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Per Nadal, comprem a Premià de Dalt!

Les Festes de Nadal són un període clàssic 
de compres, tant de queviures com de regals, 
i una bona oportunitat per a conèixer els 
comerços del poble, acostar-vos i fer-hi les 
compres de proximitat. La Fira de Nadal, que 
enguany té lloc al parc Felicià Xarrié, és un 
bon aparador perquè feu les vostres compres 
amb antelació.

A Premià de Dalt hi ha establiments espe-
cialitzats de molts sectors on trobareu bons 
productes, alta qualitat i un tracte amable.  Tot 
i que hi ha botigues per tot el poble, els eixos 
comercials més destacats són el nucli antic al 
voltant de la Riera de Salt Pere, el torrent de 
Santa Anna , al barri Santa Anna - Tió, i l’Espai 
La Fàbrica on, darrerament, s’han obert nous 
comerços amb propostes modernes i atracti-
ves. Les compres de proximitat tenen avantat-
ges per als veïns: hi ha zones d’estacionament 
gratuïtes que permeten la rotació de vehicles, 
estalviem temps en desplaçaments i, a més, 
comprant a Premià de Dalt millorem l’econo-
mia local.

Us animo doncs a visitar la Fira de Nadal, 
a participar de la campanya de dinamització 
comercial 10 x 10 que trobareu explicada a 
l’interior d’aquesta revista i alhora us desitjo a 
tots i a totes un Bon Nadal i que el 2016 arribi 
ple d’oportunitats per a tothom.

L’alcalde, Josep Triadó i Bergés

NOVA Oficina de Recaptació (ORGT) 
de la Diputació de Barcelona 

Espai la Fàbrica  C/de les Teixidores, 3 local 3
Tel. 93 751 16 66 
De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 h
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Les obres de la Poma han costat uns 200.000€, dels quals 
148.000€ han estan subvencionats per la Diputació de Barcelona

El passat 24 d’octubre van entrar en 
funcionament les noves instal·lacions 
de La Poma Bikepark, un complex 
lúdic i esportiu –situat a la zona 
esportiva municipal- que integra les 
dues modalitats en una superfície de 
28.000 m2 aproximats i que té la fina-
litat de consolidar-se com un espai 
adreçat a tota la família.

Amb la integració de les instal·la-

cions de monopatí a La Poma es 
garanteix la seguretat dels usuaris 
i es crea un complex esportiu que 
comprèn vàries zones:

Piscines/ bowls

Zona de trial

Espai Street, tanques i obstacles

Zona de salts 

Piscina d’escuma 

Encara queden algunes zones per 
enllestir com els vestidors, lavabos i 
un bar, i dotar l’equipament d’enllu-
menat. També es vol crear una zona 
d’iniciació destinada a qui vulgui 
començar a practicar tant amb la bici-
cleta com el monopatí, amb la inten-
ció de crear una escola d’ambdues 
modalitats esportives.

La gestió de l’equipament és a càrrec 
del Club BTT de Premià de Dalt i el 
preu d’accés a les instal·lacions és 
gratuït per a veïns/es de Premià de 
Dalt. La resta d’usuaris provinents 
d’altres zones ha de pagar una quota 
(5€/dia) que es destina íntegrament 
al manteniment de les instal·lacions.

EL MUNICIPI ÉS UNA DE LES CAPITALS DELS SALTS DE BICICLETA I DEL MONOPATÍ DES DEL PASSAT 24 D’OCTUBRE
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Premià de Dalt, referent 
europeu de la bici i el patí

Setmanes després d’obrir les portes, el 14 i 
15 de novembre, Premià de Dalt acollia el 8è 
Happy Ride Weekend, la gran festa de Dirt 
Jump. Tot un esdeveniment que trasllada al 
nostre municipi els salts i les acrobàcies dels 
millors riders nacionals i internacionals.

La Poma és oberta els 365 dies de l’any, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

ELS RESIDENTS EMPADRONATS A PREMIÀ DE DALT TENEN EL BIKEPARK I SKATEPARK GRATUÏT. 

PER MES INFORMACIÓ : www.facebook.com/bikeparklapoma

 8è Happy Ride Weekend



Premià de Dalt, el primer 
banc d’energia local
El passat 13 de novembre es signava el conveni de col·laboració 
entre l’Associació Banc d’Energia i l’Ajuntament

Es tracta d’un projecte innovador 
que pretén fomentar l’estalvi ener-
gètic i aplicar una part dels recursos 
estalviats per contribuir a millorar 
l’eficiència energètica de les llars en 
risc de pobresa energètica.

El banc d’energia de Premià de Dalt 
ja ha iniciat un treball de diagnosi de 
famílies en risc de pobresa energètica, 
per altra banda,  alguns equipaments 
ja s’han adherit al projecte (biblioteca 

i pavelló esportiu).  Els centres educa-
tius del poble també s’estan incorpo-
rant al projecte.

A la fira de Nadal els dies 12 i 13 
de desembre, que se celebrarà al parc 
Felicià Xarrié, hi haurà un estand per 
donar a conèixer el projecte entre tots 
els veïns i veïnes del poble. També 
s’ha obert  un punt d’informació del 

projecte a l’oficina de serveis tècnics 
de l’Ajuntament (els divendres de 9 a 14h)

MEDI AMBIENT LA PINASSA_ 109
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PREMIÀ DE DALT ÉS EL PRIMER MUNICIPI DE CATALUNYA EN CONSTITUIR UN BANC D’ENERGIA LOCAL

El banc d’energia és un projecte 
obert a la participació de qualsevol 

entitat, família, particular, empreses 
que vulguin fer estalvi solidari

www.bancdenergia.org



El Ple celebrat el passat 9 de 
novembre va aprovar inicialment 
les ordenances fiscals per al 2016 
entre les quals destaca la reducció del 
tipus impositiu de l’IBI amb l’objectiu 
d’evitar increments aproximats d’un 
10% en el rebut a les famílies. També 
es va establir la resta d’ordenances 
fiscals, impostos i taxes pel 2016.

El calendari fiscal entrarà en vigor 
a partir de l’1 de gener del 2016 
i, d’una banda, dóna continuïtat 
a l’actual calendari de pagaments 
d’impostos i taxes que permet, com 
a mesura social, fraccionar en tres el 
pagament del rebut de l’IBI si aquest 
es domicilia, i a partir d’ara també la 
taxa d’escombraries, en dos.

Gràcies als vots del Govern 

municipal (CiU i ERC) i del PSC i PP 
-La Crida es va abstenir- es va aprovar 
la proposta de modificació de les 
ordenances fiscals per al 2016, que 
rebaixen del 0,58 al 0,578 el tipus 
general de l’IBI urbà amb efectes 
mínims sobre l’import del rebut i els 
ingressos que percebrà l’Ajuntament 
de Premià de Dal que, segons 
l’estimació feta, serà només de 17.000 
euros inferior respecte la partida 
prevista en el pressupost actual.

Amb aquesta nova rebaixa ja seran 
tres els anys consecutius en què els 
veïns pagaran menys IBI, acumulant 
una rebaixa del 12,6%. La resta 
d’ordenances i taxes es congelen, 
tot i que en algunes s’han introduït 
petits canvis de caràcter tècnic. 
L’única novetat és l’establiment de 
preus públics per a inserir publicitat 
a la revista municipal La Pinassa i 
als serveis audiovisuals de Premià de 
Dalt Media.

Un altre dels punts destacats de 
les ordenances aprovades en el Ple va 
ser la simplificació  dels tràmits per a 
sol·licitar la supressió del pagament 

de l’impost de la plusvàlua per a 
aquelles famílies que hagin perdut 
el seu immoble durant un procés 
d’execució hipotecària, tant si els han 
acabat desnonant com si han donat la 
propietat al banc per saldar el deute. 
Només s’aplica si afecta l’habitatge 
habitual i es fa amb caràcter retroactiu 
des del 2014.

La proposta de modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals, taxes i preus públics se 
sotmeten ara a un període d’exposició 
pública de 30 dies hàbils a partir de 
la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. Si es 
produeixen al·legacions, tal i com els 
grups municipals van avançar en el 
Ple, aquestes s’estudiaran i el text es 
tornarà a presentar al Ple per a la seva 
aprovació definitiva. 

Malgrat votar a favor de les 
ordenances fiscals, els grups del PSC 
i PP van manifestar que havien trobat 
a faltar diàleg amb el govern, un punt 
compartit amb La Crida, qui també va 
reclamar més justícia social i un IBI 
més progressiu. En aquest aspecte, 
l’alcalde i regidor d’Hisenda, Josep 
Triadó, va recordar que “l’IBI ja és un 
impost progressiu perquè paga més qui 
més té” i va destacar que “a Premià 
de Dalt les retallades les fem en IBI, 
impostos i deute”.

AJUNTAMENTLA PINASSA_ 109
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L’Ajuntament aprova una 
nova rebaixa de l’IBI 

L’ESTALVI MIG QUE ELS VEÏNS NOTARAN EN EL REBUT DE L’IBI ÉS APROXIMADAMENT DEL 0,6%

La proposta de modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores dels 

tributs locals, taxes i preus públics se 
sotmeten ara a un període d’exposició 

pública de 30 dies 

Amb aquesta nova rebaixa ja seran tres els anys consecutius en 
què els veïns pagaran menys IBI, acumulant una rebaixa del 12,6%.

L’ESTALVI MIG ÉS FRUIT DE DUES ACCIONS

La sol·licitud de l’Ajuntament a través de la Direcció General de Cadastre perquè s’apliqués el coeficient 
reductor del 0,85 sobre els valors cadastrals.

La rebaixa del tipus general de l’IBI (d’un 0,58 a un 0,578)
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Premià de Dalt ja disposa d’una Guia 
de l’activitat econòmica i comercial

Ampliació de l’àrea de jocs 
infantils del Vogi i creació d’una 
àrea esportiva a Can Costa

Jornada de formació sobre 
la reforma del Codi Penal

Merescut homenatge a Juli Giner The Rock

El llibret distribueix l’activitat per sectors -agricultura, comerç i serveis, cons-
trucció, restauració i hoteleria, i indústria- i també inclou els telèfons d’interès i 
un índex alfabètic de comerços locals.

Un dels objectius d’aquesta publicació és dinamitzar l’economia local donant a 
conèixer a través d ela Guia l’oferta comercial i econòmica de què disposa Premià 
de Dalt.

Ara s’està treballant per a fer una edició digital de la guia. Per tant, qualsevol 
empresa, emprenedor/a, autònom/a i/o establiment comercial que no aparegui 
en el format paper, pot posar-se en contacte amb el Servei Municipal de Promoció 
Econòmica per a aparèixer en la nova edició.

Els parcs del Vogi –a sota del Club de Tennis Premià de Dalt- 
i de Can Costa –entre el camí de l’Empedrat i la carretera del 
Ramal- s’han ampliat amb una tirolina i rocòdrom, i un gimnàs 
a l’aire lliure, respectivament. La tirolina és per a infants majors 
de 5 anys i l’àrea esportiva per a majors de 14 anys

Organitzada per l’àrea de Recursos Humans i la Policia Local, la jornada va 
comptar amb la participació d’un magistrat i d’una fiscal en què van assis-
tir més de 100 agents de diversos cossos de seguretat. L’objectiu era conèixer 
més la reforma del codi penal i la llei d’enjudiciament criminal i l’estatut de 
la víctima.

El passat 20 de novembre l’Ajuntament va retre un merescut homenatge al flamant 
Campió d’Europa de boxa de pes superploma, en Juli “The rock” Giner, amb arrels al barri 
Santa Anna-Tió. A l’Espai Santa Anna es va tornar a emetre el combat amb què va assolir el 
campionat, amb comentaris del campió premianenc tant sobre els assalts com de la prepa-
ració per arribar-hi en les millors condicions. L’Ajuntament va obsequiar en Juli amb una 
placa commemorativa.

PER A LA NOVA EDICIÓ EN LÍNIA: Trucar al telèfon 93 693 15 90 o bé escriure a prmd.ocupacio@premiadedalt.cat 
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TRENTA-SIS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE PREMIÀ DE DALT PARTICIPEN EN AQUESTA CAMPANYA

La campanya de dinamització “10 
x 10” consisteix en bescanviar vals de 
descompte en fer compres superiors a 
10 euros.  Hi participen establiments 
del nucli antic, Santa Anna - Tió, La 
Floresta i El Remei - Castell.

Quan un client faci una  compra 
superior a 10€, el comerciant li entre-
garà un val de descompte. Aquest val 
és per un 10% de descompte en el 
preu d’una propera compra que faci en 
aquella mateixa botiga  o  a qualsevol 
dels comerços adherits a la campanya. 
Els vals, tan sols és poden utilitzar en 

compres de més de 10€.

Els comerciants adherits a la 
campanya constaran tant en els 
cartells de la campanya com als vals, 
amb el nom complert de la botiga/
servei i el barri on es troba.

Quan un ciutadà compra un produc-
te per exemple de 12€, li donen un 
val. Llavors, si el ciutadà va a un altre 
establiment o al  mateix i compra un 
producte, per exemple de 25€, podrà 
aplicar el val de descompte del 10% i 
li descomptaran 2,5€. Tant perquè li 
donin un val, com per bescanviar-lo, 
les compres han de ser superiors a 
10€.

El 10% de descompte va a càrrec del 
comerciant. L’Ajuntament s’encarre-
ga del disseny, impressió i distribu-
ció dels vas descompte a les botigues i 
dels cartells publicitaris.  

Campanya de Nadal dels 
establiments comercials
Aconsegueix el teu val de descompte als comerços adherits! 10 DIES 

AMB DESCOMPTES 
DEL 10%*

DEL 14 AL 24 
DE DESEMBRE

*Vals no acumulables 
i per compres superiors 
a 10€

ACONSEGUEIX EL TEU VAL 
DE DESCOMPTE ALS COMERÇOS 
ADHERITS A LA CAMPANYA!

ELS VALS NO SÓN ACUMULABLES I CADA 
COMPRA EFECTUADA SUPERIOR A 10€, 
DÓNA DRET A REBRE UN SOL VAL.
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18 h/ 19h

19è Pessebre Vivent
Representació del Pessebre Vivent 
Masia de La Cisa
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Recollida de tiquets 
regals de la Nit de Reis
Lliurament dels tiquets
Baixos antic Ajuntament
(plaça de la Vila)
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Concert de Nadal 

Coral Primiliana de Veus 
Femenines 
A la Parròquia de Sant Pere

31
dijous 21 h

Festa de Cap d’Any 
Sala Sant Jaume
Bar Restaurant St. Jaume

Desembre 2015

Gener 2016
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L’Hora del conte 
“El Nadal d’en Pere Perot”
A càrrec d’Eva González 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert de Nadal 
Escola Municipal de Música, 
Solidari amb la Marató de TV3
A la sala Santa Jaume
Escola Municipal de Música

Concert de Nadal 
Escola Municipal de Música, 
Solidari amb la Marató de TV3
A la sala Santa Jaume
Escola Municipal de Música

Marató de TV3
Playbaks
Sala Sant Jaume
Comissió de Festes i SC Sant Jaume

Desfilada 
08338 Sensacions
Plaça de la Fàbrica
Ajuntament i Societat Municipal La Pinassa

Mesures de prevenció 
i seguretat ciutadana
A càrrec de Mossos d’Esquadra i 
Policia Local de Premià de Dalt
a la sala de plens de l’Ajuntament

/ GENER
dissabte

1 / 2 / 3
divendres/ dissabte/ diumenge

2

24
dijous

Poema de Nadal 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Arts i Lletres

18 h/ 19h

19è Pessebre Vivent
Representació del Pessebre Vivent 
Masia de La Cisa
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Missa mitjanit o del 
gall Cloenda amb cant de 
nadales i trobada festiva. 
Ermita de La Cisa

20 / 26 / 27
dissabte/ diumenge



11’30h

Tallers de Fanalets 

Taller gratuït
Pati de Sant Jaume
Espai de Cinema

La Petita hora del 
conte “Nyam-Nyam”, 
a càrrec de Gina Clotet
Biblioteca Jaume Perich i Escala

8
divendres

15
divendres

16
dissabte

22
divendres

27
dimecres

29
divendres

5
dimarts

20
dimecres

21 h

19’30 h

20 h

22 h

17’30 h

18 h

20 h

Cavalcada de SSMM 
Els Reis d’Orient
18 h Sortida del Barri Santa Anna
19 h Recorregut pel Barri del Remei
20 h Arribada a la Plaça de la Vila. 
Visita Església i lliurament Regals 
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Sopar de Reis 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Arts i Lletres

Inauguració Exposicio 
“La meva visió de l’Antàrtida”de 
Salvador Baz
Museu de Premià de Dalt

Homenatge 
Albert Manent 
Sala Sant Jaume
Arts i Lletres

Cinefòrum
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema 

L’Hora del conte 

“La Maleta de la imaginació”, 
a càrrec de Gisela Llimona
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Grup de Lectura
Tertúlia de llibres 
Sala de l’Orfeó 
Arts i Lletres

De l’1 al 20 gener
Exposició 
Associació d’Artistes 
Premià de Dalt
Pierre d’Hupartac – Ricardo Duran 
– José Ignacio Gili – Paulí Josa – 
José Manuel Velasco 
Museu de Premià de Dalt

Del 15 de gener al 21 de febrer
Exposició fotografies 
“La meva visió de l’Antàrtida” 
de Salvador Baz
Al Museu de Premià de Dalt

Del 12 al 29 desembre
Exposició
Mobilitat internacional 
Create’n’share
Cedida per l’Oficina Jove del Consell Comarcal 
del Maresme

Biblioteca Jaume Perich i Escala
PIJ La Fletxa

exposicions

28, 29 i 30 desembre
Festes ACIRCA’T 

Tallers i espectacles de circ 
Sant Jaume

Del 17 al 29 desembre
DESCONGELA’T

17 / Taller de scrapbooking 

18  /Joc en xarxa, inflables.

19 / PlayBack Sant Jaume

22/ Taller de transfers foto a fusta.

23/ Taller de cuina: Rollets vietnamites. 
Taller de Maquillatge nocturn 

28 /29 Taller de creació d’Stencils,
autoretrats

Cal fer inscripció prèvia al PIJ La Fletxa

Activitats per joves 
de +12 fins a 17 anys
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En marxa una nova edició 
de l’Hort Social d’Ús urbà

Una dotzena de persones en situació d’atur està 
aprenent a organitzar, gestionar i dinamitzar un hort 
social al barri Santa Anna - Tió., en una parcel·la per al 
desenvolupament comunitari. 

Les persones participants consisteix en tallers que 
els proporcionen una base d’agricultura ecològica, 
combinant una part teòrica amb la realització de 
pràctiques. De fet, el grup ja ha plantat pèsols, raves, 
faves i espinacs esperant recollir ben aviat una bona 
collita. 

L’experiència ha demostrat que participar en un 
projecte d’horts comunitaris provoca canvis petits però 
significatius a les persones i a les seves vides. El projecte 
d’horts urbans finalitza el 16 de desembre.

Homenatge a la Gent Gran 
de Premià de Dalt

El 18 d’octubre, l’Associació de la Gent Gran va 
homenatjar les persones sòcies de l’entitat que aquest 
2015 han fet 80 anys. Concretament, a cadascuna d’elles 
se li va regalar una placa commemorativa. A banda, 
l’Associació va voler retre un merescut homenatge a una 
persona molt estimada, en Salvador Xarrié, traspassat 
recentment.

A PREMIÀ DE DALT

Vine a les Activitats

Diabetis
obesitat

13 de DESEMBRE |2015 

DEL DIA 23 DE NOVEMBRE
FINS AL 25 DE DESEMBRE

CONSULTA EL FULLETÓ D'ACTIVITATS C
ol
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ó:
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L’11 de desembre, a la sala 
teatre de la Societat Cultural 
Sant Jaume, Sílvia Bel, una de les 
actrius que millor recita de Cata-
lunya, es capbussa dins la història 
més fosca i viva de la literatura, 
l’obra dels poetes “maleïts”. Versos 
de passió, amor, ràbia i melan-
gia, construïts pels autors que 
més han regirat les nostres vísce-
res. L’actriu posa veu a poetes que 
van viure al límit de la vida i que 
van descriure el seu temps sense 
sedassos ni mordalles.

És una proposta fruit del treball 
col·lectiu de Sílvia Bel (actriu-rap-
sode), Llúcia Vives (cantant), Carles 
Bertran (piano).  Aquest recital 
poètic-musical –que combina els 
versos amb cançons- es presenta 
embolcallant tres eixos dels que 
els poetes maleïts en són experts: 
l’amor, l’anticlericalisme i les expe-
riències negatives.

Venda d’entrades
Secretaria SC Sant Jaume > 10€
www.atrapalo.com

El 13 de desembre es presenta un 
nou conte infantil “La Caseta dels Reis: 
un secret a descobrir”

En el marc de la Fira de Nadal, 
dissabte 12 de desembre a les sis 
de la tarda i al parc Felicià Xarrié, 
tindrà lloc la presentació del conte 
infantil que ha escrit l’Eva Roig 
i que l’ha il·lustrat la jove Ona 
Carvajal.

La història ens trasllada a 
un dels llocs més màgics de la 
muntanya del nostre poble, la 
Caseta dels Reis, i ens apropa a una 
de les figures més estimades, espe-
cialment pels més menuts, de les 

festes nadalenques: Ses Majestat 
els Reis d’Orient.

El conte es repartirà gratuïta-
ment a tots els nens i nenes de les 
escoles de Premià de Dalt i també 
es podrà recollir un exemplar a la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala.

Des d’aquesta pàgina, moltes 
felicitats a les creadores d’aquesta 
història i dibuixos que ens perme-
ten descobrir el patrimoni de la 
nostra vila.

“Maleïts poetes”
recital poètic 
i musical, amb 
Sílvia Bel tancarà 
l’edició de tardor 
de l’ESCENARTS

LLOGUER
PLACES D’APARCAMENT

SEGUEIX
el dia a dia
municipal

T. 93 693 15 55
66,55€/mes IVA inclòs 

facebook > 
ajuntamentdepremiadedalt

twitter > 
@ajpremiadedalt





XARXES SOCIALS - PARTICIPACIÓLA PINASSA_ 109

13

Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @lapomabikepark / 02. @gemmiix/ 03. @nestor_serrabmx / 04. @zhermo65 / 05.@sandrazm73 / 06. @susanaqgrande / 
07. @bernatpomerol/ 08. @monifarre / 09. @keru74/ 10. @djmasterflash/ 11. @lapomabikepark/ 12. @luisillaflores
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Nosaltres fem política municipal, és el que hem de fer, és el que 
ens han demanat que fem, i per això som aquí. Estem governant, i 
ho fem en coalició, per tant, anem junts, i això vol dir pactar, arribar 
a acords i treballar plegats. No sempre estem d’acord, no és fàcil, 
però tampoc és tant  difícil, ja que treballem pel nostre poble i tots 
volem el millor per Premià de Dalt. Tenim una oposició dura i activa, 
i creiem que això és bo i necessari, doncs fa que estiguem al cas, i 
que la feina de cada dia no ens faci perdre visió global. En aquesta 
legislatura hi ha polítics experimentats, però també hi ha molts regi-
dors que encara n’hem d’aprendre molt. Tot i això, estem trobant la 
fórmula, poc a poc, per poder treballar i sumar esforços. No obstant, 
a nivell de país, estem vivint uns dies molt importants, i això fa que, 
a més de casa nostra, haguem d’estar molt pendents del què passa al 
nostre país i posicionar-nos, i debatre i proposar, i aprovar o deses-
timar, propostes de tots els grups polítics envers aquesta situació. 
I en això, també hem d’anar amb compte i no votar a cop de cor, 
sinó amb el cap clar i amb cura, doncs ara més que mai les parau-

les i els fets se’ns poden girar en contra. I hem treballat molt per 
arribar on som. ERC-AM som independentistes, republicans i demò-
crates. I també tenim pressa, però ho hem de fer bé, afortunadament 
tenim un equip de persones que ens embolcallen, ens esperonen i 
ens ajuden a no equivocar-nos, o a rectificar en cas de fer-ho, per 
poder construir entre tots un país amb una societat justa, solidària i 
pròspera. Aquest és un moment històric i el volem viure amb alegria, 
positivisme i optimisme. No oblidem que mentrestant, també estem 
en un moment molt trist després de veure la capacitat de destrucció, 
la violència i la falta de respecte per la vida humana. Per tant, volem 
mostrar la nostra indignació davant els fets tant greus esdevinguts 
a Síria, a Beirut, a Àfrica, i a França, i la nostra empatia envers totes 
les persones que els estant patint. Estem convençuts que amb la 
Cultura podem combatre la ignorància, la intolerància i el fanatisme

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

Un  tema que es va parlar al ple de novembre va ser el de l’Skate 
park, el de sempre. La crida va presentar una moció demanant 
demorar l’enderrocament fins que comencin les obres de la pista 
descoberta que vol construir l’equip de govern just  on ara hi ha 
el skate. Òbviament nosaltres vam votar a favor, de fet el que ens 
agradaria es que no s’enderroqués mai aquesta pista, ja que és una 
instal·lació reconeguda internacionalment, on han vingut a patinar 
campions del mon, i obeeix a un concepte de llibertat pels joves, 
d’espai obert i punt de trobada que el govern de CiU i ERC volen 
trencar, engabiant el jovent en una instal·lació que no reuneix les 
millors característiques tècniques pels patinadors. 

Sembla que el projecte esportiu del govern consisteix en construir 
un skate park i enderrocar un altre i construir una pista fora del poli-
esportiu quan ja en tenim una. Bé allà diuen que faran la piscina 
d’aquí a 5 anys.  Nosaltres defensem una altra proposta més assen-
yada, realista i pràctica. Per  descongestionar la saturació del polies-

portiu, i com  una solució definitiva es cobreix l’actual pista exterior, 
i de la resta dels espais d’equipament fem una projecció d’una zona 
esportiva que doni servei al poble a 20 anys vista, que permeti 
créixer a les entitats esportives. Trobem que és molt trist que els 
clubs esportius que fan ús del poliesportiu no pugin créixer per falta 
d’espai. A dia d’avui i el govern ho saben bé, fer una piscina coberta 
no és una inversió sostenible amb fons propis, i cap empresa privada 
correrà el risc de fer-la perquè s’hi perden molts euros anualment. 
Cal una racionalització dels equipaments esportius, tocant de peus 
a terra i sense fer volar coloms. Aprofitar els que tenim i projectant 
els nous fent una aposta de futur d’una manera seriosa i amb rigor. 

Com que aquesta és l’última revista de l’any, volem aprofitar per 
desitjar a tots el ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt unes Bones 
Festes de Nadal i una bona entrada a l’any 2016. 

Facebook: socialistes Premià de Dalt

El passat 28 de novembre, l’equip de Govern vam realitzar la 
primera audiència pública de la legislatura on vam donar compte de 
les accions escomeses durant els sis primers mesos. Així mateix, vam 
convidar a tothom a participar en l’elaboració del Pla de Mandat, el 
full de ruta que regirà les polítiques de l’Ajuntament els propers 4 
anys. Entenem que només la visió del conjunt dels ciutadans propor-
ciona la riquesa necessària per fer progressar el nostre municipi i 
situar-lo com a referent en el mapa.

Aquest 2016, consolidarem tots aquells projectes d’èxit que procu-
ren un major benestar i una ajuda imprescindible per a les famílies 
amb majors dificultats. I ho farem sense endeutar-nos, garantint 
la seva sostenibilitat i sense demanar més diners a la ciutadania. 
Seguim garantint un govern que no puja les taxes i, fins i tot, torna 
a baixar-ne una: l’IBI. L’acumulació d’una rebaixa del 12,6% en els 

últims tres anys fa esdevenir Premià de Dalt una positiva excepció 
en el conjunt de municipis. 

L’alcalde i els regidors de CiU creiem, en majúscules, que aquesta 
és la nova forma de fer política. Per això, hem volgut integrar-la al 
nostre ADN. I no ens ha costat gens perquè només essent 100% 
transparents en la gestió dels recursos de tots i totes, només donant 
compte periòdicament del que es fa a l’Ajuntament, aconseguirem 
que la societat de Premià de Dalt estigui orgullosa dels seus repre-
sentants i tingui motius objectius per renovar la confiança que va 
dipositar en nosaltres el passat mes de maig.

Aprofitem per a desitjar-vos un Bon Nadal i un nou any carregat 
d’il·lusió i somnis complerts. Grup Municipal de CiU www.joseptria-
do.cat  Facebook CiU Premià de Dalt @CiU_premiaddalt

La zona esportiva de Premià de Dalt

Primer la ciutadania
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Aquest mes cedim el nostre espai al Club Skatepark Premià de 
Dalt, donant-los tot el suport:

Després de fer l’única i gran inversió que es fa cap al col·lectiu dels 
usuaris de l’skatepark original, aquesta no és per altra cosa que per 
fer-nos fora de la que ha estat la nostra casa durant 10 anys.

D’un dia per l’altre  vam escoltar tres persones parlant de com 
emportar-se la runa de l’antic  skatepark; en aquell moment  vam 
iniciar un esdeveniment i patinada reivindicativa. Just després, amb 
moltes presses ens van comunicar que ens construirien un de nou 
amb una empresa amb una experiència molt escassa, per fer  l’am-
pliació del poliesportiu.

Malgrat la nostra oposició, el projecte va seguir endavant. Ens han 
construït un skatepark que s’està caient a trossos des del primer dia i 
no compleix les necessitats de tots els usuaris.

Se’ns fa fora per construir una ampliació del poliesportiu escassa i 
perquè es diu que  no hi ha  més lloc  perquè  es  farà  una piscina 
de la que fa anys i anys que sentim a parlar. Quan podrien fer qual-
sevol inversió que sumés i no restés, infraestructures per als habi-
tants de Premià de Dalt, com reparar l’actual pavelló.

Perquè  hem estat nosaltres qui ens hem encarregat del mante-

niment de l’skatepark durant tots aquests anys, ja que al no haver-
hi  una entitat no consideraven que fos  necessari  fer-ne el 
manteniment. Si el  tobogan  del parc es trenca, hauran de ser els 
nens que creïn una entitat perquè es repari?

Potser ha colat a una part del poble, però pels usuaris no us heu 
penjat cap medalla. No volem passar de tenir un skatepark recone-
gut internacionalment a un que, a part de no destacar en res, és de 
pagament, privant-nos de llibertats i convertint-lo en una zona no 
pública. El nou skatepark no està a l’alçada de l’antic.

Demanem un procés de participació ciutadana real per decidir 
entre tots sobre tota la zona esportiva. No acceptem que l’alcalde 
digui que la única participació que volen han estat les eleccions; això 
és la seva participació ciutadana de la que tant parlen? La gent té 
dret a decidir sobre tot i no només cada quatre anys.

#longlifebowlpremia Facebook: Long life bowl premià

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

Ya llevamos cuatro plenos y cada vez está más claro que hay 
componentes del equipo de gobierno que no saben lo que sucede en 
el municipio, y por lo tanto, menos aún en su concejalía. Quedó claro 
en el último pleno en el turno de preguntas. Es una pena que tenga-
mos un municipio con una proyección indiscutible y que ésta tenga 
que estar gestionada por según que concejales, que lo único que 
han hecho hasta el momento ha sido darle votos al Alcalde, dando 
evidencias que no tienen la preparación necesaria para dicho cargo.

Vemos inadmisible que el pueblo siga repleto de banderas separa-
tistas. Por ello, en el pasado pleno del mes de noviembre y después 
de haber intentado solucionar el tema anteriormente sin éxito y con 
poca claridad desde el equipo de gobierno, presentamos una moción 
pidiendo la retirada inmediata de estos símbolos para que reinase la 
neutralidad política, tan necesaria, que tendría que haber en la vía 
pública. Si el equipo de gobierno no quiere representar a los vecinos 
que se sienten tan catalanes como españoles, nosotros lo haremos. 
Desde el Partido Popular de Premià de Dalt seguiremos día tras día 
defendiendo la unidad de España sin complejos.

A parte de la moción también presentamos, siguiendo nuestra 
línea, una serie de preguntas referidas a diversos problemas del 
pueblo, desde las pistas deportivas situadas en la Avinguda Josep 
Tarradellas y en Las Pérgolas, así como cuestiones para solucionar el 
gran problema de aparcamiento del barrio Santa Anna-Tió. Desde las 
diferentes concejalías no se dio respuesta con la claridad que espe-
rábamos.

Seguimos trabajando al 100% por y para el pueblo, para sus 
vecinas y vecinos, independientemente de su ideología, pues noso-
tros sí queremos un Premià de Dalt para todos.

Por último, os deseamos que tengáis unas felices fiestas y un prós-
pero año nuevo 2016.

Os recordamos que si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis 
poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook 
(Facebook.com/PPremiadedalt), nuestro Twitter (@PPre-
miadedalt) o mediante nuestro correo electrónico premia-
dedalt@ppbarcelona.org

Destruir l’skatepark en contra dels seus usuaris: això és participació ciutadana?

Falta de preparación en el equipo de gobierno

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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 Fe d’errada: Lamentem que en l’anterior número de la revista vam repetir l’últim paràgraf de l’escrit del Partit Popular.






