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Ciutadania”, tot un programa combinat de formació i

Cehegin, on el proper 11 de desembre celebrarem
el Ple d’Agermanament i ja avanço que organitzarem
un viatge col·lectiu en autocar per a qui vulgui assistir.
Vull aprofitar doncs aquest editorial per agrair la
tasca del Comitè d’Agermanament, la dels tres
ajuntaments junt al de Premià de Mar, també partícip,
i, sobretot, la dels veïns amb arrels en aquests indrets
perquè entre tots hem assolit un agermanament
llargament desitjat. Gràcies a tots.





Carles Mendieta ha estat director de
la Fundació Bosch i Gimpera i ha
treballat, com a formador o consultor,
en nombrosos projectes vinculats al
sector educatiu, tant a Catalunya com a
Argentina, Xile, Brasil, Nicaragua,
Marroc o Egipte.



una aposta de Premià de Dalt i Premià de Mar per a
promoure la recerca i la cultura

el proper 11 de desembre,





L’Espai la Fàbrica marca un abans i un
després a la vila

L’eixamplament del nucli antic de la nostra
vila per fi s’ha fet realitat amb la posada en

marxa de gran part de l’Espai la Fàbrica.
S’ha ampliat l’oferta comercial en

aquest sector de Premià de Dalt
i aquest fet –junt a la instal·lació
de les noves dependències

municipals, nous habitatges
públics i també privats i la creació

del parc infantil- han donat
com a fruit una major
presència a la zona de veïns

tant del nucli antic com també
d’altres zones del municipi.

Des del grup municipal de
Convergència i Unió sempre
hem tingut clar que la

transformació del sector La Fàbrica marcaria
un abans i un després en la història econòmica
i també social de Premià de Dalt i per aquest
motiu ens sentim orgullosos d’haver tirat
endavant aquest projecte, en gran part sols
ja que la tramitació de la modificació puntual
del Pla General que va permetre la reordenació
de l’espai només va comptar amb els nostres
vots favorables l’any 1995, ja que llavors
disposàvem de majoria absoluta. Avui, ens
alegra comptar amb el suport del PP i ERC,
i en moments puntuals també del PSC, però
la història local recordarà que només nosaltres
vam apostar des del primer moment per La
Fàbrica.

Des d’aquesta tribuna hem parlat en diferents
ocasions de La Fàbrica però volem destacar
que tota l’operació s’ha fet amb molts esforços
i poc diner públic. Els habitatges públics

s’autofinancen, la urbanització
de tot l’espai l’ha fet l’empresa
privada Sando mitjançant
conveni urbanístic, l’edifici
del nou ajuntament que val 1,6
MM d’euros es costeja amb el
cobrament avançat del 30% de 20 anys de
lloguer del supermercat i “la Caixa”, mentre
que els jocs infantils formen part de les millores
acordades del Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat 2010 i els han pagat íntegrament
les empreses adjudicatàries.

Sens dubte, el lliurament dels habitatges de
lloguer que s’estan construint, i l’ocupació
de la resta de locals comercials encara consolidarà
més aquesta dinamització comercial i,
òbviament, també l’espai públic al voltant de
la xemeneia que recorda el passat industrial
de La Fàbrica.




