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Amb la notícia de la recent entrada en funcionament 

de la línia de transport Bus Nit que enceta aquesta 

edició de La Pinassa fem realitat un dels objectius prio-

ritaris que ens hem marcat en aquest nou govern de 

Premià de Dalt. Hem treballat de forma intensa per 

aconseguir que aquesta línia nocturna d’autobús que 

trasllada el jovent del nostre poble a la zona d’oci de 

Mataró cada cap de setmana es faci de forma segura i 

econòmica.  Amb això, responem a una de les demandes 

més evidents dels mateixos joves i dels pares i mares de 

la nostra població, responsables fins ara d’aquest tras-

llat dels seus fills i filles a Mataró. 

La línia del Bus Nit compta amb un horari de sorti-

des de Premià de Dalt cap a Mataró treballada a fons i 

de forma conjunta amb joves, representants d’un local 

d’oci i l’equip de govern, que ha donat com a resultat 

una molt bona acollida entre els usuaris de la línia, 

des de la seva posada en marxa el passat 17 de juliol. 

Ens satisfà enormement aquesta realitat aconsegui-

da per a aquest sector de població, que sovint presen-

ta unes necessitats específiques i que no sempre estan 

ateses, pel canvi d’hàbits de consum de la societat que 

els envolta.

A Premià de Dalt doncs, ens sentim plenament orgu-

llosos d’haver donat resposta a aquesta demanda del 

nostre jovent. Els hem escoltat, hem treballat i, final-

ment, hem fet realitat el seu trasllat en hores noctur-

nes a la zona d’oci mataronina de forma segura i, 

alhora, econòmica i sostenible.

Bon estiu a tothom!

L’alcalde, Josep Triadó i Bergés

CONSULTORIS  MÈDICS
HORARIS D’ESTIU

De l’1 al 14 d’agost
Carretera d’Enllaç
OBERT AL MATÍ I TANCAT A LA TARDA

Del 17 d’agost al 10 de setembre
Avinguda Barcelona
TANCAT AL MATÍ I OBERT A LA TARDA

Carretera d’Enllaç
TANCAT AL MATÍ I OBERT A LA TARDA

3 d’agost al 10 de setembre
Avinguda Barcelona
OBERT AL MATÍ I TANCAT A LA TARDA

Barri del Remei
TANCAT
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En marxa el Bus Nit Premià de Dalt!
Les nits de divendres i dissabte fa el viatge d’anada i tornada a Mataró

Aquest servei té una periodicitat 
setmanal, per tant, cada divendres i 
dissabte a partir de les 23.00 h hi ha 
un autobús entre els diferents barris 
de Premià de Dalt i Mataró (Pla d’en 
Boet). La tornada des de Mataró a 
Premià de Dalt és els divendres a les 
04.30 h i els dissabtes a les 06.00 h.

El BUS NIT de Premià de Dalt és una 
prova pilot -del 17 de juliol al 17 d’oc-
tubre- que té per objectiu promou-
re els desplaçaments a la zona d’oci 
de la capital del Maresme amb segu-
retat. A més, els joves que viatgin 
amb el BUS NIT tenen accés prefe-
rent a la discoteca Cocoa, evitant així 

les nombroses cues. Aquesta inicia-
tiva, en col·laboració amb la disco-
teca, s’impulsa per evitar accidents 
de trànsit, oferir una alternativa al 
cotxe o la moto i donar un servei a 
tots aquells joves que no tenen mitjà 
de transport.PREMIÀ DE DALT > MATARÓ

DEL 17 DE JULIOL AL 17 D’OCTUBRE

NOU BUS NIT

VIU L’OCI AMB  
RESPONSABILITAT  
AMB UN TRAJECTE 

SEGUR!

2 sortides a Pla d’en Boet (Mataró) i 2 recollides, divendres i dissabte
Accés preferent (sense cues) a Cocoa
Preu: Tarifes i abonaments vigents de l’ATM.

Col·labora:

Itinerari d’anada

Rotonda dels Sis Pobles

Rotonda de la Font Blava

Riera

Forn

Barri del Remei-Pèrgoles

Barri Santa Anna-Tió

Illa Fantasia

Mataró – zona d’oci nocturn

Mataró-zona d’oci nocturn

Illa Fantasia

Barri Santa Anna-Tió

Rotonda dels Sis Pobles

Rotonda de la Font Blava

Riera

Forn

Barri del Remei-Pèrgoles

Itinerari de tornada

DIVENDRES

Sortides de Premià de Dalt //
Primera sortida: 23:00 h
Arribada a Mataró: 23:45 h
Segona sortida: 00:00 hores
Arribada a Mataró: 00:45 h

Sortides de Mataró //
Primera sortida: 3:30 h
Arribada a Premià de Dalt: 4:15 h
Segona sortida: 4:30 hores
Arribada a Premià de Dalt: 5:15 h

Sortides de Premià de Dalt //
Primera sortida: 23:00 h
Arribada a Mataró: 23:45 h
Segona sortida: 00:00 hores
Arribada a Mataró: 00:45 h

Sortides de Mataró //
Primera sortida: 5:00 h
Arribada a Premià de Dalt: 5:45 h
Segona sortida: 6:00 hores
Arribada a Premià de Dalt: 6:45 h

DISSABTES

Horaris

Les caminades estan adaptades 
a totes les persones amb ganes de 
caminar i passar-s’ho bé fent salut.
Van començar el 22 de juny i han 
acabat el 31 de juliol.

Durant un mes, les persones parti-
cipants han fet esport, amistat, han 
compartit estones i experiències i 

han augmentat la xarxa relacional 
fent salut. L’assistent social, Núria 
Riera, fa una valoració positiva de 
l’experiència “mica en mica s’ha conso-
lidat un grup que vol continuar amb les 
sortides de cada setmana, per tant us 
hi esperem a partir del divendres 18 de 
setembre”.

Èxit de les caminades 
saludables “Mou el cor”
A partir del 18 de setembre, es reprenen les caminades

COMENÇA UN NOU SERVEI NOCTURN PENSAT PERQUÈ ELS JOVES PUGUIN ANAR A LA ZONA D’OCI DEL PLA D’EN BOET

CAMINADES PER A TOTES LES PERSONES AMB GANES DE CAMINAR I PASSAR-HO BÉ FENT SALUT

Grup Novell,  format per  9 persones, 7 dones i 2 homes, d’edats entre 62 
anys el més jove, i 88 el més gran. Les caminades han estat des del consul-
tori mèdic de la carretera d’Enllaç fins al Parc Felicià Xarrié, on s’han dut a 
terme les activitats d’estiraments i gimnàstica, al circuit lúdic de salut per a 
gent gran.

Grup Avançat, format per 12 persones,  6 dones i 6 homes, el més jove 
de 46 anys  i el més gran en té 80.  Les caminades que s’han fet  han tingut 
diversos recorreguts, fins a l’ermita de la Cisa, Vilassar de Dalt i retorn per 
Puig de Pedra, al mirador de la Cornisa o des de la platja del Palmar, pel 
passeig marítim, fins a Montgat.
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Un banc d’energia a Premià de Dalt
Una iniciativa pilot innovadora a dos municipis, Premià de Dalt i Sabadell

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
i l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona i la Direc-
ció General de Polítiques Ambientals 
de la Generalitat de Catalunya recol-
zen una iniciativa de la Cooperati-
va Tarpuna per a la creació d’un banc 
d’energia, que vol ser un instru-
ment que permeti relacionar les 
polítiques ambientals d’estal-
vi i eficiència energètica amb les 

polítiques   social d’inclusió i 
atenció a necessitats bàsi-
ques.

El banc d’energia s’està 
desenvolupant com a 

iniciativa pilot inno-
vadora a dos muni-
cipis, Premià de 
Dalt i Sabadell. En 

el cas del nostre 
poble, el focus es 

centra en com fem créixer la parti-
cipació al banc d’energia des de les 
persones amb situació vulnerable. 

D’una banda es potencia l’estal-
vi energètic solidari (administració, 
entitats, indústria, comerç i famílies) 

per, d’aquesta manera, disposar de 
recursos per intervenir, bàsicament, 
en habitatges de famílies vulnerables 
per millorar-ne l’eficiència i, d’aques-
ta manera -juntament amb una guia 
bàsica d’ús de l’energia-, obtenir una 
reducció significativa de la factura 
energètica. L’actuació se situa, a més, 

en el marc dels objectius europeus de 
reducció de gasos d’efecte hivernacle. 
D’altra banda, s’intentarà motivar les 
famílies beneficiàries per col·labo-
rar en el projecte mitjançant forma-
ció i dinamització de l’estalvi solidari. 
Els dispositius locals d’actuació són 
iniciatives territorialitzades limitades 
geogràficament (municipals o supra-
municipals).

A Premià de Dalt la regido-
ria de Benestar Social i Família ha 
començat a treballar-hi primerament 
des de la vessant de serveis socials, 
i actualment es busquen entitats, 

centres educatius i empreses que 
vulguin participar-hi, perquè és 
una iniciativa oberta a tothom. 
L’Ajuntament hi participa acti-
vament, aporta el suport insti-
tucional i preveu aplicar també 
mesures d’estalvi i eficiència per 
destinar una part dels recur-

sos estalviats als objectius del banc 
d’energia. 

De cara al setembre us dema-
narem també la vostra adhesió 
a aquest projecte innovador 
que volem que sigui un projecte 
compartit per tots. 

SERVEIS SOCIALS LA PINASSA_ 107
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LLOGUER
PLACES D’APARCAMENT

ESPAI LA FÀBRICA

T. 93 693 15 55

UN PROJECTE QUE LLUITARÀ CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

El banc d’energia és una bona forma de 
contribuir a millorar la vida de les perso-
nes a través de la reinversió de l’estalvi 
en energia que fem en aquells que estan 

en risc de pobresa energètica.

66,55€/mes IVA inclòs 
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Des del setembre de 2014 i fins 
al mes de juny de 2015, un grup 
d’onze persones usuàries de serveis 
socials, en situació d’exclusió social 
per causes socio/econòmiques, amb 
dificultats per cobrir les seves neces-
sitats alimentàries i que es troben 
en situació d’atur de llarga 
durada han participat a 
l’hort social del barri Santa 
Anna – Tió. Ara, un cop fina-
litzat l’aprenentatge, s’ha 
obert la possibilitat a poder 
realitzar pràctiques en empreses del 
sector de l’agricultura social. 

Durant deu mesos han rebut apre-
nentatges teòrics i pràctics d’agricul-
tura ecològica, en una finca de 200 
metres quadrats, on han  conreat de 
forma col·lectiva verdures de tardor 
- hivern i de primavera - estiu, que 

després han estat per autoconsum. 
Això ha permès a les persones parti-
cipants poder controlar, ni que sigui 
parcialment, la pròpia alimentació 
ja que aquestes experiències capaci-
ten per a ser part de la solució dels 
problemes que afronten.

Davant les dificultats per trobar 
feina i l’augment de la precarietat 
del món laboral, una de les accions 
de promoció de l’apoderament  ha de 
ser que les persones en situació de 
vulnerabilitat desenvolupin actituds 
que els hi permetin resoldre les seves 
problemàtiques, a través de  projec-

tes d’emprenedoria col·lectiva i d’au-
togestió. Com explica la regidora de 
Benestar Social, Magda Julià, “l’hort 
social va sorgir amb la voluntat de 
donar respostes a necessitats urgents, 
però sense deixar en segon terme el 
desenvolupament de programes de 
prevenció”.

L’assistent social Núria Riera 
destaca que “la majoria ha fet una 
evolució personal en poc temps, adqui-
rint aprenentatges com tenir cons-
ciència del que és treballar en equip i 
de manera horitzontal i organitza-
da”. I afegeix, “tot, des de la respon-
sabilitat, la realització d’ assemblees, 
la presa de decisions, l’actitud proacti-
va. Fomentant l’adquisició d’habilitats 
socials i hàbits saludables, i millorant 
en les relacions i vincles socials. Apos-
tant per les relacions basades en la 
solidaritat i el suport mutu.

SETEMBRE
FORMACIÓ EN AGRICULTURA 
ECOLÒGICA 
Grup de 12 persones 
Aturades de llarga durada

Objectius
Aprenentatge en el treball en equip
Motivació per implicar-se en un 
projecte.
Pla de treball social actiu 
Cerca de solucions a les problemàti-
ques passant de l’assistencialisme a 
l’apoderament. 

Informació:
Serveis Socials / T. 93 693 15 91 

Al setembre, nou projecte 
d’hort social per a 12 persones
Persones aturades de llarga durada, amb ganes de fer un aprenentatge en el treball en equip i 
amb motivació per a implicar-se en un projecte

DURANT DEU MESOS HAN REBUT APRENENTATGES TEÒRICS I PRÀCTICS D’AGRICULTURA ECOLÒGICA

Projecte hort social situat al Barri Santa Anna-Tió

Els onze participants de l’hort social han 
presentat millores a nivell personal en 

relació a  la seva autoestima, la seva 
condició física, la dieta i l’estat anímic.



Catalunya, 
moment zero
Taula rodona 
Plaça de la Vila
Òmnium Premià/ Col·laboren: ANC, AMI, 
Ajuntament Premià de Dalt i Premià de Mar
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Caminada nocturna 
a Sant Mateu i sindriada
Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Caritast
Tast en favor de Càritas
Amb la cuinera Carme Ruscalleda i parti-
cipació de voluntaris del poble.

Plaça de la Vila
Càritas Premià

PASSEJADES 2015: 
Sortida el mal temps
Punt de trobada: Ajuntament

Inscripcions:p.slitoral@dibat.cat 
Parc Serralada Litoral

Festival infantil
Atraccions i jocs infantils, 
mòbil parc i gran tómbola

Parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

8a Festa Solidària
Pati de Sant Jaume
Grup de Solidaritat amb el Tercer Món
Ajuntament de Premià de Dalt

Poetes sota la lluna
Joan Carles González, Lali 
Ribera, Guillem Vallejo, 
Joana Bel i Montse Assens

Can Vallerià

agost 2015

setembre
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Cantada d’Havaneres
amb Barca Mitjana
Rom cremat per a tothom

A la plaça de l’Associació Carnes-
toltes del Parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

38È FESTIVAL MÚSICA MARESME

“Concert de Cambra” 
Classic Bcn
Taquilla: 10€ / atrápalo: 7€

Jardins de Can Botey (Cisa, 53)
Consell Pro Música i regidoria de Cultura de 
Premià de Dalt

38È FESTIVAL MÚSICA MARESME

“Faristolitis” 
a càrrec de Brossa Quartet 
de Corda
Taquilla: 10€ / atrápalo: 7€

Teatre Societat Cultural Sant Jaume
Consell Pro Música i regidoria de Cultura de 
Premià de Dalt

38È FESTIVAL MÚSICA MARESME

“V segles” Xavier Coll
Taquilla: 10€ / atrápalo: 7€

Parc del Vogi   · C/Vogi, cantonada 
Torrent Mateu Mas
Consell Pro Música i regidoria de Cultura de 
Premià de Dalt



20
diumenge

25
divendres

25/26
divendres/ dissabte

10 h

22 h

20 h

35è 
Aplec de Sant Mateu
Cobles Premià i Sabadell

A l’ermita de Sant Mateu
Secció de Sardanes

XXVI Marxa a Peu  
Premià de Dalt 
Montserrat 
Preu inscripció 16€.
Inscripcions: Botiga Instal·lacions Cortada
Grup Excursionista  “La Tortuga”

Cinefòrum  
“Mandarinas”
Sala Sant Jaume / Espai de Cinema

programacions

exposicions

26 SETEMBRE

VIII Festa Ibèrica
Jornades europees 
del patrimoni a Catalunya
Totes les activitats, a la contrapor-

tada

DIUMENGES
2 / 16 / 23 / 30

Ballada de Sardanes
Cobla Ciutat de Terrassa, 
Cobla Iluro, Cobla Premià 
Cobla Marinada

SC Sant Jaume
Secció de Sardanes de Sant Jaume

De l’1 al 31 d’agost
Exposició de pintura 
d’Àngels Salgado 
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

De l’1 al 31 setembre
Exposició de pintura 
obres de “ La Cisa”
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes i Parròquia de Premià de Dalt

actes parròquia

4
Divendres  / De 19.30 a 20.00 h
L’arbre de la pregària
Espai de pregària
A l’Ermita de La Cisa

8
Dimarts
Festa Santuari de la Cisa
17 h
Missa/ Aplec 
malalts i visitadors 
Plaça exterior Santuari Cisa 

19h
Missa de la Nativitat de Maria
Dins del Santuari 
Cloenda exposició “1050 anys de bellesa”
Sala Mn. Josep Mas

13
Diumenge 
Festa del Sant Crist
Missa Major, processó fins el St. 
Crist, benedicció del veïnat i del poble
Parròquia de Sant Pere

19
Dissabte / 19 h
1050 aniversari 
Parròquia: 

El globus vermell
Espectacle familiar i Visita a l’esglé-
sia parroquial, campanar i sala de la 
parròquia.
Jardins de Can Figueres

21
dilluns / 12 h
Festa Sant Mateu
Missa a l’ermita 



Si voleu que les vostres imatges surtin publicades a la Revista Municipal.  
Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

CULTURA LA PINASSA_ 107

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT Especial Festa Major
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Durant tres dies, 
l’equip del progra-
ma del canal públic 

català van tractar temes 
relacionats amb el nostre poble 
com ara l’esport, la gastronomia, 
la natura, la cultura o el patrimoni, 
entre altres, representats per vila-
tans de Premià de Dalt. 

L’Esbart l’Espolsada i la Colla 
Gegantera, el Club BTT, el grup de 
teatre musical, el tradicional pastís 
“cremat” del forn de pa i pastisseria 
Joan Jorge, les flors de Can Riera i les 
plantes de Corma i el Grup Roig van 
protagonitzar  diverses de les conne-
xions exteriors del programa. 

També va intervenir l’exfutbolis-

ta del Futbol Club Barcelona i veí del 
poble des de fa catorze anys, Julio 
Salinas, l’encarregat de recomanar 
tres indrets de Premià de Dalt (l’iti-
nerari de la Sagrera, el jaciment ibèric 
de la Cadira del Bisbe i una excursió 
a l’Ermita de la Cisa). Es va explicar 
en què consisteix la Festa Ibèrica, a 
través de tallers amb nens que van 
pintar diversos calats, i també va 
intervenir l’esteticista plàstic, Ivan 
Mañero. El III Circuit Inclusiu Sumant 
Capacitats també va estar present al 
programa amb explicacions tècniques 
del seu director, Eduard Jornet, i d’en 
Marc Vives, de la Fundació Itinera-
rium. El 17 de setembre, serem en 
directe al plató del programa. Apun-
teu-vos a l’OAC!

El “Divendres” de TV3 
va ser a Premià de Dalt
Els dies 13, 14 i 15 Premià de Dalt va ser la població escollida 
per a les connexions en directe del programa de sobretaula 

Òmnium Premià ORGANITZA

COL·LABORA

L’EQUIP DEL PROGRAMA DEL CANAL PÚBLIC CATALÀ VA ESTABLIR L’ESTUDI MÒBIL A LA PLAÇA DE LA VILA

Catalunya, moment zero
3 de setembre/ 8 vespre / Plaça de la Vila 

     Taula rodona oberta a tothom

Carles Puigdemont, L’alcalde de Girona i president de l’AMI
Quim Torra, Vicepresident segon d’Òmnium Cultural i director del 
Born Centre Cultural de Barcelona Jordi Sànchez, President de l’ANC

MODERADORA : M. Dolors Genovès, periodista de TV3 
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple és una iniciativa soli-
dària que no només busca recaptar fons sinó que a través 
de les activitats esportives i festives vol fer divulgació 
sobre la malaltia. Per primera vegada, l’Ajuntament i el 
Club de Tennis Premià de Dalt hi van participar amb acti-
vitats a la piscina de l’entitat el passat 12 de juliol, gràcies 
al conveni de col·laboració entre ambdós que permet que 
els veïns del municipi gaudeixin de la piscina durant l’estiu 
a uns preus mòdics.
L’Ajuntament i el Club de Tennis Premià de Dalt van orga-
nitzar una sessió d’aquagim a càrrec de la professora local 
de fitness Sandra Brañas, i la tradicional capbussada soli-
dària. 

Mulla’t és una jornada solidària organitzada per la 
Fundació Esclerosi Múltiple en què pobles i ciutats d’arreu 
de Catalunya hi participen amb activitats a piscines i 
instal·lacions esportives. 

El 20è Jazz en la Nit 
baixa el teló amb 
gran èxit

Quatre concerts de primer nivell han omplert del 
millor jazz les nits de divendres de juliol als jardins de 
Can Figueres, un escenari tan màgic com especial pels 
músics que hi han actuat. Enguany, Jazz en la Nit feia 20 
anys. El festival naixia amb la idea de recuperar el jazz 
com a gènere estable i proposta musical alternativa a 
la que venia oferint-se al municipi (bàsicament música 
clàssica a través del Festival de Música del Maresme.

Per celebrar aquest vintè aniversari, quatre 
formacions consolidades han demostrat el seu art: 
La Locomotora Negra, la Big Band estable més antiga 
de Catalunya; els pianistes Lluis Coloma i  Joerg 
Hegemann, màxims referents indiscutibles de l’escena 
internacional del Boogie Woogie; el guitarrista 
flamenco, Juan Gómez “Chicuelo” acompanyat per 
una de les veus que va revolucionar l’escena musical, 
Marinah; i una de les darreres revelacions de la escena 
a Catalunya,  The Gramophone Allstars, el punt de 
trobada entre la música afroamericana dels seixanta 
i els ritmes jamaicans, amb la veu de la vilassarenca 
Judit Neddermann. 

Premià de Dalt es mulla 
per primer cop per 
l’esclerosi múltiple
El passat 12 de juliol, a la piscina del Club 
de Tennis Premià de Dalt

MULLA’T ES UNA JORNADA SOLIDÀRIA ORGANITZADA 
PER LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE



José Vicente Pérez

Ante todo felicitarles (y felicitarnos) por el éxito del reciclaje de residuos 
domésticos.

¿Dónde deposito el aceite usado de cocina? La última vez tuve que ir a Vilassar 
de Dalt (enfrente la gasolinera Repsol). ¿No sería más lógico que pudiera hacerlo 
más cerca de mi casa, por ejemplo, en plaza Catalunya, dónde habría espacio para 
ubicar un contenedor para este residuo? Me consta que algunos hacen lo más 
cómodo (y perjudicial): deshacerse de él por el desagüe. Gracias. 

Resposta del regidor de Medi Ambient, Antoni López Guillén

A dia d’avui existeixen dos punts on dur l’oli usat de cuina. A la deixalleria 
mancomunada La Suïssa i al servei de deixalleria mòbil. Respecte el seu domici-
li, el més proper el trobarà tots els dimarts al barri Santa Anna – Tió (C/Mossèn 
Jacint Verdaguer), i els diumenges al matí a l’Espai la Fàbrica (carretera d’Enllaç). 
Tot i així, estudiarem la possibilitat d’instal·lar algun contenidor de recollida d’oli 
de cuina usat a les bateries de contenidors del municipi. Som conscients que si 
tirem l’oli per la pica podem provocar embussades, males olors als desaigües de 
casa nostra i provocar problemes de depuració. 

Cal recordar, a més, que 1 litre d’oli de cuina usat llençat per la pica pot contaminar 
1000 litres d’aigua.

Curs Nivell Intermedi 1 (primer curs de l’antic nivell B)
dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h, i 

Curs Nivell Bàsic 1 (primer curs de l’antic nivell A)
dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h.

Les inscripcions i les proves de col·locació es faran del 7 al 18 de setembre, de 10 a 13 h. Per inscriure’s en un curs de català, cal 

que les persones interessades portin el DNI o el document que els identifiqui i el justificant d’estar a l’atur, de ser família nombrosa o 

de ser pensionista si volen gaudir d’exempcions en el pagament del curs.

Període d’inscripcions curs 2015-2016 

Del 14 al 24 de setembre

Cal dur el DNI, NIE o passaport i estar empadronat/da a Premià de Dalt.

Centre de Formació Permanent  · Plaça Mil·lenari, al barri Santa Anna – Tió.

CULTURALA PINASSA_ 107

CONSULTES
prmd.premsa@premiadedalt.cat 

www.premiadedalt.cat 
Secció “Vull parlar amb tu!”. 

Tamany màxim, 450 caràcters 
amb espais. Ha de constar 
el nom i cognoms, adreça, 
número de telèfon i DNI o 

passaport.

Nous cursos Català

FORMACIÓ AULA MUNICIPAL D’ADULTS
•ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC PER A PERSONES NOUVINGUDES
•FORMACIÓ BÀSICA •ALFABETITZACIÓ DIGITAL
•ALFABETITZACIÓ •NEOLECTORS
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En concret, s’aplica un tractament 
de larvicida als embornals sifònics 
(embornals que retenen aigua) que són 
un dels llocs utilitzats habitualment 
pel mosquit tigre per la posta d’ous. 
El larvicida, com el seu nom indica, 
actua contra les larves impedint que es 
converteixin en mosquit adult.

A més de les mesures preventives 
promogudes per l’Ajuntament a la via 
pública, per lluitar contra la prolifera-
ció del mosquit tigre cal que la pobla-
ció també tingui cura i compleixi les 
mesures preventives dins de l’àmbit 
privat. Bàsicament, i com a mesura 
més important, cal evitar l’acumulació 
d’aigua en exteriors que faciliti la cria 
dels insectes.

DOS COPS PER SETMANA 

Buidar els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua:                                             
joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.

Buidar o tapar amb tela mosquitera els safareigs i  les basses petites.

SETMANALMENT

Canviar l’aigua a les plantes que viuen en aigua.

ASSIDUAMENT

Canviar l’aigua dels animals domèstics

Treure els plats de sota els testos o buidar-los quan l’aigua s’hi  acumuli.

COBRIR

Piscines mentre no s’utilitzen.

Pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua

Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.

Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.

Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.

Eliminar la presència d’objectes que puguin acumular aigua de pluja.

Èxit total del 
12è Trofeu 
de Futbol 
Infantil

L’Ajuntament repeteix el 
tractament contra el 
mosquit tigre als embornals

TRACTAMENT DE LARVICIDA ALS EMBORNALS QUE RETENEN AIGUA

Organitzat per la Penya Barcelonista 
Premià de Dalt - Sant Jaume

El 23 de juliol les instal·lacions de la 
Societat Cultural Sant Jaume van acollir 
la final del 12è Trofeu de Futbol Infantil 
de la Penya Barcelonista Premià de Dalt 
Sant Jaume, tot un èxit de participació, 
amb vint-i-un equips inscrits. 

El president de la penya, Juan Antonio 
Sanz; la presidenta de la SC Sant Jaume, 
Emma Escolano; el representant del 
Barça, Manel Costa; l’alcalde, Josep 
Triadó; i el regidor d’Esports, David 
Rovira, van lliurar les medalles a tots els 
participants. La festa va acabar amb un 
sopar.
Guanyadors:
Ajax Europa (pre-benjamí)
Vilassar TEam (benjamí)
Cookies Team (aleví)

ACTUALITAT LA PINASSA_ 107

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Premià de Dalt, en col·la-
boració amb el Consell Comarcal del Maresme, porta a terme una 
campanya de control del mosquit tigre a la via pública.
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Entre els dos detinguts acumulaven 

prop de 20 antecedents policials

INGRESSEN A PRESÓ ELS 
AUTORS DE 8 ROBATORIS 
A DOMICILIS DE PREMIÀ DE 
DALT I VILASSAR DE DALT 

 Mossos d’Esquadra de la  Comissaria 
de Premià de Mar van detenir el passat 
17 de juliol dos homes de 34 i 32 anys, 
de nacionalitat colombiana i veïns de 
Rubí i Barcelona, respectivament, com a 
presumptes autors de diversos robatoris 
La detenció va tenir lloc la tarda del 17 
de juliol quan un agent fora de servei va 
observar com dos individus fugien en un 
turisme a gran velocitat d’una casa d’una 
urbanització de Premià de Dalt. Compro-
vacions posteriors van permetre deter-
minar que quan l’agent fora de servei va 
donar l’alarma, els dos detinguts acaba-
ven de cometre dos robatoris al passeig 
Can Balet del nostre poble. 

Els investigadors van trobar en posses-
sió dels autors diversos objectes proce-
dents dels robatoris com joies i rellotges 
així com estris amb els quals haurien 
forçat les finestres. Els detinguts van 
passar a disposició judicial el passat 
diumenge 19 de juliol davant el Jutjat en 
funcions de guàrdia de Mataró el qual va 
decretar l’ingrés a presó pels dos detin-
guts.

Els investigadors però, no descarta-
ven que els detinguts haguessin comès 
més robatoris a la zona i aquesta mateixa 
setmana han pogut determinar que dies 
abans els mateixos autors haurien comès 
quatre robatoris més a les mateixes 
poblacions i en carrers molt propers, fets 
que han estat posat en coneixement de 
l’autoritat judicial.

ACTUALITATLA PINASSA_ 107

Cartell commemoratiu 
del 10è aniversari de l’Altemir i la Bonadona

Festes del barri 
santa maria – santa anna-tió
14 · 15 d’agost 

Divendres 14

Ball inici festa
Torrent de Santa Anna 

Missa solemne
Parròquia Santa Maria

Paella 
popular solidària
Parròquia Santa Maria

“Pita y Mójate”
Festa de l’escuma i Espectacle Infantil
A la pista de la Petanca 

HAVANERES
Torrent Santa Anna

22.30 h

11.30 h

14 h

17’30 h

19’30 h

Dissabte 15

Dissabte 15
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Volem fer-vos cinc cèntims del perquè de tot plegat. 
Nosaltres volem la Independència del nostre país, el 
Procés Sobiranista comença al carrer als pobles als Ajun-
taments, per tant no podem governar amb qui no la vol. 
També i sobretot, volem treballar pel nostre poble, per 
això quan ens van proposar el pacte i ens van oferir treba-
llar colze amb colze, vam decidir formar part de l’equip de 
govern. Volem poder decidir que es fa al nostre poble, però 

també volem treballar amb els altres grups municipals i 
sumar opinions i esforços. Ara ja som aquí, tenim molta 
feina i l’hem de fer amb responsabilitat. Esperem tots els 
vostres comentaris i suggeriments i poder treballar junts 
pel nostre poble.

Facebook : esquerra republicana de catalunya 
premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

En el primer Ple de l’Ajuntament, s’han apreciat dues acti-
tuds del nou govern que sembla seran les que marcaran la 
relació amb l’oposició.

Una actitud, serà la de no aprovar cap moció que provin-
gui de l’oposició. Fem aquesta afirmació, perquè no s’entén la 
negativa de l’equip de govern de votar en contra que es creï 
una comissió per estudiar l’ampliació de l’horari de la Biblio-
teca en període d’exàmens i que beneficia els estudiants del 
poble, que ara es tenen de desplaçar a Premià de Mar per estu-
diar. Com que som conscients que aquesta mesura suposaria 
incrementar la despesa, en la moció no demanava directa-
ment que s’ampliés l’horari, sinó que es creés una comissió. 
Doncs ni així. Va haver-hi una altra moció que també van 
votar en contra, que encara que directament no beneficia la 
ciutadania sí que beneficia una major eficiència en el treball 

de l’Ajuntament. Ens referim a la moció en què se sol·lici-
ta el canvi de l’actual ROM (Reglament Orgànic Municipal) 
que data ni més ni menys que de 1985 (fa 30 anys, que amb 
el desenvolupament tecnològic actual, és una eternitat) per 
un de nou. En tots dos casos als lamentables vots en contra, 
s’uneixen les encara més lamentables explicacions del sentit 
del vot.

L’altra actitud que hem apreciat en el nou equip de govern, és 
el to de les intervencions d’alguns regidors contestant a l’opo-
sició. To d’anar molt “sobrats” i que contrasta (cal reconèixer-
ho) amb el to prudent i mesurat de l’alcalde. Creiem que 
aquesta actitud no afavoreix la bona relació que ha d’existir 
entre els regidors del govern i de l’oposició, perquè tots estem 
treballant en benefici de l’Ajuntament i de la ciutadania.

Doncs bé, avui, poc després d’un mes d’ençà la constitució 
de l’actual ajuntament, ja podem dir que hem assolit un dels 
objectius que ens marcàvem al programa electoral amb què 
ens vam presentar a les eleccions municipals del 24 de maig.

El servei de Bus Nit, dos viatges d’anada i dos de tornada, 
les nits de divendres i dissabte ja és una realitat. Hem posat 
en marca aquest servei com a prova pilot, fins a l’octubre, i a 
partir del dia 17 d’aquell mes, es farà una valoració per si cal 
ajustar alguna cosa amb l’objectiu de millorar el servei, el qual 
ha estat molt ben rebut tant pels joves com per les famílies.

Ens retrobarem amb aquest espai d’opinió de la revista al 
mes d’octubre, ja iniciat el curs escolar i mantenint els llibres 
gratuïts pels alumnes dels tres centres públics de Premià de 
Dalt, és a dir, les escoles Marià Manent i Santa Anna i l’Insti-
tut Valerià Pujol i Bosch.

Bon estiu!

Grup Municipal de CiU www.joseptriado.cat  Facebook CiU 
Premià de Dalt @CiU_premiaddalt

Les maneres del nou govern

Volem agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres

Sempre hem dit que la nostra manera de fer es basa en actuar més que en parlar
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Hem pogut veure en repetides ocasions com les nostres 
opinions i propostes, així com les de la resta de l’Oposició, no 
només no són acceptades pel Govern CiU-ERC sinó que són a 
més menystingudes. Sembla que la seva manera d’entendre 
la democràcia és que el 54% de vots que van anar a parar als 
partits que ara governen són els únics que compten, mentre 
que la resta de votants i de ciutadans no importen.

Aquest juliol, en el primer Ple ordinari de la legislatura, 
aquesta actitud ha arribat a cotes impensables. L’Oposició 
ha presentat 6 mocions, 4 d’elles la Crida i 1 tota l’Oposició. 
El Govern, tant CiU com ERC, ha votat sistemàticament en 
contra (ni tan sols abstenció) de totes elles. El més greu és 
que ho fan afirmant que hi estan completament a favor excep-
tuant només petits detalls de forma que hem dit estar oberts 
a canviar. La qüestió sembla ser no aprovar propostes d’altres 
grups per més que els semblin bones.

El pitjor cas és la moció que vam presentar per crear un 
nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) que renovi l’actual 
que data de 1985. Una necessitat reconeguda per la mateixa 
Secretaria de l’Ajuntament, que gairebé no l’utilitza per estar 
obsolet. Però segons el Govern segueix servint perfectament 
i no hi ha cap necessitat de canviar-lo. Ni tan sols s’ha aprovat 

l’altra petició: posar l’actual ROM a disposició de la ciutada-
nia, que no és accessible públicament tot i estar digitalitzat.

Això sí, en aquest cas el detall de forma consisteix en que 
el Govern creu més adequat actualitzar el ROM mitjançant 
la Junta de Portaveus, òrgan de l’Ajuntament conformat pels 
partits, que mitjançant el que proposem: una Comissió oberta 
també a tècnics, entitats, als veïns amb participació ciutada-
na. Però no els hi sembla necessària la participació; tampoc 
respectar l’altra meitat dels qui van votar. A nosaltres sí, i per 
això seguirem lluitant, per més difícil que ens ho posin.

/ Si el 24-M ens vam presentar per capgirar Premià, el 27-S 
tenim l’oportunitat de canviar-ho tot. Només es podrà fer a 
través d’una ruptura amb el model social, econòmic i nacio-
nal que ens ha portat on som, per tal de construir entre totes, 
amb un veritable procés constituent, una societat democràti-
ca, justa i igualitària. Fem-ho plegats, amb la CUP-Crida Cons-
tituent. Crida Premià de Dalt-CUP ··· cridapremiadedalt.cat 
··· cridapremiadedalt@gmail.com ··· Facebook: Crida Premià 
de Dalt ··· Twitter: @cridapremiadalt

En éste presentamos una serie de preguntas y mociones 
que a continuació n explicaremos. Presentamos seis pregun-
tas referentes a un problema que tiene un vecino de Premià de 
Dalt, y pese a que en el pleno no se solucionó, tras una serie 
de reuniones en el Ayuntamiento, parece que el tema va por 
buen camino.

Por otra parte, presentamos una moción conjunta con los 
partidos de la oposición, en la que pedíamos la creación de 
una mesa con concejales y técnicos del Ayuntamiento para 
estudiar una ampliación horaria de la biblioteca y satisfacer 
así las necesidades de los usuarios. También presentamos una 
moción pidiendo el cumplimiento por parte del Ayuntamien-
to la ley estatal en materia de símbolos nacionales, es decir, 
la colocación de las banderas en las instituciones municipa-
les, cosa que ahora mismo son inexistentes, así como en la 

sala de plenos el retrato del Rey Felipe VI. Ambas mociones 
fueron rechazadas.

Será una legislatura complicada, pero no dudéis que desde 
el Partido Popular se trabajará sin descanso para defender los 
intereses de los vecinos de Premià de Dalt así como para hacer 
de nuestro municipio un lugar mejor.

Os facilitamos las direcciones de correo electrónico de nues-
tros dos concejales por si queréis poneros en contacto con 
ellos: el de Bernabé Ruffo Noguera (ruffonb@premiadedalt.
cat) y el de Pedro Bailón Díaz (bailondp@premiadedalt.cat). 
Por último, os recordamos que si tenéis cualquier duda o suge-
rencia, podéis poneros en contacto con nosotros a través de 
nuestro Facebook (Facebook.com/PPremiadedalt), nuestro 
Twitter (@PPremiadedalt) o mediante nuestro correo elec-
trónico premiadedalt@ppbarcelona.org

Agost: l’oposició no compta / setembre: 27-s per canviar-ho tot

El pasado 13 de julio tuvo lugar el primer pleno ordinario de esta legislatura. 

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipaçs, per tant, és trsponsabilitat dels seus autors. 
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.
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