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Butlletí municipal desembre 2014

Premià de Dalt suma capacitats.
El municipi és el tercer de tot el món en tenir un Circuit Inclusiu, apte per a tothom

Municipi 100% transparent en comunicació pública
El 22 de desembre l’Ajuntament rebrà el Segell Infoparticipa 2014

CANAL INSTAGRAM DE L'AJUNTAMENT
instagram.com/ajpremiadedalt #premiadedalt

L’alcalde

escriu

L’Aula Municipal de Dansa celebrava recentment la gala de commemoració del seu 25è aniversari. Òbviament,
totes les celebracions són importants però també
és veritat que en aquest cas la satisfacció s’incrementa en tractar-se d’un servei municipal als
infants i joves de Premià de Dalt que de ben segur
té una gran incidència en la seva formació acadèmica però també en la personal.
Des d’aquest apartat de la revista municipal,
vull felicitar la directora de l’Aula, l’amiga Anna
Mir, per aquests primers vint-i-cinc anys, per
haver consolidat la nostra dansa, l’Espolsada, des
de l’Esbart i les escoles, i per haver rebut el Premi
Carmina que atorga cada dos anys el Consell Municipal de Cultura una persona o entitat per la seva
trajectòria cultural al nostre poble.
Premià de Dalt és un referent en qualitat de vida i
serveis a les persones però també ho és en Cultura,
en respecte i defensa del seu patrimoni i les seves
arrels. I aquests vint-i-cinc anys de l’Aula Municipal de Dansa en són un bon exemple.
Per molts anys!

Hem creat una nova etiqueta per seguir-vos.
Si voleu que les vostres imatges surtin publicades a la Revista Municipal.

Recordeu afegir #revistalapinassa

Segueix el dia a dia municipal
facebook >
ajuntamentdepremiadedalt

twitter >
@ajpremiadedalt
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250 persones participen de la Cursa Sumant Capacitats amb què s’inaugurava el circuit inclusiu

Premià de Dalt
suma capacitats
El circuit està dissenyat per l’expert en muntanya
Eduard Jornet, i apadrinat pels campions de curses de
muntanya Kilian Jornet i Núria Picas.
Dissabte 15 de novembre es va inaugurar el III Circuit Sumant Capacitats
a Premià de Dalt, el tercer que hi ha
al món. Dues-centes cinquanta persones van participar a la cursa amb què
es donava el tret de sortida a aquest
circuit, el qual es queda fix al municipi.
La cursa, de caràcter solidari i inclusiu,
va rebre el suport d’esportistes i entitats esportives del poble i de comerciants locals. Amb els diners recaptats
a la inscripció es comprarà una cadira
de rodes adaptada que es quedarà a
l’Ajuntament per utilitzar-la qualsevol
persona que vulgui fer el circuit.
Es tracta d’un circuit accessible per
a persones cegues, sordes, i/o amb
dificultats de mobilitat, intel·lectuals, mentals... És a dir,accessible per
a tothom. Tant el circuit com la cursa
han estat fruit de la col·laboració entre
la Fundació Itinerarium i l’Ajuntament
de Premià de Dalt.

El municipi té un llarg recorregut educatiu, a l’arxiu trobem informacions de l’existència d’espais educatius desde 1965

25è aniversari de les
Escoles Bressol Municipals

Aquest any és el 25è aniversari de les Escoles Bressol Municipals de
Premià de Dalt, i per aquest motiu estem portant a terme un seguit
d’actes per commemorar aquest any tan especial.

Premià de Dalt té un llarg recorregut educatiu, a l’arxiu trobem informacions de l’existència d’espais educatius
per als infants que daten de l’any 1965,
per tant ha estat un poble pioner en
donar servei educatiu als més petits de
cada casa.
Aquest any celebrem els 25 anys des
de que es va donar entitat a aquests
espais educatius i es van convertir
en les Escoles Bressol Municipals de
Premià de Dalt, per tant hem prepa-

rat un seguit d’actes, dels quals anirem
informant, que es portaran a terme el
dia 25 de cada mes a les escoles bressol.
Volem compartir aquests esdeveniments amb tota la població perquè
siguin coneixedors del nostre aniversari i que puguin ser partícips en les diferents activitats que es realitzaran al
llarg d’aquest curs escolar, ja que som
moltes les famílies que han passat al
llarg d’aquest anys per l’escola i volem
celebrar-ho tots plegats.

M. José Marín,Regidora d’ensenyament
Elisenda Gummà, Directora Escoles
Bressol
Equip d’educadores de les Escoles
Bressol Municipals
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L’Aula Municipal d’Adults
commemora el 25N

>> Foto de grup de la visita a la Fundació Francesca Bonnemaison

Dins les activitats emmarcades en
la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que
cada any se celebra el 25 de novembre,
un grup d’alumnes de l’Aula Municipal
d’Adults va visitar la Fundació Fran-

cesca Bonnemaison, dona il·lustre que,
a principis del segle XX, en una època
de precarietat econòmica, va crear
la primera biblioteca per a les dones
treballadores i una escola perquè es
preparessin millor professionalment.

L’Oficina de Català
solidària amb La
Marató de TV3
L’Oficina de Català s’afegeix a la celebració d’aquest esdeveniment, amb
una activitat anomenada “L’arbre dels
desitjos”. A canvi d’un donatiu, rebreu
una targeta en forma de cor on escriure un desig. Amb aquests cors, es guarnirà l’arbre de Nadal. Desde l’1 de
desembre i es mantindrà fins al
dia de La Marató.

L’Associació
d’Artistes subhasta
les pancartes del 9N

>> L’Anna Mir va rebre el Premi Carmina del Consell Municipal de Cultura

Anna Mir, directora de l’Aula

Municipal de Dansa, rep el Premi Carmina
Dissabte
22
de
novembre, en el
decurs de la gala
de celebració del
25è
aniversari
de l’Aula, la seva
directora, Anna Mir
rebia el premi que cada

dos anys atorga el Consell Municipal
de Cultura en reconeixement a tota la
seva trajectòria professional i per la
seva implicació al capdavant de l’Esbart l’Espolsada i com a directora de
l’Aula Municipal de Dansa, treballant
en favor de la cultura popular i tradicional al municipi.

Esteve Cabrera, nou regidor de l’Ajuntament
Des del passat 10 de novembre,
Esteve Cabrera és nou regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt, adscrit
al Grup Municipal de Convergència
i Unió. Esteve Cabrera és regidor de
manteniment de la via pública i edificis
municipals i regidor de fires.
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Diumenge 14 de desembre l’Associació d’Artistes subhastarà les pancartes
que crear per promoure la participació
i demanar el doble SÍ a la jornada de
participació del passat 9N. Les pancartes es poden adquirir de forma avançada a www.artistesmaratotv3.blogspot.
com i les que quedin, el diumenge 14
de desembre a la Subhasta de quadres,
escultura i fotografia que tindrà lloc a
Sant Jaume a 2/4 d’1 del migdia.
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En el web de l’Ajuntament s’ofereix actualment informació sobre tots i cadascun dels punts que fixa aquesta enquesta

100% transparent en
comunicació pública

L’Ajuntament ha complert l’enquesta inforparticip@
que realitza la Universitat Autònoma de Barcelona i
que analitza un seguit d’indicadors de transparència

darrera onada de l’enquesta, que s’ha
realitzat entre el 5 de maig i el 31 d’octubre d’aquest any. Ara, l’Ajuntament
de Premià de Dalt ha superat tots els
barems que es demanen i ha assolit el
100%.
En el web de l’Ajuntament s’ofereix
actualment informació sobre tots i
cadascun dels punts que fixa aquesta
enquesta:
Qui són els representants polítics,
Com es gestionen els recursos col·lectius
Com s’informa de la gestió dels recursos
Quines eines s’ofereixen per a la participació
ciutadana en el control democràtic.

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

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha
assolit el màxim grau de transparència que atorga la UAB en l’enquesta de
transparència i qualitat de la comunicació pública i esdevé un dels dos
municipis del Maresme i un dels 10 de
Catalunya amb aquest 100% de transparència. El proper 16 de desembre
l’Ajuntament rebrà aquesta distinció
en acte públic.
L’Ajuntament de Premià de Dalt ha
complert el 100% de l’enquesta inforparticip@ que realitza la Universitat
Autònoma de Barcelona i que analit-

za un seguit d’indicadors de transparència i qualitat de comunicació
pública amb què els ajuntaments han
de comptar als seus webs municipals.
En aquests moments Premià de Dalt
compleix amb tots els indicadors (41)
que demana l’enquesta i obté el segell
inforparticip@.
El Mapa Infoparticip@ analitza les
bones pràctiques dels ajuntaments de
cinc comunitats autònomes entre les
quals hi ha Catalunya. En la darrera
onada d’aquesta enquesta l’Ajuntament havia assolit un 70,73% dels
indicadors. Els resultats són fruit de la

En tots aquests aspectes l’Ajuntament de Premià de Dalt compleix totalment els requeriments de l’enquesta
tant pel que fa al contingut de la informació com a la seva visibilitat al seu
portal.

A banda, la Junta de Govern Local va
aprovar per unanimitat, el passat 3 de
novembre, el Decàleg de Bones pràctiques de la Comunicació Local Pública,
que també es pot consultar a la pàgina
web municipal(www.premiadedalt.cat)
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El #SÍSÍ guanya la jornada de
participació del 9N amb 2.987 vots
3.654 persones, un 48,70% de la població van dipositar el seu vot

OPCIÓ

Nº DE VOTS

SÍ - SÍ
SÍ - NO
SÍ - EN BLANC
NO

2.987
433
18
118

EN BLANC

19

ALTRES

79

Un total de 3.654 persones van votar
durant la jornada del procés participatiu
del 9N a Premià de Dalt. D’aquestes, un
81,47% es va decantar a favor de la doble
pregunta plantejada: “Vol que Catalunya
esdevingui un Estat? En cas afirmatiu,
vol que aquest sigui un Estat independent?”. En total, van ser 2.987 veïns/
es els que van votar per aquesta opció.
Quant a la possibilitat de votar “Sí” a la
primera i “No” a la segona, va ser triada
per 433 persones (11,85% del total). Es
van registrar 118 vots negatius (el 0,41%
dels participants), mentre que 19 van ser
vots en blanc (0,51%) i 79 altres (2,16%).
La jornada del 9 de novembre es va
desenvolupar amb plena normalitat a
Premià de Dalt, en concret, l’Institut

VOLUNTARIAT
És una campanya que té com a objectius principals fer
créixer la presència de la llengua catalana en les
entitats i en els centres esportius i fomentar-ne el
coneixement i l’ús entre els professionals i els esportistes. Està impulsada per la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura i la Secretaria
General de l’Esport, amb la col·laboració de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya i del Consorci per a
la Normalització Lingüística.
La campanya pretén donar una nova embranzida al
Voluntariat per la llengua, un programa que permet
que catalanoparlants i aprenents de la llengua catalana
puguin conversar i que l’aprenent agafi confiança i fluïdesa a l’hora de parlar en la nostra llengua. A més, s’ofe-

6

Valerià Pujol i Bosch en què es va dur a
terme el procés participatiu obert pel
Govern de la Generalitat de Catalunya, en què els catalans i les catalanes i
les persones residents a Catalunya van
tenir la possibilitat de manifestar la seva
opinió sobre el futur polític del país.
En el transcurs del 9N també es van
recollir 3.000 adhesions al document de
denúncia a l’Estat espanyol per negar
el dret a decidir, un document signat
per l’alcalde, Josep Triadó, i diversos
regidors (Antoni López, Magda Julià,
Antoni Urrea, Neus Mairal, Sebastià
Pujol i Montse Assens) el divendres 7
de novembre a l’Ajuntament.

Mou-te en català!
reix la possibilitat de conèixer el Parla.cat, un recurs
virtual que brinda la possibilitat de fer cursos de català
en línia.
A l’Oficina de Català de Premià de Dalt es podrà obtenir
més informació sobre aquesta Campanya i, també, sobre
els cursos i assessorament de català que s’hi ofereix.
OC de Premià de Dalt/ CNL del Maresme
Consorci per a la Normalització Lingüística
Responsable: Núria Saavedra Tomàs
Tel.: 93 693 15 93
c/e: premiadedalt@cpnl.cat
http:/www.cpnl.cat
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Premià de
Dalt, un poble
exemplar. D’aquesta
manera qualificava el
diari El Punt Avui a
l’Ajuntament de Premià
de Dalt en un article el
passat 10 de novembre de 2014. Amb una situació
econòmica envejable, només un 22% de deute i
acumulant ja una rebaixa del 12% de l’IBI, Premià
de Dalt apareix als mitjans de comunicació com a
exemple d’una bona gestió municipal i d’aplicar el
sentit comú a la política local.

Qui res no fa,
res no deu
Ho hem explicat diverses vegades. Gràcies
al pacte fet a finals
de l’any 2008 d’una
proposta del PSC dels
diners d’inversió dels popularment coneguts fons
Zapatero i d’una altra proposta restrictiva de gestió
de la despesa corrent, hem estat capaços de mantenir, fins a dia d’avui, l’ajuntament força sanejat. El
mèrit és de tots els que hem participat de l’acord.
Els prop de 2,6 milions d’euros dels dos plans
Zapatero de 2009 i 2010, ens van permetre fer inversions equivalents a 4 exercicis, d’una sola tacada,
i sense haver de demanar crèdit: els nous vestidors
del camp de futbol, l’eliminació cables barri Santa
Anna, els carrers a la Floresta, la carretera d`’Enllaç,

Post 9 de
novembre
Davant la querella de
l estat espanyol cap a
Rigau i Ortega i Mas
, nosaltres diem :
nosaltres son Rigau ,

Declaració Unilateral d’Independència, DUI
Ara toca gestionar la
voluntat popular que
els ciutadans vam
expressar a les urnes
el passat 9N, i encarar-la a una independència
immediata.

Mientras unos
atacan y difaman,
nosotros trabajamos por y para
Premià de Dalt
De nuevo, en el pleno
ordinario del mes de Noviembre ha vuelto a
salir el tema de la estatua de Jordi Pujol en
forma de moción. La presentaban CiU + SI y
vimos conveniente votar a favor ya que ésta
proponía no reponer la estatua, en el caso de

Des de la nostra acció de govern, malgrat la
crisi, hem mantingut tots els serveis, hem reduït
el deute, no s’ha demanat cap préstec des de l’any
2008 i hem retallat fins a un 12% l’IBI i un 10%
la taxa d’escombraries als nostres veïns. I tot això,
triplicant els darrers anys la inversió a l’àrea de Benestar Social i Família; millorant el transport públic
i oferint-lo gratuït als joves, gent gran i a persones
amb dificultats mentals, físiques i/o sensorials; i pagant els llibres i el material escolar per als alumnes
dels centres públics del poble mitjançant la creació
del banc de llibres de Premià de Dalt.
I tot plegat sent un ajuntament 100% transel canvi d’enllumenat públic, entre altres projectes.
No haver de demanar crèdit ens ha permès amortitzar capital pendent i baixar el deute municipal.
Bé és cert que no s’ha fet cap gran inversió amb
recursos propis des del 2011, i el que hem fet s’ha
finançat amb diners de la Generalitat (PUOSC) i de
la Diputació (Xarxa de municipis) del període de
subvencions de 2011-2015.
Pel que fa despesa corrent, la proposta de 2008
del PSC de reglamentar una normativa restrictiva i
incloure-la a les bases d’execució del pressupost, és
i segueix sent una eina útil per gestionar millor la
despesa del dia a dia.
Dit això, hem de fer saber que des del 2011
l’equip de govern (CiU i PP) etiqueten la seva gestió
econòmica d’exemplar. Nosaltres no hi estem del
tot d’acord.

parent, tal i com ens ha reconegut la Universitat
Autònoma de Barcelona. En aquesta mateixa
línia, el nostre alcalde, Josep Triadó, va signar un
document en què vincula la bona gestió econòmica
de l’ajuntament a la remuneració que li pertoca com
a alcalde. És a dir, cobra per objectius assolits i si el
consistori estira més el braç que la màniga, mentre
això duri no cobrarà res.
Aquesta és la nostra manera de fer i tothom la
valora. A excepció del PSC qui, per cert, a altres administracions no destaca precisament per una bona
gestió econòmica sinó justament pel contrari: per
acumular deute i estar ens números vermells.
El pressupost de 2011, 2012 i 2013 no s’ha
executat, premeditadament, al 100%. S’ha forçat un
estalvi de partides de “despesa social i de serveis”,
del tot necessàries en temps de crisi, per disposar
després d’aquests diners en un fons de contingència, modificant el pressupost (maig 2014) per fer
propostes totalment electoralistes.
Parlem de la sociabilització dels llibres de text,
de l’ampliació i gratuïtat del Bus Urbà, dels ajuts a
famílies, dels plans d’ocupació, etc. Aquestes ja eren
propostes molt necessàries fa 3 anys i que havien
estat posades damunt la taula en reiterades ocasions per PSC i ERC i no havien prosperat perquè
CiU i PP esperaven fer la despesa els mesos més
propers al període electoral, com així ha esdevingut.
-Més val tard que mai, cert. Però els pressupostos
són per gastar-los l’any en curs i no fer-nos passar
gat per llebre.

nosaltres som Ortega , nosaltres som Mas
Gracies a tots els participants i voluntaris a la
jornada de vot del 9 novembre,.
A l Ajuntament mentretant es mante el pacte per
governar entre Ciu i Partit Popular .

www.esquerra.cat/premiadedalt

“El món està acostumat a les DUI com una
cosa habitual dels darrers 70 anys. No és res
estrany. L’ONU la reconeix, tal i com ja va fer
amb Kosovo.
El Parlament té legitimitat per declarar la
independència quan vulgui. Però pensem que
declarar-la vol dir exercir-la.
Una candidatura unitària per fer la independència ha de dur la Declaració d’Inde-

pendència com a prioritat perquè així dóna
molta més força que si tenim un mapa polític
fragmentat.
El que no es pot fer és desafiar a un Estat
com l’espanyol i quedar-se a mitges, ja que en
aquest supòsit les represàlies seran contundents”. Alfons López Tena
#LlistaÚnicaDePaís #DUI #ViscaCatalunyaLliure

no ser culpable, hasta que haya una sentencia
firme sobre el caso.
Nos gustaría aclarar algo, pues el portavoz del
grupo socialista se ha dedicado todo el mes
a atacar al Partido Popular de Premià de Dalt
inventando cosas que se quedan lejos de la
realidad. El día 9 de Noviembre el Partido Popular de Premià de Dalt NO presentó ninguna
denuncia contra la Generalitat de Catalunya
por ceder espacios públicos para la consulta
ilegal que se celebró. Ésta denuncia SÍ la hizo
Bernabé Ruffo Noguera, a título personal y
desmarcándose de su cargo orgánico en el

partido. El PSC tiene como objetivo atacar y
difamar, nosotros trabajar por y para Premià
de Dalt.
También os comunicamos que Bernabé Ruffo
Noguera, actual Presidente del Partido Popular en Premià de Dalt, será el próximo candidato a la alcaldía en las elecciones del próximo
24 de mayo de 2015. Todos los vecinos están
invitados a participar y a exponernos sus
sugerencias para así presentar un programa
electoral que tenga como objetivo principal
continuar mejorando Premià de Dalt. Podéis
poneros en contacto con nosotros mediante
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agenda desembre-gener
Dilluns 8 >> 12’30h
Cantada de Nadales

Sala de Plens de l’Ajuntament
Coral Primiliana de Veus Femenines

Dimarts 9 >> 17’45h
L’art d’educar. Espai de lectura i

tertúlia sobre temes relacionats amb
l’educació. Biblioteca Jaume Perich

Escola Krisol. Biblioteca

18 h

Curs de Cuina. Preu 2 €

Sala de l’Orfeó Dones de Dalt

Dimecres 10 >> 18h
Hora del conte (a partir de 4 anys)
“Les mil i una nits”, a càrrec de
Sherezade Bardají

12’30 h

Subhasta d’art Marató TV3
Sala de l’Orfeó de Sant Jaume

A la SC Sant Jaume

Dimarts 16 >> de 18 a 20h
Tallers Aprèn a Estimar-te:
“Taller pràctic de Cuina de Nadal”
amb Eva Barrionuevo
Cal inscripció prèvia

Dijous 18 >> 17’30h
La petita hora del conte
(de 0 a 3 anys) “Bàsic Nadons”
A càrrec de Montse Dulcet
Cal inscripció prèvia

Biblioteca Jaume Perich

Biblioteca Jaume Perich i Escala

17’30 h

Divendres 12 >> 19’30h
Presentació del llibre: “Els camins

Concert de Nadal de l’Escola
Municipal de Música

del Pessebre. Can Gallemí, 1971 – Sant
Mateu, 2014” de Jordi Montlló

Museu de Premià de Dalt

Dissabte 13 >> 8h
Excursió > Sortida a determinar

Pati de Sant Jaume.Grup de Muntanya
18 h

Marató TV3. Espectacle dirigit per
Carles Gramaje > Recaptació destinada> Marató de TV3
Sala Sant Jaume. SC Sant Jaume

18 h

Meditació Solidària

càrrec de
Maribel Bermúdez per ajudar als gats
los400gatos@gmail.com

19 h

A càrrec de l’Escola Municipal de
Música Sala Sant Jaume
Escola Música Premià de Dalt

Divendres 19 > de 18’30 a 20h
Concert de Guitarres, tambors i
poesia. Parròquia de Santa Maria
Dissabte 20/ Diumenge 21 > 18h

Sessió de teatre “El sopar dels

tats realitzades per entitats del poble
> Recaptació destinada> Marató de TV3

Pati de Sant Jaume

Societat Cultural Sant Jaume

gener
			

Divendres 2 > de 18 a 20h
Recollida i lliurament tiquets
regals nit Reis Plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

21 h

Sopar de Reis. Grup de Lectura
SC Sant Jaume / Arts i Lletres

Dissabte 3

i Diumenge 4

18è Pessebre Vivent
2 representacions cada dia > 18 h / 19h

Masia de la Cisa

Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Dissabte 3 > 20h
Sopar Solidari de Nadal
Casa del Terçó

Grup de Solidaritat amb el tercer món

Diumenge 4 > 19h
Concert de Nadal

Parròquia de Santa Maria

Dilluns 5 > a partir de les 18h

Diumenge 21 >> 19h
Concert de Nadal

Cavalcada de SSMM Els Reis
d’Orient

Orquestra de Cambra Catalana

Dijous 25 >> 20h
Concert de Nadal

La Marató de TV3. Diferents activi-

SC Sant Jaume - Bar Restaurant
Sant Jaume

del Casal.Associació de la Gent Gran

Diumenge 14 >> 8’30h

10 h

Més informació al telèfon 651 331 893

Coral Primiliana de Veus Femenines

Sala Sant Jaume. Regidoria Cultura

Museu de Premià de Dalt

Dimecres 31 >> 21h
Cap d’any. Sopar i ball

Idiotes” a càrrec del quadre escènic

Escola de Dansa i Arts Escèniques

44a Pujada del Pessebre de
Sant Mateu. Sortida Plaça de la Vila

2014
2015

Església de Sant Pere
Coral Primiliana de Veus Femenines

Divendres 26 >> de 12 a 14h
Recollida i lliurament tiquets
regals nit Reis Plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

18 h Sortida del Barri Santa Anna
19 h Barri del Remei
20 h Arribada a la Plaça de la Vila
Visita dels Reis d’Orient a l’església i tot
seguit lliurament dels regals dels reis.

Plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Dissabte 10 > 11’30h
“Comencem l’any ballant amb
en Bernat”. Sala de l’Orfeó de Sant
Jaume . La Calaixera

