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Passat l’estiu, tot torna a la normalitat. En el 

cas del nostre municipi, el retorn a les escoles 

ha suposat un important estalvi per a les famí-

lies que porten els seus fills als centres públics 

de Premià de Dalt -les escoles Marià Manent 

i Santa Anna i l’Institut Valerià Pujol i Bosch- 

amb la consolidació del banc de llibres gràcies a 

la bona situació de les finances municipals -que 

permeten una nova aportació a aquest curs- i a 

l’esforç i treball en equip del Consistori, els tres 

centres, les AMPA i tota la comunitat educati-

va. Sense tots, hagués estat una tasca impos-

sible.

I també a la tardor, probablement durant 

aquest mes d’octubre, serà quan inaugurarem 

l’ampliació i millora de La Poma BikePark. Un 

equipament que volem es converteixi en el parc 

temàtic de la bicicleta i el monopatí i alhora en 

tot un referent a Europa.

Finalment, agrair a tots els veïns i veïnes de 

Premià de Dalt la gran lliçó de democràcia que 

van donar en les Eleccions al Parlament del 

passat 27 de setembre, amb una participació 

que al nostre poble va superar el 80%.  Aquest 

és sens dubte el millor camí per a decidir quin 

país volem per a nosaltres i els nostres fills.

L’alcalde, Josep Triadó i Bergés
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Premià de Dalt diu “SÍ” a la Independència
Les Eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setem-
bre han donat un vot majoritari a l’opció independentista.

Junts pel Sí va guanyar les Elec-
cions del 27S a Premià de Dalt amb 
2.753 vots i una gran participació, 
concretament, del 82,23%, quan 
l’any 2012, en les anterior eleccions 
al Parlament, aquesta va ser del 
60,89%.

La candidatura de Junts pel Sí va 
sumar 2.753 vots (44,08%), seguit de 
Ciutadans –C’s- amb 1.210 (19,38%); 
PSC amb 711 vots (11,39%); PP amb 
501 vots (8,02%); CUP amb 409 vots 
(6,55%); Catalunya sí que es pot –
CSQP- amb 356 vots (5,70%) i Unió 

amb 225 vots (3,65%).

Les candidatures que optaven pel sí 
a la independència sumen a Premià 
de Dalt 3.162 vots, el que represen-
ta el 50,63% de l’electorat. La partici-
pació ha estat del 82,23% amb 6.256 
vots d’un tota de 7.208 amb dret a 
vot. L’abstenció ha estat del 17,77%.

Junts pel Sí i la CUP han superat la 
majoria absoluta (68) amb 72 escons 
al Parlament de Catalunya. 

En l’apartat de Tribuna Municipal 
de la revista trobareu la valoració que 
els diferents grups polítics han fet de 
les Eleccions al Parlament.

LA PARTICIPACIÓ HA ESTAT DEL 82,23% AMB 6.256 VOTS D’UN TOTA DE 7.208 AMB DRET A VOT
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ELECTORS CENSATS VOTS EMESOS    VOTS NULS   VOTS VÀLIDS     ABSTENCIÓ (%)      PARTICIPACIÓ (%)

JUNTS PEL SÍ

C’S

PSC

PP

CUP

CAT SI QUE ES POT

UNIO

PACMA

BLANCS

GANEMOS

RECORTE CERO-ELS VERDS

2.753

1.210

711

501

409

356

225

36

28

16

-

 

44,08%

19,38%

11,39%

8,02%

6,55%

5,70%

3,60%

0,58%

0,45%

0,26%

0,00%

7.608 6.256 6.245 17,77 % 82,23 %11

Eleccions Parlament de Catalunya 27/09/2015  / Resultats al municipi



Premià de Dalt s’uneix a la xarxa de 
reutilització del tèxtil d’Humana
L’Ajuntament  i la Fundació Humana Pueblo para Pueblo van signar l’estiu passat un 
conveni de col·laboració per a la gestió del tèxtil usat al municipi. 

Els sis contenidors instal·lats a 
diferents vies del poble han recollit 
fins a mitjans de setembre un total 
de 2.000 kg de roba i calçat usats. 
Els contenidors, de color verd, estan 
situats a la Riera Sant Pere, 55 i 159 
/ carretera a Premià de Mar - Joan 
Maragall / Carmela Rovira, 33 / 
Torrent Santa Anna / Marina Rossell  
/  i Travessia Can Maresme - Via 
Primília.

Humana, es compromet a impul-
sar activitats de sensibilització i 
promoció de la reutilització.        En 
aquest sentit, el passat 19 de setem-
bre, aquesta entitat va organitzar un 
taller de titelles amb material reciclat 
i ha previst impulsar-hi un taller de 
reutilització protagonitzat per dones 
en risc d’exclusió social, així com 
el lliurament de 20 bons d’ajut a la 
vestimenta. 

Humana és una organització 
no governamental per al desen-

volupament (ONGD) que des de 
1987 promou la protecció del medi 
ambient mitjançant el reciclatge i la 
reutilització del tèxtil i duu a terme 
programes de cooperació a l’Àfri-
ca, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també 
d’ajut social al territori més proper.

La reutilització i el reciclatge del 
tèxtil contribueixen a la protecció del 
medi ambient en reduir en part els 
residus generats pels ciutadans: cada 

kg de roba que es reutilitza i no és 
incinerat evita l’emissió de 3,169 kg 
de CO2, segons dades de la Comis-
sió Europea. A més, els recursos que 
se n’obtenen es destinen a programes 
de cooperació al desenvolupament, 
protecció del medi ambient i ajuda 
social local.
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SERVEI GRATUÏT PEL MUNICIPI AMB UN ESTALVI IMPORTANT EN LES DESPESES DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

Mitjançant aquest conveni amb 
Humana, l’Ajuntament facilita les dona-

cions dels veïns de material tèxtil

Premià de Dalt, 
la teva roba 
serveix per a 
molt més

Gestionem la 
recollida de 
tèxtil usat al 
municipi

Sis contenidors per a 
dipositar-hi la roba

4.100 tones 
recollides 
anualment a 
Catalunya

Donem una segona vida a 
gairebé el 100% de la roba 
que classifiquem

Amb la reutilització i 
el reciclatge de roba 
evitem l’emissió de 
milers de tones de 
CO2 a l’atmosfera

www.humana.cat 
www.premiadedalt.cat



Les persones que assisteixen al 
centre viuen a casa seva, soles o amb 
els seus familiars. Durant la seva 
estada a l’Espai Respir els proposem 
activitats diverses i variades dirigi-
des principalment a potenciar i 
estimular les diferents àrees de la 
persona: l’àrea funcional motora, 
l’àrea cognitiva emocional i l’àrea 
psicosocial i de participació comu-
nitària, d’acord als seus gustos, 
preferències, habilitats i capaci-
tats. 

Aquestes activitats estan orien-
tades a mantenir tant les funcions 
mentals (orientació, memòria, llen-
guatge, praxis...), com la mobilitat, 

l’autonomia o les capacitats funcio-
nals. A més, diàriament es realitzen 
altres activitats d’estimulació que 
potencien tant la vessant lúdica com 
la socialització. 

Els tallers d’estimulació cognitiva, 
la gimnàstica i la psicomotricitat, les 
manualitats, la música i reminiscèn-
cia musical, la cuina, els jocs de taula, 
el treball a l’hortet, les celebracions, 

les sortides i els passeigs per l’entorn, 
entre d’altres, formen part de la vida 
activa de l’Espai Respir.

El nostre model d’atenció contem-
pla les activitats quotidianes com 

una activitat més del centre. Són 
les que anomenem activitats 
“housing”, que són aquelles que 
comporten la creació d’un vincle 
entre l’usuari/a i el centre, fomen-
tant la sensació de llar i benestar: 
decoració del centre,  suport en 

les tasques quotidianes com posar 
la taula, regar les plantes, realitzar 
conjuntament unes postres per a una 
celebració, tot el que els faci sentir 
que l’Espai Respir també és casa seva.

GENT GRANLA PINASSA_ 108
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L’Espai Respir per a la gent 
gran, a tota marxa!

Des del passat mes d’abril vàrem iniciar el servei amb 
4 usuaris, i ara, sis mesos després, són 17 les persones 

que s’han beneficiat del servei

ESPAI RESPIR ÉS EL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN DE PREMIÀ DE DALT, DE TITULARITAT MUNICIPAL

Venir al centre i gaudir de les activitats 
els permet mantenir o incrementar 

l’autonomia i el benestar, tant a nivell 
individual com familiar i social.



LES VISITES DOMICILIÀRIES A AQUEST COL·LECTIU ANIRAN A CÀRREC D’UNA TREBALLADORA SOCIAL 
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Aquesta tardor, la Regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament posa 
de nou en marxa el projecte “Serveis 
Socials més a prop”, una iniciativa 
que compta amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte és 
afavorir l’accés als serveis de proximi-
tat, assistència personal i ajuda domi-

ciliària perquè la persona gran pugui 
viure en el seu entorn amb el major 
grau d’autonomia possible.

En què consisteix:
Detectar de manera proactiva les neces-
sitats actuals de les persones grans i 
anticipar futures necessitats de suport.

Prevenir situacions de risc o vulnerabili-
tat i d’aïllament social.

Informar de l’oferta de prestacions, 
serveis i entitats socials de la població

Aquest és el segon any que es parti-
cipa en aquest programa i  s’adreça, 
sobretot, a les persones que el 2015 
han fet  80 anys i amb qui no es va 
contactar a l’edició anterior. 

Les visites domiciliàries a aquest 
col·lectiu aniran a càrrec d’una treba-
lladora social acreditada per la  Dipu-
tació de Barcelona. Abans d’iniciar les 
visites, s’enviarà una carta explicant 
el projecte i informant que passarà 
pel domicili un professional deguda-
ment acreditat. 

Sergi Baena, tot un campió 
internacional en matemàtiques

Nou equipament informàtic 
al Casal d’Avis Santa Anna

Entre els dies 27 de juliol i 2 d’agost, Sergi Baena i Miret, veí de Premià 
de Dalt, va obtenir el tercer lloc a les Olimpíades de Matemàtiques, cele-
brades a Blagoevgrad, Bulgària. L’Ajuntament de Premià de Dalt va felici-
tar-lo de forma institucional, fent-li arribar una comunicació formal i de 
forma personal, durant una recepció de l’alcalde, Joseop Triadó, al mateix 
consistori, el passat 25 d’agost.

La dotació, que s’ha fet a través d’una subvenció de 3.000 euros de l’Obra 
Social de “la Caixa”, dóna continuïtat al projecte “I tu per què no?” engegat 
l’any 2014 per a la realització de cursos de formació bàsica a un grup de 
10-12 persones del casal. Aquesta activitat compta amb el suport de la 
treballadora familiar municipal i una persona voluntària de la Parròquia 
de Càritas de Sant Pere de Premià, Rosa Pallarolas i Elejandra Verguecio, 
respectivament.

L’Ajuntament reprèn el programa 
“Serveis socials, més a prop”

Un projecte per a totes les persones majors de 80 anys

És un programa de visites domi-
ciliàries preventives, a les perso-

nes majors de 80 anys no 
usuàries de cap servei social. 

INFORMACIÓ
Departament de Treball Social  
Plaça Mil·lenari, 5 / T. 93 693 15 91 
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PROPOSTA PER A GAUDIR DE LA BICICLETA A LA MUNTANYA AMB EL BTT PREMIÀ DE DALT

La distància a recórrer varia en 
cada sortida però, generalment, 
acostuma a ser entre 20 i 30 km, amb 
una durada tota de l’activitat d’unes 
4 hores. Tal i com explica el respon-
sable d’aquesta activitat esporti-

va, Xavier Ruiz, “durant el recorregut fem diverses parades, una 
d’elles més llarga per menjar o berenar”. El punt de trobada és La 
Poma BikePark, allà es comença i s’acaba la ruta. 

L’objectiu de l’activitat és promoure la bicicleta de 
muntanya entre els més petits i el seu bon ús . Els monitors 
donen consells i explicacions tècniques mentre es fa la ruta, i 
també ensenyen com s’ha de circular per la muntanya  i zones 
urbanes amb seguretat i a fer maniobres

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S?
Tenir de 9 a 13 anys

Contactar rallybttpd@hotmail.com

Tenir Llicència Federativa de Ciclisme (15 €/any)

Portar casc i bici

QUAN ES FAN LES RUTES?
Primavera i estiu: dissabtes a la tarda 
(De 16 a 18 h aproximadament, depenent de les temperatures i la llum)

Tardor i hivern: es fan els dissabtes al migdia (de 13 a 17 h)

FREQÜÈNCIA DE LES SORTIDES

Cada 15 dies com a mínim. Per causes meteorològiques si no 
se surt es programa la ruta pel dissabte següent.

Sortides infantils de bici de 
muntanya des de La Poma BikePark

Cada quinze dies, els dissabtes, s’organitzen sortides de bici de muntanya. Hi ha recorreguts 
adaptats als nens/es per corriols, camins i pistes de muntanya per la zona del Maresme i Vallès. 

LLOGUER
PLACES D’APARCAMENT

ESPAI LA FÀBRICA

T. 93 693 15 55

66,55€/mes IVA inclòs 
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Cinefòrum Fuerza Mayor
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Festa de la Castanyada
SC SANT JAUME
SC Sant Jaume

Dansa Oriental 
Contemporània.

“Bodegons o Natura Viva”
A càrrec de la Cia. Norimba, 
per Norma Ros. 
Sala Sant Jaume. Jo Butaca

Teatre Infantil 
Sala Sant Jaume. Jo Butaca

Dimecres Musicals. 

Concert a càrrec de la Thirsk 
School (Regne Unit) 

Pista de Sant Jaume. SC Sant Jaume

Cinefòrum 

Cicle “La Força de l’Ambició”
Pel·lícula “Nightcrawler” 
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Botifarrada
Penya Barcelonista 
Socis Gratuït / 5€  No Socis
Pati de Sant Jaume
Penya Barcelonista Premià de Dalt

XVIII Exposició
tast de bolets
Pati de Sant Jaume
Tocats pel Bolet

Octubre 2015

novembre
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La petita Hora del 
conte “La capsa de 
cançons de tardor”
A càrrec de Sílvia Serra 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Homenatge Gent 
Gran. Missa cantada Coral 
Primiliana de Veus Femeni-
nes. A la Parròquia de Sant Pere

Concert de Tardor  
Sala de l’Orfeó de Sant Jaume
Arts i Lletres

L’Hora del conte
De quin planeta ets Anna 
Tarambana?, a càrrec de Món Mas
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Espectacle i lliurament de 
plaques commemoratives als 
socis que compleixen 80 anys
Associació de la Gent Gran

Grup de Lectura 
Tertúlia de llibres 
Biblioteca Jaume Perich i Escala 
Arts i Lletres / Biblioteca

7/8
dissabte/ diumenge



8è Happy Ride 
Weekend
Salts bici /nivell internacional 
www.facebook.com/bikeparklapoma 

Al BikePark La Poma
BTT Premià de Dalt
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Festival Cant Coral 
del Maresme 2015 
Coral Polifònica Joia, amb Coral Santa 

Elena de Cabrils i Coral Primiliana de 

Veus Femenines. Alella

Dia Internacional 
eliminació violència 
a les dones
Veure programa específic
SC Sant Jaume. Vocalia de dones del Barri 
Santa Anna, Dones de Dalt, Regidoria de la Dona, 
Biblioteca Jaume Perich i Escala.

Concert de Santa Cecília
“Música a tot arreu”
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

39è Premis Literaris 
Marià Manent i Valerià Pujol 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Arts i Lletres

Fira d’ocasió
Mercat d’ocasió
Pati de Sant Jaume. SC Sant Jaume

La petita hora del conte 
“El Cargol i l’herbeta de poniol”, 
a càrrec de Gina Clotet
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Excursió. Pujada Matagalls 
des del Coll de Bordoil. 
Sortida Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Sortida teatre Romea 

“Els veïns de dalt”
www.scsantjaume.cat
Dones Dalt

L’Hora del conte 
“Allà on viuen els monstres”,
 a  càrrec de Sherezade Bardají 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Teatre Infantil 
Sala Sant Jaume
Jo Butaca

Xerrada: 
Reporters Internacionals,  
a càrrec de Lluís Podaderas
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Arts i Lletres

Cinefòrum 
Cicle “La Força de l’Ambició”. 

“Whiplash”
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Exposició permanent 
“La Vall de Premià en el marc 
de la Laietània”

Exposició temporal 
”Art lliure”
a càrrec Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Museu de Premià de Dalt

De l’1 al 15 novembre
Exposició de Pintura
“Fiama Escafidi”
a càrrec Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Biblioteca Jaume Perich i Escala

exposicions
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Aquest any la commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya a Premià 
de Dalt va aconseguir un gran èxit de 
públic amb la batucada a càrrec del 
grup Strèpitss de Vilassar de Mar, 
el Ball de l’Homenatge a càrrec d’en 
Sergi Baena de l’Esbart l’Espolsada, 
els Gegants de Premià de Dalt i les 
actuacions musicals de Carla Casa-
novas, Jaume Batlle, Roger Reyes i la 
Coral Primiliana.

Però les novetats van anar més 
enllà. El parlament enguany el van 
protagonitzar les veus d’onze veïns 
dels barris que històricament ha 
tingut Premià de Dalt, els qual van 
recitar versos del poema “La Pell de 
Brau”, d’en Salvador Espriu.

Un dels moments més emotius 
de l’acte va ser quan l’alcalde, Josep 
Triadó, va convidar la Teresa Bolart, 
esposa d’en Salvador Xarrié, que ens 

deixava recentment, a hissar l’Es-
telada que des de l’any 2012 oneja 
al costat del monument, fruit d’un 
ampli acord del Ple de Premià de Dalt.

L’altra novetat va ser la propos-
ta de la regidora de Cultura i Festes, 
Emma Escolano, per fer l’ofrena amb 
plantes, amb l’objectiu de després 
replantar-les a zones verdes del poble 
i donar-los una nova vida amb aquest 
enjardinament. 

La nit del passat 10 de setembre, la Crida Premià de Dalt, amb la col·la-
boració de l’ANC Premià de Dalt, va organitzar la primera Marxa de 
Torxes per la independència que s’ha fet mai a Premià de Dalt.

La Marxa, va ser tot un èxit, amb la participació d’unes 80 persones de 
totes les edats, i va deixar records i imatges d’il·lusió i emoció col·lectiva. 
Volem reiterar el nostre enorme agraïment a tothom qui hi va assistir. 

La Diada de l’11 de Setembre, la més 
participativa dels darrers anys

LES OFRENES EN FORMA DE PLANTA S’HAN REPLANTAT A LA ZONA VERDA QUE ENVOLTA EL PAVELLÓ

El parlament enguany el van protagonitzar les veus d’onze veïns dels barris que 
històricament ha tingut Premià de Dalt

FOTO: Dani Garcia

Marxa de Torxes
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La regidoria de Cultura programa un nou festival cultu-
ral al municipi. Es tracta d’un  festival de petit format, 
que ens permetrà gaudir de l’art d’actors i músics de 
primer nivell a la Societat Cultural Sant Jaume.

150.000€ és la quantitat econòmica que l’Ajuntament 
ha destinat pels llibres de text dels alumnes dels centres 
d’ensenyament públic que hi ha al municipi, l’Escola Marià 
Manent, l’Escola Santa Anna i l’Institut Valerià Pujol i 
Bosch.

El Banc de Llibres es va crear l’any passat, fruit d’una 
feina transversal entre les regidories d’Hisenda, Ensen-
yament, Ocupació/Promoció Econòmica, Serveis Socials 
i tota la comunitat educativa, amb una aportació de 

250.000€ i l’objectiu de reciclar els llibres vigents.

L’alcalde, Josep Triadó, recorda que “la consolidació del 
Banc de llibres només és possible amb la bona situació econò-
mica de l’Ajuntament”, i afegeix, “gràcies a la gestió rigorosa 
que ens ha permès cobrir totes les necessitats socials tripli-
cant els ajuts a famílies els darrers 4 anys, invertir en plans 
municipals d’ocupació i abaixar impostos i taxes, també els dos 
últims cursos les famílies de Premià de Dalt han pogut estal-
viar-se el cost del retorn a l’escola’”. Des de l’Ajuntament es 
vol agrair la tasca de les AMPA, famílies i equips directius 
dels tres centres educatius ja que tots ells han estat fona-
mentals per a tirar endavant i després consolidar el Banc 
de Llibres a Premià de Dalt.

Concretament, l’estalvi és d’uns 380€ per cada alumne 
d’institut, i d’uns 200€ per cada alumne de primària.

Les matriculacions d’alumnes a Premià de Dalt 
segueixen la tendència de Catalunya, amb un 
augment d’inscripcions, especialment a l’ESO i FP. 
A Catalunya enguany s’ha batut el rècord i hi ha 
1,6M d’alumnes matriculats.

1.343 alumnes van començar les classes a les 
dues escoles de primària i a l’institut

Josep Triadó disminueix la dedicació i retribució 
econòmica al Consistori en haver estat nomenat Conse-
ller Comarcal de Medi Ambient. L’alcalde es va compro-
metre en el Ple de l’Ajuntament del 14 de setembre a 
destinar íntegrament la part de sou que s’estalvia el 
Consistori a l’acolliment de persones refugiades, aproxi-
madament, 6.500€/any. Tal i com explica el propi alcalde, 
“després de parlar amb la regidora de Serveis Socials, Magda 
Julià, per acordar on aplicar aquest estalvi, vam considerar 
que el més adient era destinar-lo de forma íntegra als refu-
giats per aportar el nostre gra de sorra a pal·liar el drama que 
viuen milers i milers de famílies sirianes”. Aquesta decisió 
personal de l’alcalde s’afegeix a l’aprovació per unanimi-
tat d’una moció de suport a l’acollida de població refugia-
da -consensuada amb les entitats municipalistes- que va 
explicar en el mateix ple un representant de la platafor-
ma Stop Mare Mortum.

L’alcalde de Premià de Dalt destina part 
del seu sou a les persones refugiades

La consolidació dels 
LLIBRES DE TEXT GRATUÏTS marca l’inici del curs escolar

Nova aposta cultural
Festival EscenARTS 
Lletres i musica

El calaix de les Milongas
Joel Minguet i Claudio Martín César

Maleits poetes
Sílvia Bel, Carles Beltran i Llúcia Vives

L'Ovidi, poema sense acabar
Joan Massotkleiner, Toti Soler i Gemma Humet

Del 30 d’octubre al 27 de novembre

Divendres 30 d’octubre, 22.00 h

Divendres 11 de desembre, 22.00 h

Divendres 27 de novembre, 22.00 h



El ciutadà exposa     Ana Mir Domínguez

Vull que vagi per davant la meva gratitud i felicitació a tots els premianencs 
que vam participar en el programa Divendres del 13 al 15 de juliol. Però quin fou 
el sistema de selecció? Premià no és tot el que va sortir per antena ni tot el que 
va sortir per antena era Premià. On eren Carnestoltes, la Coral Primiliana, els 
poetes Valerià Pujol i Marià Manent, Felicià Xarriè, Mariona Borràs, la SCR Sant 
Jaume, l’aplec de la Cisa, la Missa Rociera...

El Regidor respon  Alejandro Costa Urigoitia/ Regidor Comunicació

El sistema de selecció dels continguts que feien referència a Premià de Dalt els 
va escollir l’equip de redacció del programa “Divendres”. Inicialment, des de l’Ajun-
tament els hi vam traslladar les particularitats del nostre poble, destacant, entre 
altres, l’Agrupació Cultural i Recreativa Carnestoltes, la Societat Cultural Sant 
Jaume, la Coral Primiliana, els Gegants, l’Esbart l’Espolsada, el III Circuit Inclusiu 
Sumant Capacitats i el grup de Teatre Musical. 

En la selecció final que els telespectadors van veure, la redacció del Divendres 
va optar per temes que no fossin repetitius (que ja s’haguessin tractat en progra-
mes anteriors) i que es corresponguessin al període de l’any, és a dir, a ple estiu, i 
fossin d’actualitat.

CONSULTES
prmd.premsa@premiadedalt.cat 

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

o Instància a la OAC

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

passaport.
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Moció de tots els grups municipals en suport a 
l’acollida de població refugiada
Aprovada per unanimitat. 

Moció de tots els grups municipals per a la 
publicació del ROM al web i per a l’actualització 
o creació d’un de nou
Aprovada per unanimitat

ACORDS DE PLE  

13 juliol 2015

14 setembre 2015

Compte General de l’exercici 2014
10 vots a favor (CiU i ERC)/ 5 vots en contra (CRIDA i PSC)  
/2 abstencions (PP)

Festes Locals del 2016: 
16 de maig (2a Pasqua) i 29 de juny (Sant Pere) 
Aprovat per unanimitat

Designació dels Ajuntaments candidats a ocupar la 
vocalia del Consell Territorial de la Propietat Immo-
biliària
12 vots a favor (CiU,  ERC i PP) / 3 abstencions (PSC) / 
2 vots en contra (CRIDA)

Moció de tots els grups municipals sobre la 
secció “Vull parlar amb tu: el ciutadà exposa” 
del butlletí municipal “La Pinassa”
Aprovada per unanimitat. 

Moció de la Crida, CiU, ERC i PSC sobre la neces-
sitat d’un nou model de gestió del Litoral i la 
regeneració de platges
15 vots a favor (CRIDA, CIU, ERC I PSC) / 2 en contra (PP).

Moció de tots els grups municipals contra l’ho-
mofòbia, tranfòbia i l’assetjament escolar al 
col·lectiu LGBTI. 
Aprovada per unanimitat

Moció de la Crida, CiU i ERC en suport a les elec-
cions plebiscitàries i constituents del 27 de 
setembre
12 vots a favor (Crida, CiU i ERC) / 3 abstencions (PSC) / 
2 vots en contra (PP).

Proposta de reducció de la dedicació i retribu-
ció de l’alcalde en haver estat nomenat Conse-
ller de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Maresme
12 vots a favor (CiU, ERC i PP) / 5 en contra (PSC i Crida). 
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades: Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @eneritz.la / 02. @carlesimon / 03. @tonisoley / 04. @evita_pinkie / 05. @telmatorregrosa/ 06. @carlesimon

07.@evita_pinkie / 08. @maytemar15 / 09. @mmariadelacisa / 10. @nachocastella / 11. @jowsalas / 12.  @djmasterflash
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La revolució dels somriures ha estat la guanyadora d’aquestes 
eleccions amb 62 escons, amb els que tenim a tocar la nostra nació. 
Hi haurà un Govern de la Generalitat independentista per primera 
vegada a la nostra democràcia. Amb un rècord històric de partici-
pació, el vot popular inequívocament del Sí (47,8%), ha superat 
clarament el vot inequívocament unionista (41,6%). JxS ha estat la 
primera força a totes les comarques de Catalunya. A totes. Hem estat 
capaços d’anar junts, fer pinya i lluitar plegats per la Independèn-
cia, seguint l’exemple del poble català en les ultimes manifestacions 
dels 11-S, Junts per Catalunya amb civisme, tolerància i un somriu-
re. I a nivell local, què? A Premià de Dalt ha votat el 85% de la pobla-
ció. Una cosa mai vista. I ens trobem de nou una gran victòria, això 
sí, amb “sorpreses”... Resulta que hi ha barris que han decidit donar 
la seva confiança a una formació que no te representació al nostre 

poble. Potser no hem estat prou al cas, i no hem explicat bé el que 
volíem aconseguir. Tenim feina a fer allà on el nostre desig no ha 
arribat. Ho millorarem!

D’entrada anunciem que si Artur Mas està imputat, tots els que 
vam votar, també. Proposarem que el 15-O sigui recordat mundial-
ment com el dia que es va afusellar un President de la Generalitat, 
i se’n va jutjar un altre per posar les urnes a disposició del poble. 
Després ja decidirem qui i com ens governarem, i lluitarem per què 
es vetlli per les persones, per la nostra cultura, pel desenvolupament 
del nostre país, per les No retallades,...per tot plegat. I ho farem 
amb contundència i perseverança, però amb il·lusió i rauxa, i sobre-
tot amb Seny. Facebook : esquerra republicana de catalunya 
premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Em sembla com a mínim una lleugeresa, la decisió de retardar 
la sortida de la revista per donar temps a fer una valoració de les 
eleccions. En primer lloc, perquè la valoració cal fer-la en l’àmbit de 
Catalunya i em sembla que hi ha analistes molt més preparats que 
nosaltres, llevat que la pretensió sigui fer propaganda en calent dels 
guanyadors. Dit això, de les eleccions es poden treure les següents 
conclusions: En primer lloc destacar i felicitar el guanyador de les 
eleccions Junts pel Si, que han tingut una gran victòria encara que 
amarga, ja que perseguien aconseguir la majoria absoluta en escons 
tal com tenia en l’actualitat la coalició i s’han quedat lluny, el que 
dificultarà, primer el nomenament de Mas com a president i després 
l’acció de govern, ja que la CUP l’únic que l’uneix a Junts pel Si és la 
independència, de la resta de temes està a “años luz”.

Es manté estable, la important xifra de ciutadans que opten per 
la independència.

Tal com destaquen molts titulars, l’independentisme guanya les 
eleccions autonòmiques, però perd les plebiscitàries, caràcter que li 
va donar el Sr. Mas quan va convocar les eleccions i ha estat repetint 
fins al final apuntant-se el tant d’haver-ho aconseguit.

No figurava en els pronòstics el fort creixement de Ciutadans i 
la CUP, així com la punxada de Podem + ICV. Previsible la caiguda 
del PP i lamentable que UDC no tingui representació parlamentaria. 
Finalment el PSC va aguantar el tipus, perdent molt menys del que 
es pronosticava.

Panorama molt complicat a l’espera del que passi a les generals. 
Per cert, Junts pel Si es presentaran a les eleccions espanyoles? O en 
celebrar-se en territori català les interpretaran com una segona volta 
de les autonòmiques / plebiscitàries? Seran curioses les explicacions.

El resultat de les eleccions al Parlament del 27S ha deixat ben clar 
que s’ha acabat la Catalunya autonòmica. Des del nostre grup muni-
cipal volem donar les gràcies a totes les persones que tant a Premià 
de Dalt com a Catalunya heu fet confiança a la candidatura de Junts 
pel Sí a la que ens presentàvem junt a ERC. En el cas de Premià de 
Dalt, 2.753 persones van optar per aquesta candidatura.

Al Parlament sorgit de les eleccions autonòmiques del 2012 hi 
havia 24 diputats independentistes. Avui, en serem 72. Hem fet 
història i ara farem un estat. Perquè la gran majoria de gent a Cata-
lunya vol que siguem un nou estat. Els que hem defensat el sí tenim 
72 diputats i els altres, com a màxim, 63. Qui ha de tirar endavant, 
doncs el seu full de ruta?

Per a aquells que una i altra vegada volen qüestionar la victòria 

del sí, recordar-los que un referèndum –allò que l’Estat espanyol ens 
ha prohibit organitzar- es guanya o perd en vots, mentre que unes 
eleccions es guanyen o perden en nombre d’escons. I al 27S les dues 
opcions polítiques que ens presentàvem apostant per la indepen-
dència hem superat la majoria absoluta del Parlament de Catalunya.

Junts pel Sí ha guanyat a 906 municipis, a totes les comarques, a 
totes les capitals de comarca i a les quatre circumscripcions. És o no 
és una victòria aclaparadora?

La il·lusió que hem vist a les urnes és un mandat clar i el compli-
rem, no en tingueu cap dubte. Un cop més, gràcies a totes i tots pel 
suport rebut. #juntsguanyem. Bon estiu!

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

Eleccions autonòmiques 2015

La revolució dels somriures

Hem assolit una doble victòria: ha guanyat el sí i la democràcia
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En el darrer Ple, la Crida vam proposar 1 prec, 4 preguntes i 7 
mocions (4 de les quals en nom d’entitats, i agraïm enormement que 
representants d’aquestes hi assistissin a exposar-les).

Vam aconseguir aprovar-ne 6: En suport a l’acollida de la població 
refugiada i migrada, de Stop Mare Mortum; Contra l’homofòbia, la 
transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu LGBTI, de l’Observato-
ri Contra l’Homofòbia; Per un nou model de gestió del litoral i rege-
neració de les platges, de Preservem el Litoral (exposades per Toni 
Borrell, Victor Hierro i Jordi Pagès); en suport al 27-S; i les que ens 
havien tombat al Ple anterior: sobre la secció “Vull parlar amb tu” de 
La Pinassa i per a la publicació i actualització del ROM.

Una no la van voler aprovar (Per un debat públic sobre el futur del 
port, en suport a la Plataforma cívica Premià Port), al·legant que “els 
faltava informació i estaven produint-se reunions on es posposava 
un mes l’aprovació del projecte del port que els veïns rebutgen”. Dos 
dies després, Premià de Mar aprovava el projecte faltant al respecte 
a la Plataforma.

Tot això i més va passar en el Ple. Però l’Ajuntament no en publica 
res. Només fa pública i promociona la noticia tergiversada que l’Al-
calde es baixa el sou per caritat, quan el que fa és cobrar 18.747 euros 
més per duplicar càrrecs entrant al Consell Comarcal, i en comptes 
de compensar-ho abaixant-se la part proporcional del sou de l’Ajun-

tament, només se’n baixa un terç, 6.500. Esperem que, com ha 
promès, dediqui la petita reducció a l’acollida de refugiats, però que 
això passi per una campanya d’autobombo manipulant informació 
és preocupant.

27-S: Tenim una majoria parlamentària que tirarà endavant el 
procés d’independència perquè compta amb la coherència, convic-
ció i fermesa de la CUP. El percentatge de vots augmentarà perquè 
s’hi aniran sumant els que volen un procés constituent unilateral 
no pilotat per qui ha dirigit retallades de drets i privatitzacions de 
l’estat del benestar.

Ara és l’hora de la política en majúscules. La que ha començat ja 
la ciutadania, que dóna exemple anant cada cop més a les urnes en 
una democràcia cada cop més participativa i menys professionalit-
zada, i que ho fa també al carrer, en les expressions massives més 
multitudinàries i en la creixent autoorganització i conscienciació de 
la societat.

La furgoneta de la història té lloc per a tothom i motor incom-
bustible

 Crida Premià de Dalt-CUP · cridapremiadedalt.cat ··· 
cridapremiadedalt@gmail.com · Facebook: Crida Premià de 
Dalt · Twitter: @cridapremiadalt

En el pleno del pasado día 14 de septiembre presentamos conjun-
tamente, a propuesta de la Crida, cuatro mociones: la primera para 
aprobar la creación de un nuevo Reglamento Orgánico Munici-
pal (ROM), la segunda, presentada por la plataforma “Stop Mare 
Mortum” a favor de los refugiados, la tercera sobre un espacio de 
opinión vecinal en esta misma revista y la cuarta una moción para 
luchar contra la homofobia en el municipio presentada por el “Obser-
vatorio contra la homofobia”. También nos opusimos y defendimos 
mociones que nada tienen que ver con Premià de Dalt: una moción 
sobre el proyecto de puerto en Premià de Mar, una moción para 
preservar el litoral en la cual no acabábamos de estar del todo de 
acuerdo y por último una moción que pedía dar soporte a que las 
elecciones del pasado 27S fueran un plebiscito cuando tenían condi-
ción de autonómicas. Siguiendo con nuestra tónica de ayudar a todo 
ciudadano que nos pida ayuda, presentamos ocho preguntas de 
diversa índole pero con el objetivo de mejorar nuestro municipio y la 
vida de los ciudadanos.

El pasado 27S no obtuvimos, tanto en Premià de Dalt como en 
toda Cataluña, el resultado deseado. Nos llama la atención que en el 
pasado pleno CiU+ERC = JxSí se posicionaran a favor de que las elec-
ciones fueran un plebiscito, pero cuando vistos los resultados, no les 

da para saciar su hambre separatista, le buscan otra lectura distin-
ta acogiéndose a la mayoría de escaños fruto de una ley electoral 
totalmente injusta. Es curioso que el equipo de gobierno se harte de 
decir que Premià de Dalt es un municipio totalmente independentis-
ta, llegando el Alcalde en este último pleno a posicionarse a favor y 
no representando a todos los ciudadanos del municipio, dado que en 
nuestro pueblo, la repartición ha sido de un 50% para los separatis-
tas, lo que indica que de mayoría, poca.

Nosotros seguimos representando al 100% del pueblo, ya sea del 
50% separatista o unionista. Y cuando de defender España y su unión 
se trate, seremos los primeros en hacerlo tajantes y sin complejos.

Os recordamos que si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis 
poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook (), 
nuestro Twitter (@PPremiadedalt) o mediante nuestro correo elec-
trónico premiadedalt@ppbarcelona.org

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 electrónico 
premiadedalt@ppbarcelona.org

El ple de les entitats, mensytingut i tergiversat   |   sí, ens governarem

Minoría independentista. Gana la unión. Gana España.

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.

15




