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Relleu a l’alcaldia. Joan Baliarda, renuncia al càrrec el proper 11 d’octubre

“Mural Catalunya” d’Elisenda Sala, ja llueix a la façana de la biblioteca. 
Premià de Dalt decidiex mantener els honors atorgats a l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol
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Editorial
Premià de Dalt, a través de la Comis-
sió de Valoració dels Honors i Distin-
cions Municipals, va optar per 
mantenir les tres distincions atorga-

des en el seu dia a Jordi Pujol i Soley. Per unanimitat dels 
seus quinze membres Presents a la reunió celebrada el 8 de 
setembre, es va decidir no revocar els honors atorgats a l’ex-
president -tal i com demanaven PSC i PPC- en considerar que 
els dos motius pels quals se li van atorgar, avui es mantenen 
plenament vigents: la seva estreta vinculació amb Premià 
de Dalt i la defensa de Catalunya, des de la seva joventut 
a l’actualitat, inclosos els vint-i-tres anys al capdavant del 
Govern de la Generalitat.

La Comissió de Valoració dels Honors la formen 17 perso-
nes -després de la recent renúncia del cap de l’oposició, el 
socialista Jaume Cases-, 11 de les quals són representats 
de la societat civil, 3 tècnics municipals i 3 càrrecs electes, 
concretament, els regidors de Cultura i Participació Ciuta-
dana, Marc Tintoré i Magda Julià, respectivament, i jo 
mateix com a alcalde. La composició de la comissió així com 
el seu funcionament i atribucions va ser aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb 16 vots a favor –inclo-
sos els 5 del PSC- i 1 en contra. 

A banda de decidir mantenir els honors atorgats a l’expre-
sident de la Generalitat -títol de Fill Adoptiu, posar el nom de 
plaça President Jordi Pujol i Soley i erigir-li un monument-, 
la Comissió va deixar constància, en la reunió abans esmen-
tada, de la gravetat dels fets confessats per Pujol el passat 25 
de juliol de 2014 i de la voluntat d’evitar que Premià de Dalt 
s’erigís en jutge d’aquests fets.

Malauradament en el moment de tancar aquesta revista, 
s’havia produït un nou atac vandàlic –el segon, a banda de 
cinc atacs contra les tres senyeres estelades que l’Ajunta-
ment té instal·lades a diversos punts- contra l’escultura a 
Jordi Pujol,  un fet que ha estat condemnat des de l’Ajun-
tament. Entenem que és trist que hi hagi persones que no 
respectin la voluntat democràtica de mantenir els honors i 
distincions atorgades a Jordi Pujol.  L’escultura ha estat reti-
rada de forma provisional fins a la seva reparació. La nostra 
voluntat és tornar-la a col·locar un cop hagi estat reparada.
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Premià de Dalt, octubre de 2014

Cada mes, a través de l’editorial d’aquesta revista municipal 
m’he adreçat a tots vosaltres per traslladar-vos els esdeveni-
ments més rellevants de la intensa vida premianenca. Doncs bé, 
en aquesta ocasió us comunico que el proper dissabte 11 d’octu-
bre, a les 12:00h i en el decurs d’un Ple Extraordinari, es farà efec-
tiva la meva renúncia al càrrec d’alcalde del nostre ajuntament, 
just el mateix dia que es compleixen 20 anys des que vaig accedir 
al càrrec per primera vegada i de 23 anys i mig de regidor. 

És obvi que per mi ha estat un gran privilegi poder treballar 
al servei del meu poble, un tros de la Catalunya més dinàmica i 
privilegiada per la natura. He de confessar-vos que no ha estat 
una decisió fàcil però crec que coincidint amb la meva jubilació 
professional, ara és el moment de facilitar el relleu.

Me’n vaig amb la satisfacció de creure que entre tots –veïns, 
institucions, equips de govern, partits polítics, personal de l’Ajun-
tament, entitats i associacions- hem fet molta i molt bona feina 
per fer realitat el Premià de Dalt que avui tenim. Un poble viu, 
socialment vertebrat, amb uns serveis i equipaments que funcio-
nen, amb una situació econòmica envejable, havent cobert la 
demanda d’habitatge públic, la creació de l’Espai la Fàbrica amb 
les noves dependències municipals, havent triplicat la partida 
d’ajuts a les famílies, garantint l’excel·lència educativa i amb 
un grapat d’entitats i associacions que treballen i lluiten per les 
nostres arrels i el nostre futur. A tots, el meu sincer agraïment. 

Això és així. Però també és veritat que qui ha tingut la màxima 
responsabilitat de materialitzar aquesta realitat ha estat la fede-
ració de Convergència i Unió en haver guanyat totes les eleccions 
municipals en el nostre poble des del restabliment de la demo-
cràcia l’any 1979 fins avui. Quatre mandats amb en Manuel 
Rodríguez Muñoz com a cap de llista i els últims cinc amb la 
meva persona al capdavant. Segons hem pogut esbrinar, en tot el 
Maresme no hi ha cap altre municipi en què s’hagi donat aquesta 
circumstància.

Hem configurat una administració dinàmica, amb una cultura 
orientada als resultats i amb unes senyes d’identitat basades en 
la productivitat, l’eficiència i la qualitat de servei, i amb un perso-
nal amb un alt grau de professionalitat i responsabilitat. El meu 
reconeixement i agraïment sincer a tots, regidors dels equips de 
govern, partits de l’oposició, personal tècnic (jurídic, d’interven-
ció i serveis tècnics), funcionari i  laboral. En el capítol d’agraï-
ments és obvi que no puc deixar de fer esment a tota la meva 
família i, de forma molt especial, a la meva esposa Sofia i als meus 
fills, Cristina i Jordi, que són els que han estat més condicionats 
per les obligacions i servituds del meu càrrec. 

El fet que deixi l’alcaldia no significa que em retiri de la vida 
política del poble. Continuaré treballant per Premià de Dalt i per 

Catalunya des del meu partit, i tindré l’oportunitat de veure les 
coses des d’una altra perspectiva i no cal dir que, com fins ara, 
sempre podreu comptar amb mi per tot el que calgui.

Alhora us demano que la vostra actitud de col·laboració i suport 
segueixi sent la mateixa envers dels meus companys de Consisto-
ri i, d’una manera molt especial, amb la persona del primer Tinent 
d’alcalde, Josep Triadó i Bergés, una persona jove i preparada que 
coneix l’Ajuntament com ningú en haver estat regidor de Cultura, 
Ensenyament, Esports, Noves Tecnologies, Hisenda i Habitatge, 
a més de President i Conseller Delegat de la Societat Municipal 
La Pinassa, i amb qui hem compartit les tasques de govern des de 
l’any 1999. En Josep Triadó restarà com a alcalde en funcions fins 
al seu nomenament com a alcalde del nostre poble d’aquí a uns 
dies, i és també a qui el meu partit ha nomenat com a cap de llista 
de Convergència i Unió en les eleccions del mes de maig del 2015. 
A ell li consta el respecte professional, personal i polític que li tinc 
i sap que em tindrà incondicionalment a la seva disposició pel que 
sigui millor per a Premià de Dalt.

També aprofito per demanar disculpes si en alguna ocasió 
algun veí considera que no se l’ha atès com sens dubte es merei-
xia o si entén que no he estat a l’alçada del que esperava alguna de 
les decisions que he pogut prendre al llarg d’aquests anys.

A nivell nacional, és evident que estem vivint un moment 
històric i il·lusionant. Nosaltres hem portat a Ple i hem aprovat 
totes les propostes de la nostra federació de CiU, dels altres 
partits polítics i de la societat civil (ANC i Òmnium Cultural, etc.) 
encaminades a assolir que el nostre país, Catalunya, sigui reco-
negut com un estat sobirà de ple dret. En aquest context, em sap 
greu no encapçalar com alcalde les darreres passes cap a la conso-
lidació de la construcció nacional de Catalunya amb la consulta 
del 9N a tocar, però ja us avanço que a títol personal, i també dins 
del meu partit polític, tot aquest procés seguirà mantenint el meu 
suport incondicional.

Finalment, no vull acomiadar-me sense confessar-vos que estic 
orgullós d’haver estat regidor i alcalde del nostre poble, un poble 
que treballa, que lluita per la seva cultura, per les seves arrels, per 
la seva identitat i que m’ha donat l’oportunitat de formar part 
d’un capítol de la seva història. Un capítol que sense el suport i 
col·laboració de tots vosaltres jo, tot sol, mai hagués estat capaç 
d’escriure.

Gràcies per tot i fins que vulgueu.

Joan Baliarda i Sardà 

Benvolguts premianencs,
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Arran els fets confessats per Jordi 
Pujol el passat 25 de juliol, PSC i PPC 
van presentar, el 30 de juliol i el 5 
d’agost, respectivament, dues instàn-
cies sol·licitant la retirada dels honors 
concedits a l’expresident de la Gene-
ralitat per part de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt.

Tot i reconèixer la gravetat dels fets 
confessats per Jordi Pujol, els inte-
grants de la Comissió entenen que 
Premià de Dalt no ha de jutjar els fet 
ocorreguts i van concloure, per unani-
mitat, que persisteixen els motius pels 
quals en el seu moment el Consistori 
va distingir l’expresident de la Gene-
ralitat: la seva estreta vinculació amb 
Premià de Dalt i la seva trajectòria 
envers Catalunya, des de la seva joven-
tut i fins avui, incloent els vint-i-tres 
anys en què presidí el país.

En la reunió celebrada el passat 8 

de setembre, totes les persones inte-
grants de la Comissió de Valoració 
dels Honors i Distincions Municipals 
van votar de forma unànime perquè es 
mantinguin els honors concedits a l’ex-
president de la Generalitat de Catalun-
ya, Jordi Pujol i Soley. Concretament, 
el títol de Fill Adoptiu de Premià de Dalt 
(1997), el nom a la plaça Jordi Pujol (2006) 
i la col·locació de l’escultura (2011).

Les distincions atorgades

Jordi Pujol va ser escollit Fill Adoptiu 
de Premià de Dalt l’any 1997, per unani-
mitat de tots els grups municipals.  
Posteriorment, l’any 2006, el govern 
format per PSC-PPC-ERC-ICV-EuiA i 
ACPD va proposar que la plaça situada 
a la zona de Can Verboom portés el 
nom de l’expresident de la Generali-
tat de Catalunya, una proposta que 
també es va aprovar per unanimitat 
i que va rebre el suport de vint-i-cinc 
entitats de Premià de Dalt. Posterior-

ment, aquell govern va gestionar erigir 
en aquell espai un monument comme-
moratiu a l’expresident.

La Comissió de Valoració dels 
Honors i Distincions Municipals

Aquest òrgan el  formen 18 perso-
nes, 11 són representants de la socie-
tat civil; 3, tècnics municipals; i 4 són 
càrrecs electes (alcalde, regidor de 
Cultura, regidora de Participació Ciuta-
dana; i el mateix regidor del PSC que 
hi va renunciar recentment, concreta-
ment el 04/09/2014 mitjançant correu 
electrònic). La constitució, les persones 
integrants i les funcions d’aquest òrgan 
col·legiat van ser aprovades pels grups 
municipals de CiU, PSC, PP i SI, en un 
Ple celebrat el 10/06/2013.

Proposta del PSC per blindar 
els nomenaments atorgats

El 08/07/2013, el grup socialista va 
presentar una al·legació -que es va rebu-
tjar- al Reglament Municipal d’Ho-
nors i Distincions perquè es blindés 
el nomenclàtor d’edificis, carrers o 
places el nom del qual ja està instau-
rat i assumit per la ciutadania i perquè 
només es poguessin retirar les distin-
cions si en el decurs de la seva trajec-
tòria personal les persones distingides 
pel Consistori són imputades, jutjades i 
sentenciades en ferm; un supòsit que, a 
dia d’avui, no es compleix.

Cal recordar que arran de la confes-
sió de l’expresident de la Generalitat, 
Jordi Pujol, l’Ajuntament de Premià de 
Dalt va anunciar que revisaria, a través 
de la Comissió de Valoració constituï-
da per acord de Ple, els honors que en el 
seu moment se li van atorgar.

L’Ajuntament mantindrà 
els honors atorgats a 

l’expresident Jordi Pujol
Després que la Comissió de Valoració dels Honors i Distincions 

així ho decidís per unanimitat dels seus quinze membres

Jordi Pujol va ser escollit Fill Adoptiu de Premià de Dalt l’any 1997, per unanimitat de tots els grups municipals

>> Escultura a l’entrada del Parc de Can Werboom

La Sínia del Vogi, restaurada
El 10 de setembre es va inaugurar la rehabilitació de la Sínia
Una sínia o sènia  una màquina d’ele-
var aigua que consisteix, bàsica-
ment, en una roda vertical que és 
accionada per un animal que dóna 
voltes i eleva l’aigua, utilitzada nor-
lament en els regadius tradicionals i 
per l’abastiment d’aigua. La recupe-
ració d’aquest element del patrimo-
ni cultural de Premià de Dalt forma 

part de “La ruta de l’aigua”, un dels iti-
neraris del Museu de Premià de Dalt.
També dins dels actes de celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya, 
l’Ajuntament va organitzar una xe-
rrada a càrrec del periodista Vicenç 
Villatoro, amb qui es va cloure la 
inauguració d’aquest nou espai que 
s’ha recuperat per al municipi.
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Des d’aquest estiu, els nens i nenes 
del barri Santa Anna, i especialment 
els alumnes de l’Escola Santa Anna, ja 
gaudeixen d’un renovat parc infantil. 
Amb una inversió de prop de 50.000€, 
l’Ajuntament ha instal·lat jocs nous, 
terra de seguretat, taules i bancs per 
facilitar la celebració de festes d’ani-
versari, i una pista poliesportiva per a 
infants de 3 a 10 anys que és la primera 
amb aquestes característiques que 
s’instal·la a Catalunya.

Els antics jocs infantils allà situats, 
s’han reparat de dalt a baix i es col·lo-

caran al parc infantil del Vogi, situat 
entre aquest carrer i el torrent Mateu 
Mas, a sota del Club de Tennis Premià 
de Dalt. A aquest material s’hi afegirà 
una “tirolina” pels infants usuaris del 
parc.

Aquestes actuacions formen part 
d’un pla d’actualització i millora dels 
18 parcs infantils que hi ha a Premià de 
Dalt. En les properes setmanes, també 
estarà enllestit el parc Patufet, dedicat 
a aquest conte de la ninotaire Pilarín 
Bayés, i que s’instal·larà a can Figueres, 
al costat de la Biblioteca Jaume Perich.

L’Ajuntament de Premià de Dalt, i 
la directora de l’oficina de “la Caixa” 
de Premià de Dalt, Yolanda Nieto, van 
signar el passat 8 d’agost  un conveni de 
col·laboració, a través de l’Obra Social, 
per executar un programa d’agricultu-
ra urbana i social al poble. 

Concretament, aquesta acció es 
desenvolupa al barri Santa Anna – 
Tió i és una iniciativa de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt per a crear, orga-

nitzar, gestionar i dinamitzar horts 
urbans d’ús social. L’hort s’adreça a 12 
persones de Premià de Dalt en situa-
ció d’atur, amb poca formació, dificul-
tats d’inserció laboral i amb problemes 
econòmics per la manca d’ingressos. 
Se’ls facilita una parcel·la per posar 
en marxa un hort comunitari perquè 
cobreixin les seves necessitats bàsi-
ques i també que els hi aporti benefi-
cis educatius. Com explica la regidora 
de Benestar Social, Magda Julià, “prete-
nem que totes aquestes persones es tornin 
a sentir útils i responsables d’un projec-
te comú i que tinguin més recursos per 
accedir a condicions de vida i de benes-
tar”. Tarpuna, cooperativa d’iniciativa 
social sense ànim de lucre, impartirà 

uns tallers teòrics i pràctics, obliga-
toris. Es reglamentarà l’ús de l’espai 
de l’hort i cada persona participant 
signarà un contracte comprometent-se 
a respectar les normes. L’organització 
de l’hort serà assembleària. La durada 
del projecte d’hort urbà d’ús social és 
de 6 mesos

Objectius
Promoure l’aprenentatge de la produc-
ció agroalimentària ecològica, amb 
formació i pràctica

Promoure estils de vida saludables

Fomentar un procés participatiu i 
col·laboratiu

Contribuir en la millora de l’autoestima 
i l’autoconcepte

Aquestes actuacions formen part d’un pla d’actualització i millora dels 18 
parcs infantils que hi ha a Premià de Dalt.

>> Escultura a l’entrada del Parc de Can Werboom

L’Ajuntament renova de dalt a 
baix el parc infantil de La Petanca, 
al barri Santa Anna-Tió
Entre altres, s’ha instal·lat la primera pista poliesportiva 
per a menors de 10 anys de tota Catalunya

La carretera del 
Ramal es reordenarà 
abans d’acabar l’any

Les obres començaran aquesta tar-
dor i el seu àmbit d’actuació és el 
tram de la carretera del Ramal, des 
del carrer can Cinto Manent fins a 
la carretera a Premià de Mar. L’ob-
jectiu de les obres és donar conti-
nuïtat a aquesta via i garantir un 
recorregut continu pels vianants, 
amb una amplada d’1,50 metres.

L’actuació es farà en tres trams:
Des del carrer can Malagrida fins les escales 
de la Travessia Ramal > nou asfaltat i creació 
d’una nova vorera.

Des de les escales de la Travessia Ramal fins 
el creuament amb el carrer Josep Carner 
>nou asfaltat, nova vorera i delimitació de les 
places d’aparcament.

Des de la carretera a Premià de Mar fins el 
creuament amb el carrer Josep Carner > nou 
asfaltat i vorera i amb delimitació d’aparca-
ments davant l’Escola Betlem.

Nou paviment i voreres per a 
connectar-la amb la Carretera 
a Premià de Mar 

En marxa el projecte d’hort urbà 
d´ús social a Premià de Dalt
L’Obra Social de “la Caixa” aporta 3.000€ a aquest 
projecte d’agricultura social i d’ús comunitari

5



6

LA PINASSA 101ARTICLE 

Premià de Dalt manté les 
dues flors d’honor del Viles 
Florides 2014
El 5 de setembre va tenir lloc l’acte de lliurament de 
distincions, concretament, a la població de Figueres, amb 
la presència del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural,  Josep Maria Pelegrí.
Durant l’acte, es va destacar el valor i l’aposta dels municipis 
catalans per la millora i el sosteniment de l’espai urbà amb 
l’objectiu de fer créixer l’interès per la natura i el verd, i 
afavorir la consciència sobre el medi ambient i la necessitat 
de viure en espais sostenibles, més atractius i que ofereixen 
una major qualitat de vida.
36 municipis han estat guardonats, entre ells, Premià de 
Dalt que es consolida amb dos flors d’honor ja assolides l’any 
passat.

L’11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, va ser la data escollida 
per inaugurar aquest mural de grans 
dimensions i realitzat a base de cerà-
mica per l’artista local Elisenda Sala. 
“Mural Catalunya” ja forma part del 
patrimoni artístic de Premià de Dalt i 
tothom el pot contemplar a la façana 
lateral de la Biblioteca Jaume Perich. 

En instal·lar-lo allà, l’element de poesia visual urbana d’en Marcel Riera s’ha traslladat a una altra façana de l’equipament, a tocar de l’entrada.

La regidora Montse Assens 
guanya dos premis de poesia:
Premi “Josep Frau i Colell” 
1r premi “Salvador Estrem i Fa”

El passat 6 de setembre, la regidora de SI i veïna de Premià 
de Dalt, junt amb Anna Raspau, recollien el segon premi 
de poesia Homilies d’Organyà, “Josep Grau i Colell”  amb 
l’obra “Guaitant dins del silenci”. Curiosament, en aquesta 
població lleidatana van guanyar el primer premi l’any 2011.

L’endemà, 7 de setembre, ambdues tornaven a recollir un 
altre premi de poesia. En aquesta ocasió, el primer premi del 
23è Concurs Literari “Salvador Estrem i Fa” a Falset amb 
l’obra “Alè sota l’escorça”. Com explica la pròpia Montse 
Assens, “tan un premi com l’altre estan escrits a quatre mans 
amb Anna Rispau i Falgàs, de l’Escala, amb la que ja tenim varis 
premis des que vam començar a escriure a quatre mans”.

Aquesta és la relació de premis assolida per ambdues poetesses:

2011
1r Premi de Poesia Josep Grau i Colell, Homilies d’Organyà 

> El silenci de l’aigua 

Menció especial del “Premi Marià Manent de Poesia > Glops de Nit

2012
3r Premi de Poesia a El Perelló > L’ablaniment dels colors

1r Premi de Poesia Antoni Ferrer a Alcúdia de Crespins > Aiguamolls

Menció honorífica Premi de Poesia Pepi Pagès > Encalçant la vida

2013
Finalista al Premi Miquel Arimany de Les Masies de Roda > 

El lent bategar del bosc

Primer Premi de Poesia Foment Martinenc > L’eròtica del tast

2014
Finalista al premi Miquel Martí i Pol > “Alè sota l’escorça”

2n Premi Josep Grau i Colell, Homilies d’Organyà 

> Guaitant dins del silenci 

Premi Salvador Estrem i Fa de Falset > Alè sota l’escorça

“Mural Catalunya”, d’Elisenda Sala, a la façana de la Biblioteca



7

LA PINASSA 101TRIBUNA MUNICIPAL

L’estàtua i el 
delinqüent
Una vegada més CiU 
de Premià de Dalt (amb 
connivència del seu 
soci del Govern del PP) 
ens han fet una demos-
tració d’alçada política 
i s’ha enrocat darrera 

de la Comissió d’Honors i Distincions per, després, 
sortir als mitjans de Comunicació i pregonar que 
Premià de Dalt no traurà l’estàtua ni els honors que 
el delinqüent confés, Jordi Pujol, té al municipi.
Vergonyosa la postura de tot l’equip de Govern del 
nostre poble: 

Primer, perquè parlen de Premià de Dalt amb 
una autoritat que no els és pròpia. Són molts els 
ciutadans i ciutadanes que aquest estiu han sentit 
indignació, vergonya i decepció, i que s’han expres-
sat amb fermesa, demanant que el poble tregui els 
honors, que el mateix Jordi Pujol ha tacat de per 
vida, havent confessat un fet delictiu inapel·lable i 
inacceptable. 
Segon, perquè l’equip de Govern s’excusa en una co-
missió que va crear a dit l’alcalde, majoritàriament 
integrada per amics del mateix alcalde, i exregidors 
de CiU, inclòs un cosí de Jordi Pujol.
Tercer, perquè resulta que a tot Catalunya, i fora 
de Catalunya, se li han retirat, de facto, tots els 
honors i distincions que tenia, al seu nom, aquest 

personatge. Fins i tot la seva Fundació ha estat 
desmantellada. 
A Premià de Dalt no podem passar per alt els fets 
com si la cosa no anés amb tots nosaltres, i encara 
que ens dolgui, per ser qui ha estat el personatge, 
hem d’actuar amb fermesa i radicalitat democràtica. 
És a dir: hem de retirar els honors a qui ha manifes-
tat cometre un fet delictiu. No hi ha cap altra excusa 
ni cap altra lectura. No hi ha marge de maniobra.
Qui no ho entengui així, té un problema de saber on 
són les línies vermelles que en política, i a la vida, 
no es poden traspassar. Un poble no pot consentir 
cap fet delictiu de ningú, vingui d’on vingui i el faci 
qui el faci.   

Fer política 
des de la 
incongruència, 
l’estil 
socialista
La sol·licitud del PSC 
perquè l’Ajuntament 
retirés tots els honors 

concedits al President Pujol ha vingut acompanyada 
de diverses incoherències del cap de llista socialista. 
Un cop coneguda la decisió unànime de la Comissió 
de Valoració dels Honors Municipals de conservar 
les distincions atorgades en entendre que subsistien 
els mèrits pels quals se li van concedir, li ha faltat 
temps per menystenir les persones integrants 
d’aquest ens qüestionant-les públicament a diversos 
mitjans de comunicació. Aquesta no és la nostra 

manera de fer política. 

En el seu moment vam dir des de Convergència 
i Unió que respectaríem allò que decidís aquesta 
Comissió. I així ho hem fet. La nostra Assemblea de 
Militants ho va ratificar per unanimitat a finals de 
setembre.
És bo recordar que tant la decisió de posar el nom 
de la plaça a l’expresident Pujol com la d’erigir-li un 
monument van ser preses pel “pentapartit” (PSC-
PP-ERC-ICV i Acció Ciutadana) durant l’any i mig 
que van governar (setembre 2004/febrer 2006).

Les contradiccions socialistes s’acumulen, una 
darrera l’altra.  L’única aportació del PSC a la 
normativa que regula la concessió dels honors 
de l’Ajuntament, va ser demanar que aquests es 
blindessin i que únicament es poguessin retirar 

davant una sentència judicial ferma. La comissió va 
rebutjar aquesta al·legació del PSC però cal remarcar 
quina era la seva voluntat: blindatge del que ja 
s’havia atorgat.

I les disparitats socialistes segueixen en acusar 
l’alcalde i el govern de crear a dit una comissió de 
la qual el cap de llista del PSC en formava part fins 
a primers de setembre, quan hi va renunciar, i, a 
més, va votar a favor la seva constitució, les seves 
atribucions i tots els seus integrants, la majoria dels 
quals, és bo recordar-ho, són membres de la societat 
civil de Premià de Dalt, incloent-hi dues persones 
amb afinitat al PSC.

Surrealista tot plegat. I desconegut el posiciona-
ment d’ERC sobre tot aquest assumpte.

Estos últimos meses 
Premià de Dalt ha 
sido el punto de mira 
de casi toda España. 
Y no por algo bueno. 
Jordi Pujol, el hasta el 
momento hijo predilecto 
del municipio, ha ocupado 

todas las portadas por el caso de corrupción que 
confesó del cual él es protagonista. Hemos recibido 
muchos correos y muchas llamadas preguntando 
nuestra postura, la cual vamos a aclarar mediante 
este escrito.
Desde un primer momento nuestra postura ha 
sido la de mantenernos expectantes para ver como 
transcurría el caso, ya que no queríamos precipitar-

nos presentando una moción populista el primer 
día tal y como hizo el PSC. Tras las bochornosas 
noticias en torno al caso, nos vimos obligados a 
instar a la Comisión de Honores y Distinciones a 
estudiar la retirada de todo reconocimiento que 
pueda tener Jordi Pujol en el municipio. Dicha 
comisión, el pasado día 8 de septiembre decidió que 
la figura del expresidente debe seguir presente en 
Premià de Dalt. Nuestro grupo sigue con la posición 
de rechazar cualquier nombramiento a Jordi Pujol y 
por ello seguiremos las pautas que marca el Ayunta-
miento sobre los honores y distinciones para lograr 
la retirada de cualquier nombramiento o escultura 
que pueda tener en el municipio. 
En el pleno del pasado mes de septiembre, PSC 
presentó una moción de rechazo a la ley electoral 
planteada por el Partido Popular, de la cual nos 

abstuvimos ya que se trata de un proyecto de ley. 
Por parte de ERC, presentó una moción separatista 
pidiendo dar soporte a la creación de una Seguridad 
Social catalana. En ésta votamos en contra ya que la 
rechazamos totalmente y porque entendemos que 
desde el consistorio no procede presentar éste tipo 
de mociones.
Os animamos de cara el próximo 12 de octubre a 
colgar la bandera nacional en vuestros balcones con 
motivo de la Fiesta Nacional. Somos muchos mi-
llones de catalanes los que nos sentimos españoles. 
¡Vamos a expresarnos! Por último informaros que 
podéis encontrarnos en facebook.com/PPremiadedalt, 
a través de nuestro Twitter @PPremiaDeDalt o nuestro 
correo electrónicopremiadedalt@ppbarcelona.org

.. i van quatre!
Felicitar un cop més a 
tothom que ho ha fet 
possible. Aquest 11 de 
setembre, hem escrit 
una gesta més en el 

llibre de la nostra història. Per quart cop hem sortit 
multitudinàriament al carrer reclamant un anhel. 
Ara, però, toca exigir ja d’un cop per totes la nostra 
llibertat. Avui tenim un demà a tocar. D’aquí encara 
no dos mesos hem d’aconseguir tornar a sortir 
majoritàriament al carrer per, amb la força de la 
democràcia, assolir aquella fita tan somniada. 
Per aconseguir-ho, però, caldran polítics valents. 

Caldrà no fer cas dels cants de sirena que ens inci-
ten a canviar el rumb, ni tenir por dels amenaçadors 
núvols de tempesta que ens volen fer sotsobrar. 
Caldrà una mà ferma al timó, que estigui a l’alçada 
de la tripulació. 
El 9N SÍ+SÍ  
Visca Catalunya Lliure!

Silenci 
Al darrer ple de 
setembre , el silenci 
del govern municipal 
( Convergència i Partit 
Popular )  pels temes 
d actualitat com l afer 
JPujol , les transcrip-

cions de converses del cas Manga (trama Felip Puig 
) al Diari de Girona, la crema del vehicle de la policia 
local , el possible canvi d’ Alcalde , van fer del ple 
municipal de setembre un ple de  tràmit. El seu 
silenci es un menysteniment a la resta de regidors, 
càrrecs electes per votació popular, Si ells no s expli-
quen caldrà preguntar ho ,  així doncs preguntarem  

Sebastià Pujol i Puig , exalcalde de Premià de Dalt



agenda octubre 2014

Diumenge 5 >> 11h

Trobada parroquial a l’ermita de 
la Cisa i dinar >Obert a tothom
Parròquia de Sant Pere
18 h
Havaneres, a càrrec de la Coral 
Primiliana
Sala de l’Orfeó
La Calaixera, secció de la SC Sant Jaume

Dimarts 7 >> 17.45 h
Llegim i parlem de l’art 
d’educar 
A la Biblioteca Jaume Perich
Biblioteca i Krisol Waldorf Maresme

Dimecres 8 >> 17.30 h 

La petita hora del conte (de 0 a 3 

anys),a càrrec de Montse Dulcet
A la Biblioteca Jaume Perich

Divendres 10 >> 22 h 

EXPOCURTS 
Mostra seleccionada de 
curtmetratges cinematogràfics 
dirigits per joves realitzadors i  taula 
rodona sobre el nou cinema d’avui a 
Catalunya.
A la Sala Sant Jaume
SC Sant Jaume

Dissabte 11 >>  07.30 h

Excursió: Caminada circular a 
Celrà - mines de ferro del nen 
Jesús - Castell de Sant Miquel
Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

Dimecres 15 >> 18 h

Hora del conte a càrrec d’Olga 
Cercós (a partir de 4 anys)
A la Biblioteca
Biblioteca Jaume Perich

Dissabte 18 i diumenge 19

7è Happy Ride Weekend
Espectacle de salts en bici a 
nivell internacional
A La Poma BikePark. 
BTT Premià de Dalt

Diumenge 19
Homenatge a la Gent Gran
11 h

Missa, cantada per la Coral 
Primiliana i aperitiu 
Local social de la Gent Gran
18 h
Espectacle/show
A la parròquia i a La Benèfica
Associació de la Gent Gran

18 h
Espectacle infantil 
A la sala Sant Jaume. Jo Butaca

Divendres 24 >> 22 h

Cinefòrum: Projecció pel·lícula 
“Ocho apellidos vascos”
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Dissabte 25 · Diumenge 26 >>21 h

Obra de teatre, a càrrec de 
Peramoralart
Sala Sant Jaume. SC Sant Jaume

Diumenge 26 >> 18 h

Ball de Saló i Castanyada 
A La Benèfica
Associació de la Gent Gran

Dijous 30
Club de lectura juvenil, a càrrec 
de Tània Riera i Abril Ramos
A la biblioteca
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Divendres 31 >> 20 h

Grup de lectura 
Tertúlia de llibres
Sala de l’Orfeó
Arts i Lletres i Biblioteca Jaume Perich i 
Escala

exposicions
Permanent
Exposició permanent de 
poemes il·lustrats 
A l’auditori de Can Figueres
Ass. d’Artistes de Premià de Dalt 

De l’1 al 15 d’octubre
Exposició fotografies 
guanyadores del concurs 
Digiphoto – 2014
A la Biblioteca Jaume Perich
Ass. d’Artistes de Premià de Dalt 

Fins al 12 d’octubre
Exposició “Artistes pel 
Tricentenari”
Al Museu de Premià de Dalt
Ass. d’Artistes de Premià de Dalt 

Del 24 d’octubre al 23 de novembre
Exposició temporal 
“Íngrid Comas-Andreu Romera”
Al Museu de Premià de Dalt
Museu de Premià de Dalt

programacions
Del 9 al 20 d’octubre
Bougon Thio
Representació del 
poblat africà 
Al Santuari de la Cisa
Càritas

Del 10 al 12 d’octubre
Festes Barri del Remei
Divendres 10  
23.15h >>  Nit de Ball 
amb l’orquestra “Liberty”

Dissabte 11 
11 h >> Jocs infantils
16h >>Inflables i toro mecànic
23.30 h >> Gran Nit de Ball 
amb l’Orquestra “Kirtana”

Diumenge 12
10h >> Missa en honor a la 
patrona, Verge del Remei, amb la 
participació de la Coral Primiliana de 
Veus Femenines
A continuació >> Cercavila amb 
Percuters i Batucada

18 h >>Festival de Playbacks, 
Hi -Fi(Festival Infantil i d’adults, 
per a tots els públics)
A continuació>>
Fi de festa i traca final


