 106

habitatges públics desenvolupats per

l’Ajuntament de Premià de Dalt.

El Pla 500 és fruit de l'Acord Urbanístic

i de Serveis a les Persones signat pels

grups municipals de CiU, ERC i PPC.

El Santuari de la Mare de Déu de
la Cisa acull enguany la trentena
Trobada. L'experiència es comparteix
amb el Santuari de la Misericòrdia de
Canet de Mar, pertanyent al bisbat

de Girona. La trobada es farà en base
al tema "L'educació de la Fe".
Dimecres 18 de març, a 3/4 d'1 del
migdia, el Santuari de la Mare de Déu
de la Cisa celebrarà l'Eucaristia,

presidida per l'Arquebisbe de
Barcelona, el Cardenal Lluís Martínez
i Sistach. La XXX Trobada finalitzarà
amb un dinar.

Premià de Dalt acull la

 XXX Trobada
de Rectors i

Seglars
de Santuaris de

Catalunya i Balears

Premià de Dalt ja va ser en el seu dia
pionera a tirar endavant habitatge
d'aquestes característiques, amb la

construcció de tres promocions,
passeig de Can Balet, Riera Riereta

i Can Verboom.
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A Premià de Dalt les
jornades tindran lloc l’11 i el
18 de març, a l’Espai Santa
Anna i ja hi ha més de 70
inscrits.

Durant un mes, del 24 de
febrer al 24 de març, tots els
empresaris de la comarca tenen
l’oportunitat d’ampliar la seva
xarxa de contactes i fer negocis,
d’una manera fàcil, econòmica
i sense haver-ne de desplaçar
de la seva comarca o del
municipi.

Les Jornades de Coo-
peració Empresarial Getting
contacts!© es posa en marxa a

set Ajuntaments de la comarca.

Buscant solucions ràpides
i eficaces per fer front a la crisi
econòmica i que beneficiïn a
tot el teixit empresarial, els
departaments de Promoció
Econòmica dels ajuntaments
d’Argentona, Canet de Mar,
Montgat, Pineda de Mar,
Premià de Dalt, Sant Cebrià
de Vallalta i Tordera han
impulsat aquesta iniciativa.

La iniciativa cerca ampliar,
reforçar i generar els contactes
entre empreses del Maresme i
crear una autèntica xarxa de
relacions.

      El curs té com a objectiu millorar
les possibilitats d'inserció laboral dels
alumnes.  El  Servei  Municipal
d'Ocupació i Promoció Econòmica
(SMOPE) duu a terme un curs de
formació professional ocupacional,
concretament, d'Auxiliar d’infermeria
en Geriatria, per a persones en situació
d'atur. El curs començava el  2 de març

de 2009  i finalitzarà el mes de juny.
Amb una durada de 339 hores, està
subvencionat pel Servei d'Ocupació de
la Generalitat de Catalunya (SOC) i el
Fons Social Europeu (FSE) i consta
d'un bloc teòric i d'un bloc de
pràctiques a empreses.

El Servei Municipal d’Ocupació

troba feina a 93 persones
Curs d'Auxiliar

d'Infermeria
en Geriatria   Durant l’any 2008, el Club de Feina

ha rebut 395 visites. Aquest augment
reforça la consolidació d’aquest espai
com a referent per a les persones que es
troben en recerca de feina. Els serveis
més utilitzats són la consulta de les
ofertes laborals del Servei, la recerca de
feina per internet, el telèfon i la premsa,
respectivament.

La intermediació entre l’oferta i la
demanda es fa a través de XALOC, la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació que
la Diputació de Barcelona posa a l’abast
de tots els municipis de la província. En
aquesta pàgina web els usuaris poden
consultar les ofertes de treball
gestionades als  Serveis Locals

d’Ocupació (ordenades per comar-
ca/municipi i per família professional)
i    poden presentar la seva  candidatura
on line (és necessari estar inscrit en un
Servei Local d’Ocupació adscrit a la
Xaloc).

Estadístiques Borsa de Treball
Entrevistes
Assessoraments individuals
Ofertes rebudes 
Insercions 

196
86

134
93

Assistents
Visites

Club de la Feina
213
395

Els empresaris s'uneixen
contra la crisi per a generar negocis
i refer la seva xarxa de treball a la comarca



carnaval
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Seguint el camí iniciat ara farà catorze
anys en record i homenatge a l'hu-
morista Jaume Perich, aquest any han
estat el reconegut dibuixant Jaume
Capdevila “Kap”, i el periodista, hu-
morista i  productor Andreu Buena-
fuente, els escollits pel jurat el passat
dijous 12 de febrer, com a guanyadors
d'aquesta edició.
       Anteriorment havien estat premiats
humoristes com Gila, Mingote, Fer,
Pepe Rubianes, Kim, Joaquim Mun-

tañola, i Marjane Satrapi i Máximo
Sanjuan en l'edició anterior.

Enguany, però, tal com en la darrera
edició, no només hi ha un guardonat,
sinó que també s'ha volgut reconèixer
la trajectòria professional en el món
audiovisual de l'humorista Andreu
Buenafuente.
         El Premi Internacional d’Humor
Gat Perich l’atorguen representants dels
principals diaris del país (AVUI, El
Periódico, La Vanguardia, El País, El

Mundo, ABC, El Punt i El Diari de
Girona), des de fa catorze anys.D

     La cerimònia de lliurament del premi
enguany té dues dates importants. El
divendres 13 de març es farà un acte
institucional amb l’assistència dels
guanyadors a Premià de Dalt, on
s’inaugurarà l’exposició Perich sense
concessions i s’atorgaran els premis del
Concurs de Còmic, que organitza la
Biblioteca Jaume Perich i Escala.

L’excel·lent actor Carlos Gramaje,
i Meritxell Daura, professora del
centre, van protagonitzar una
actuació esplèndida a l’Escola
Municipal de Música en el marc
de celebració del Carnestoltes, el

passat dijous 19 de febrer. Gramaje
i Daura, en els papers de Saïd i
Blanca de Mar i Cel van tenir tant
d’èxit que van haver de repetir la
mateixa escena dos cops. Carlos
Gramaje és un actor plenament

consolidat en els musicals, amb
una trajectòria impecable (Aloma,
Boscos endins, Mar y Cielo, Mar
i Cel, Els Fantasticks, Poe, La bella
Helena...). La seva interpretació
de Saïd basada en l’obra de Josep
Maria de Segarra va assolir èxits
arreu, tant en català com en la
versió castellana.

Carlos Gramaje i Meritxell Daura
protagonitzen una escena del musical Mar i Cel

KAP i Andreu Buenafuente
guanyen el XIV Premi Internacional
d'Humor Gat Perich

Llicenciat en Belles Arts per
la Universitat de Barcelona, fa
d’acuditaire a la premsa. Amb
el pseudònim “Kap” signa els
seus acudits i caricatures
regularment a La Vanguardia,
Mundo Deportivo, Regió 7, El
Triangle i d’altres publicacions.
Diversos llibres , desde Sense
Kap ni peus (1997) fins a El
Maragallato (2006), el seu
darrer llibre de sàtira política
Manar! Manar!, una corrosiva
mirada al món de la política.
              Els seus acudits han
estat seleccionats en les darreres

edicions del World Press
Cartoon, que aplega els millors
acudits publicats a tot el món
durant l’any.

Ha fet exposicions a l’Estat
espanyol, Europa i Sudamèrica
i ha participat en certàmens i
mostres d’humor nacionals i
internacionals.

Ha realitzat diversos treballs
i recerques sobre aquesta
matèria. “Trazos”. La mostra
“Muntañola. L’art de riure, l’art
de viure.”; o “Tísner”.

Ha publicat diversos llibres
d’humor gràfic: Bagaria. La
guerra no fa riure, L’humor
gràfic de Tísner, o Canya al
Borbó!

Col·labora amb el programa
“En Companyia” de Premià de
Dalt Ràdio.

Humorista, presentador i
productor, és també actual-
ment el vicepresident de la
cadena de televisió La Sexta i
fundador de la productora
audiovisual El Terrat, des d’on
ha produït i creat un bon
nombre de diferents formats
televisius.

Va començar en el món del
periodisme el 1982, a Radio
Popular de Reus (COPE), en
esports. El 1989 va presentar
un programa propi a la SER
Catalunya, El Terrat. Les seves

primeres aparicions televisives
van ser a TV3  com a col·la-
borador del "Mikimoto" en el
seu programa Persones huma-
nes i posteriorment en d’altres
cadenes. 

L'èxit va seguir a TV3 amb
programes com Sense Títol el
1995, Sense Titol 2 el 1996, i
sobretot amb La Cosa Nostra
el 1999 i Una Altra Cosa el
2002. Al juny de 2004  Buena-
fuente va acceptar l'oferta
d’Antena 3 TV per treballar a
nivell nacional en una línia
similar i l’any 2007 anuncia
que el seu programa Buena-
fuente es trasllada a La Sexta,
mantenint el mateix nom i el
mateix format. Té editats
diversos llibres que recopilen
els seus monòlegs.
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Finalment, el dissabte 14 de març
es farà el lliurament oficial del Premi
Gat Perich als guardonats. Enguany
la cerimònia se celebrarà al Centre
de Convencions de Barcelona i
també com l’any passat es convida
els assistents a l’acte a fer el trajecte
amb vaixell.



Homenatge a una mestra
nacional. Havia escrit unes línies per aquesta

ocasió però els esdeveniments m’han fet

canviar el guió previst. El passat

dissabte 27 de febrer moria la Sra.

Hermínia Sellent Barcons, als

88 anys d’edat.  “Mestra

nacional”, tal i com recorda la

s e v a  e s q u e l a  a l  d i a r i  “ L a

Vanguardia”. Jo personalment vaig ser

el seu company i director quan aquesta professional

exercia la seva tasca educativa a la nostra vila de

Premià de Dalt.

Voldria fer unes breus consideracions. Ser

“Mestre nacional” en aquells temps no era gens

fàcil, tot el contrari, per les circumstàncies i el

context del moment i perquè no podies ser allò que

volies ser. Quina incongruència! Hi havia d’altres

circumstàncies que reflectien la situació de forma

més positiva com per exemple la col·laboració

familiar, la qual avui sovint es qüestiona.

D’altra banda, la remuneració era de “passes

més ganes que un mestra d’escola”... Amb tot aquest

panorama l’Hermínia va exercir amb dignitat i

professionalitat la seva tasca educadora. Molts dels

seus antics alumnes podrien expressar millor que jo

la seva actuació del dia a dia, però encara n’hi ha que

recorden les seves sessions per a estimular el càlcul

mental, posant en cercle els adolescents i calculant

l ’ u n  d a r r e r e  l ’ a l t r e  e n  v e u  a l t a . . .

Aprofito aquest espai de la revista municipal

“La Pinassa” per a traslladar el meu més sentit

condol per tan sensible pèrdua als fills i resta de

família.

Ildefonso Fernández Álvarez
Regidor de Seguretat Ciutadana, Planificació

del Territori, Governació i Seguretat Ciutadana,

Protecció Civil i Mobilitat i 2n Tinent d'Alcalde.

A prop dels problemes dels
ciutadans. El Grup Municipal de

Convergència i Unió fa política a peu

de carrer i això ens permet adonar-

nos i compartir amb els veïns i

veïnes de Premià de Dalt els seus

problemes. Avui, malauradament, el

problema de l’atur està de plena actualitat.

Des de l ’Ajuntament on tenim la

responsabilitat d’encapçalar el govern municipal,

intentem promoure l’ocupació a través del Servei

Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica

(SMOPE), del qual ens enorgullim especialment

per les moltes respostes en positiu que dóna a la

població. El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)

també afavorirà la creació d’ocupació, i serà a través

d’SMOPE des d’on es cobriran la cinquantena de

llocs de treball que aquestes obres públiques han

de generar en els mesos que duraran les obres.

Hi ha un altre tema que els darrers dies ha ocupat

els mitjans de comunicació. Es tracta de les propostes

per a millorar la mobilitat a la comarca del Maresme.

Des de Convergència i Unió entenem que d’una

banda cal promoure el transport públic tant per

carretera com també el ferrocarril i, d’altra, ja és

hora que els maresmencs gaudim de bonificacions

al peatge de l’autopista que travessa la comarca. A

més, la nostra Federació demana de forma ferma

que els 400 milions d’euros que Ministeri i

Generalitat han d’aportar es destinin a millorar la

seguretat de la carretera Nacional II, una de les que

més sinistralitat pateix a l’Estat espanyol.

Des de CiU Premià de Dalt entenem que aquests

dos temes –atur i mobilitat- afecten la major part

de la població i per tant som els primers en posar-

nos a treballar sense descans per a intentar pal·liar-

los en la mesura de les nostres possibilitats perquè

creiem que junts, podem.

Som exemple per a tothom, l’
esport es viu a Premià. Les activitats

esportives han situat Premià de Dalt com a referent

molt interessant a seguir per altres poblacions. La

diversitat d’instal·lacions, la qualitat d’aquestes i

l’esforç constant de les nostres entitats i esportistes,

és ben visible cada dia.

En tot cas, el projecte esportiu de Premià de

Dalt encara és lluny d’estar tancat. La col·laboració

dels dos Premià’s pot donar lloc a una àmplia oferta,

mar i muntanya, amb una diversa varietat d’esports

per a tothom, amb possibilitats de noves empreses

de serveis i referents turístics immillorables. ERC

de Premià de Dalt ultima l’esborrany d’un mapa

d’instal·lacions i propostes d’activitats, i volem

comptar amb la vostra opinió. No ho dubteu:

Premià de Dalt el podem fer entre tots. Dit i Fet...

Amb motiu del XIV Premi d’Humor Gat Perich,

volem retre homenatge al recentment desaparegut

Pepe Rubianes (Gat Perich 2006). Gràcies Pepe.

w w w . e s q u e r r a . c a t / p r e m i a d e d a l t
F a c e b o o k  –  S e b a s t i à  P u j o l  i  P u i g
 Atenció ciutadana al 616 232 027 (Sebastià Pujol)



març agenda activitats

Exposicions

XXX Trobada de Rectors i Seglars de
santuaris de Catalunya i Balears
al Santuari de la Mare de Déu de la Cisa.
Secretariat Interdiocesà de la Pastoral de Santuaris

Cinefòrum.
Projecci  de la pelÆl cula Mamma mia
Al Teatre de Sant Jaume
Secció Cineclub

Projecció "Hist ria del Ballet"
A l’auditori de Can Figueres.Esbart l’Espolsada.

Sopar Solidari a base de llenties

A la Casa del Terçó. Grup de Solidaritat amb el 3r Món.

XXV Aniversari del Casal
Missa al Santuari de la Cisa
Gran festa l rica amb sarsuela a La Benèfica.
En acabar se servirà un refrigeri.
Associació de la Gent Gran.

Cafè Concert de Primavera.
Trio de Mandolines.
A la Sala l’Orfeó.Arts i Lletres

Nit de Poesia.
A l’Església Parroquial. Associació “P” de Poesia.

Grup de Lectura.
Es comentarà el llibre "Sabates Italianes
de Henning Mankell.
A la Sala de l’Orfeó. Grup de Lectura

Sortida de l’Esbart a ballar. Sortida a
la pl. La Porxada de Granollers. Esbart l’Espolsada.

Fotografies "Fira del vent"
De l 1 al 15 de mar
a la Biblioteca Jaume Perich

Permanent de pintures a
l'oli d’en Matheu Cerdà
Cada 1r diumenge de mes,
d 11 a 14h
Torrent Pau Manent, 35.
Tel. inf. 937 264 418
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“Interactions”
Del 26 de mar  al 6 d’abril,
T cniques mixtes, d tienne

Sabench i Peggy Merchez

(C ret).

A l Espai Arts i Lletres

Pintures d’Isabel
Domínguez (IDO)
Fins al 8 de mar
a l Espai Arts i Lletres.

Curs de tecnificació
de Mountain Bike en la modalitat de descens
Professor Bernat Guardia. Preu 90€.
Abonats anual al Bici Parc La Poma, 75€.
Més informació  659 679 231 (Josep)

Hora del Conte
Cuina contes a c rrec de Marta Roig.
A la Biblioteca. Biblioteca Jaume Perich

Taller danses del món
a c rrec d’en Bernat i en Sylvain 12€
A la Sala de l’Orfeó.
Inf. i ins. T 93 751 74 68 i 93 751 16 09. Secció de Danses.

Dia de la Dona treballadora
Lectura del Manifest, dinar i lectura de les poetesses

al restaurant El Sindicat. Dones de Dalt.

Xocolatada
pel XXV Aniversari del Casal
a l’Associació de la Gent Gran

XIV Premi Gat Perich
Rebuda Institucional i inauguraci  de l exposici
Perich sense concessions al Museu

Lliurament per part dels guanyadors del premi als finalistes
del Concurs de Còmic de la Biblioteca
Associació Perich Sense Concessions i l'Ajuntament

Excursió. Sortida a Gallifa — Montmajor
- el Farell. Grup de Muntanya

Caminada Xino-xano al Santuari
de la Cisa i esmorzar. Associació de la Gent Gran

Penya Barcelonista
15  Aniversari
Visita guiada a les instalÆlacions del Club.

Socis: 1€, no socis: 6€.
Sopar de Germanor i Ball a La Torre del Pi.
Socis: 17€, no socis: 34€. PB Premià de Dalt Sant Jaume

III Concurs de Curtmetratges
Passi dels curts.

Lliurament dels premis.

Al Teatre de Sant Jaume. Arts i Lletres

Calçotada Popular
al pati de Sant Jaume
Grup Excursionista La Tortuga
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