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Com podeu comprovar, la revista municipal “La
Pinassa” ha canviat el seu contingut, ampliant
l’espai per a les entitats locals i incloent-hi noves
seccions, com per exemple explicar un tema en
dos minuts de forma gràfica, o l’espai de la contra
que es dedica a una entrevista a alguna persona
o entitat rellevant de Premià de Dalt. En aquest
primer número de l’any 2016, la contra la protagonitza una conversa amb mossèn Josep Colomer,
de la Parròquia de Sant Pere.
Les pàgines centrals seran les que a partir
d’ara explicaran als veïns i veïnes de forma breu
i amena un tema destacat, amb la voluntat d’una
banda de fer pedagogia i d’una altra d’aconseguir
una major implicació de la ciutadania en els temes
municipals, sovint força desconeguts per a ella.
Finalment, la Biblioteca Jaume Perich i Escala
tindrà una secció fixa a “La Pinassa” en què ens
recomanarà propostes literàries per a difondre
material cultural des d’un dels equipaments més
ben valorats pels veïns.
La voluntat d’aquests canvis a la revista municipal és adequar-la als nous temps, apostant encara
més per la participació ciutadana, la transparència i el Govern Obert, esdevenint, alhora, un
altaveu per a les entitats i la important tasca que
aquestes fan. Perquè, al cap i la fi, el nostre objectiu és que “La Pinassa” sigui la revista de la gent
de Premià de Dalt.
Bona lectura.

Josep Triadó i Bergés. Alcalde
Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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EL PLA DE MANDAT, ANOMENAT #HORITZÓ2020, S’ESTÀ ELABORANT AMB LA PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS

Premià de Dalt consulta
als veïns el Pla de Mandat
#horitzó2020 és el document que planifica les accions a dur
a terme els propers anys
Govern Obert i Transparència,
Alejandro Costa Urigoitia, “entenem
que un bon pla de mandat que doni
resposta a les necessitats de la gent ha de
comptar amb la participació dels veïns”.
Organitzades per grups, la trentena de
persones va marcar les prioritats de les
accions a desenvolupar, distribuïdes en
cinc eixos:

socials perquè marquessin les prioritats
i propostes que consideressin adients,
una eina que han utilitzat unes 200
persones. L’opinió dels ciutadans és
força coincident amb la línia del govern
municipal. En aquest sentit, les accions
que els veïns consideren prioritàries
són les que ja duu a terme el govern:

Gratuïtat dels llibres de text

Compromís amb la gent

Cobrir mesures socials

Gestió responsable i transparent

Bonificacions a empresaris
contractant persones aturades
(Pla 3000)

Dinamització de l’economia
Inicialment, el projecte de pla es va
presentar en una audiència pública per
a traslladar a la ciutadania què es volia
fer. Posteriorment, l’equip de govern va
organitzar una jornada de participació
el passat 17 de desembre perquè, com
explica el regidor de Comunicació,

2016

Cultura, Educació i Esport

Per tal d’assolir una major participació
i implicació, l’Ajuntament també ha
posat a disposició dels veïns, fins al 15
de gener, un formulari al web i xarxes

Calendari Fiscal

INICI

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IBI

IAE

La voluntat del govern
municipal és convocar
una nova jornada de
participació
per
a
traslladar el resultat
obtingut.

Sostenibilitat i qualitat de vida

BÉNS IMMOBLES URBANS

NO DOMICILIAT

BÉNS IMMOBLES URBANS

DOMICILIAT 1a fracció 01 juliol 01/07

FI Voluntaria

05 febrer 05/02

05 abril

02 maig 02/05

05 juliol 05/07

2a fracció

01 set 01/09

05/04

3a fracció

02 nov 02/11

BÉNS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

02 maig 02/05

05 juliol 05/07

BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

02 set 02/09

03 nov 03/11

BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

02 set

02/09

03 nov 03/11

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

02 set 02/09

03 nov 03/11

MERCAT MUNICIPAL

01 abril 01/04

02 juny 02/06

BROSSA RESIDUS DOMÈSTICS
RESIDUS DOMÈSTICS
RESIDUS COMERCIALS
RESIDUS COMERCIALS
CLAVEGUERAM
CEMENTIRI MUNICIPAL
ENTRADA DE VEHICLES - GUALS
OCUPACIÓ SÒL, SUBSÓL I VOLADA
ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

NO DOMICILIAT
DOMICILIAT
NO DOMICILIAT
DOMICILIAT

02 juny 02/06
01 abril 01/04
1a fracció 01 juny 01/06
2a fracció 03 oct 03/10
02 juny 02/06
01 abril 01/04
1a fracció 01 juny 01/06
2a fracció 03 oct 03/10
02 juny 02/06
01 abril 01/04
02 juny 02/06
01 abril 01/04
02 juny 02/06
01 abril 01/04
02 juny 02/06
01 abril 01/04
02 juny 02/06
01 abril 01/04
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EL PRESSUPOST TOTAL -A CÀRREC ÍNTEGRAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA- ÉS DE 53.948,19€

En marxa les obres de pacificació
de la carretera de Vilassar de Dalt

Es construeix una mitjana i es substitueix el semàfor de la cruïlla amb el carrer Rafael Ramos

Estat de la Carretera en l’inici de les obres

poble de Premià de Dalt. El tram urbà
S’està construint una mitjana que
A mitjans de desembre van arren- consisteix en una recta de 350 me- separi els dos sentits de circulació de
car les obres que han de convertir la tres, on la limitació de velocitat és de la via, i es canviarà el semàfor existent
carretera de Vilassar de Dalt en una 50 km/h.
per un altre que funcioni amb fases.
via més amable, especialment en
La programació d’aquest semàfor
el tram a l’alçada de l’Escola Santa Aquesta actuació neix de la demanda es farà de manera que en hores
Anna i la zona esportiva de La Pede més de quatre-cents veïns de
punta la carretera disposi de més
tanca, amb força afluència de persoSanta Anna - Tió i La Floresta
temps de verd.
nes, especialment nens i nenes.
En aquest espai hi ha passos de viaLa durada de les obres és de 2 mesos
Els veïns van demanar a l’Ajunta- nants a totes les cruïlles, un d’ells amb i l’objectiu d’aquesta actuació és milloment l’any 2014 que traslladés a la semàfor, a l’alçada de l’Escola Santa rar la seguretat dels vianants i reduir
Diputació de Barcelona la necessitat Anna i zona de La Petanca.
la velocitat dels vehicles que circulen
de pacificar la carretera al seu pas pel
per la carretera.

CAAD/Maresme

Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics
Cal Carmany / darrera Cementiri Nou
Argentona / 697 758 476
Des de l’1 de gener de 2016 la recollida de gossos a Premià
de Dalt la realitza el Consell Comarcal del Maresme,
concretament, el CAAD Maresme, que dóna servei a 14
municipis de la comarca que li han delegat les competències.

Servei Public > de dilluns a diumenge
Servei 24 hores > Animals perillosos o ferits
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Curs
Txi Kung
Terapéutic

Branca de la Medicina
Tradicional Xinesa per
a prevenir i equilibrar
fibromiàlgia, fatiga
crònica, ansietat,
depressió i hipertensió.

Dilluns / Dijous
de 19 a 20.15 hores
1 dia/setmana 25€/ mes
2 dies/setmana 45€/ mes
Raquel Buendía
661 631 853
raquel.buendia@yahoo.es
naturalezayin.blogspot.com.es
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Agraïment
ALS PARTICIPANTS I COL·LABORADORS

Els Reigs Mags d’Orient van passar per Premià de Dalt
el vespre del dia 5 de gener amb una gran acollida. En
nom seu i de l’Ajuntament de Premià de Dalt volem
agrair públicament totes les persones i entitats que
amb el seu esforç, treball i col·laboració, van fer possible
aquesta cavalcada, i, de forma molt especial a l’entitat
organitzadora, L‘Associació Cultural i Recreativa
Carnestoltes.

Fotografies: Carlos Sánchez

tot un èxit
spai La Fàbrica,
La desfilada a l’E
, Òptica
a 3A , Aquae, Iala
od
M
r,
ie
el
At
,
a”
“la Caix
owercap,
or a M. Teresa, Fl
Guerra, Pentinad
Fàbrica,
s, El Quiosc de la
Zamor a Sabaterie
i Sorli Discau
Maria de la Cisa
Calçats Duran, La

Restaurant
Sant Antoni
Esmorzars de 8 a 13H
Menú feiners (30 plats a triar)
Menú cap de setmana
Arrossos i fideuas per encàrrec
Salons per a grups
Cuina catalana
Verdures i carns a la brasa
Calçotades en temporada
Vermut amb terrassa
Aparcament
Horari Dinars: de 13 a 16H
Sopars: Només per a grups

C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt Maresme Barcelona

T. 937515211

630162801

Ens retrobarem amb tothom l’any que ve!
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ACORDS DE PLE
14 desembre 2015
Aprovació del Pressupost General, la plantilla i
el catàleg de llocs de treball de la corporació per
a l’exercici 2016.
Aprovada > vots a favor (CiU, ERC-AM i PSC)
Abstenció (PP), Vot en contra (Crida Premià de Dalt)

Aprovació del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme en
matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.
Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM del sector de “Can Nolla”.
Aprovada > vots a favor (CiU, ERC-AM)
Abstenció (PSC i PP)
Vot en contra(Crida Premià de Dalt)

La natura

A LA FI DEL MÓN

SALVADOR BAZ

Exposició
de fotografies

Del 15 de gener
al 21 de febrer
de 2016

Dimarts a divendres,
de 17 a 20 h.
Dissabte, d’11 a 13.30 h.

Riera de Sant Pere, 88 · Can Figueres · 08338 Premià de Dalt

Moció dels grups municipals de CiU i ERC-AM a
favor de la reforma horària a Catalunya.
Aprovada per unanimitat.

Moció dels grups municipals de CiU i ERC-AM
d’adhesió a la xarxa de memòria i prevenció del
feixisme “Mai més”.
Aprovada CiU, ERC-AM, PSC i Crida Premià de Dalt
Abstenció (PP)

22 desembre 2015
Aprovació definitiva de la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’exercici 2016.
Aprovada > vots a favor (CiU, ERC-AM , PSC i PP)
Vot en contra (Crida Premià de Dalt)

Roba i sabates
01> Contenidors de roba
02> Rober de Càritas al Terçó
03> Deixalleria La Suïssa
Deixalleria mòbil

Dimarts > Barri Santa Anna - Tió /
Diumenges > Espai la Fàbrica

Mobles
01> OAC / 93 693 15 15

Us els passen a recollir davant de casa,
amb cita prèvia

02>Deixalleria La Suïssa
6
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Viu el Museu de Premià de Dalt!

CONEIXEU QUE A PREMIÀ DE DALT
TENIM UN PLAT ÚNIC QUE REPRESENTA
L’ODISSEA, EL GRAN VIATGE
D’ULISSES?

Cicle de
conferències
sobre Història
del Maresme
3, 10, 17 i 25 de febrer
Auditori de Can Figueres
de 19 a 20.30 hores
Conferències a càrrec de diferents
doctors ens permetran conèixer una
mica més la història de la comarca
del Maresme de la mà del Museu de
Premià de Dalt

PLAT DE CIRCE
Plat de ceràmica sigil·lada africana. Segona meitat del segle IV dC. - primera meitat del segle V dC.
Procedent de Can Verboom. Plat decorat amb dues escenes impreses que evoquen passatges de l'Odissea.
La primera representa Ulisses i la maga Circe. La segona, el vaixell d'Ulisses amb la serp Escil·la.

Dimecres 3 de febrer
Els ibers de la Laietana:
pagesos, guerrers i aristòcrates.
A càrrec de la Dra. Dolors Zamora.

El Maresme, un territori
ple de romans.
A càrrec del Dr. Joaquim Garcia Roselló.

SEGUEIX

el dia a dia

municipal

LLOGUER
PLACES D’APARCAMENT
66,55€/mes IVA inclòs

T. 93 693 15 55

facebook >
ajuntamentdepremiadedalt

twitter >
@ajpremiadedalt

Dimecres 10 de febrer
El Maresme modern
segles XVI - XVIII
Temps de canvis i creixement
A càrrec del Dr. Benet Oliva.

Dijous 25 de febrer
El Maresme
contemporani, del Corregiment de Mataró del segle XVIII a la
comarca democràtica. Alguns aspectes i anècdotes d’economia, societat i
política.
A càrrec del Sr. Alexis Serrano.
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pressupost

En2’
minuts

municipal

PREMIÀ DE DALT
Pressupost 10.796.015,09€

2016

Habitants 10.392 (any 2015)
Superfície

6,6 km2

Sessió > 14 de desembre 2015
CiU/ ERC-AM/ PSC 13 a favor
PP 2 abstenció / Crida Premià de Dalt 2 en contra

13 de 17 regidors van aprovar el Pressupost Municipal

Evolució presupost general

Presupost general 2016
10.796.015,09 €

14.000.000

Via pública
Medi ambient

14 milions euros

12.000.000

12 milions euros

Serveis
Generals

10.000.000

29%

10 milions euros

8.000.000

10.796.015,09 €

8 milions euros

6.000.000

6 milions euros

4.000.000

4 milions euros

2.000.000

2 milions euros
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22%
39%
Pla de
Barris

10%

Atenció persones

4.433.526,47 €

2007

2016

Evolució Atenció Social

1.195.921,24 €

27%

ENSENYAMENT

590.000,00

1.003.497,58 €

23%

SEGURETAT I POLICIA

540.000,00

621.322,78 €

14%

SALUT
I BENESTAR SOCIAL

490.000,00

540.971,40 €

12%

CULTURA I FESTES

440.000,00

491.408,50 €

11%

JOVENTUT I ESPORTS

390.000,00

300.544,73 €

7%

PROMOCIÓ ECONÒMICA
COMERÇ FIRES, TURISME

340.000,00

170.000,00 €

4%

TRANSPORT

290.000,00

109.860,24 €

2%

COMUNICACIÓ
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

240.000,00

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.433.526,47 €

En2’
minuts

municipal
2016

deute

evolució

pressupost

2009

3.633.383,86

2010

2011

3.229.322,47

3.109.773,51

2012

2.565.736,29

2013

2014

2015

2016

2.340.419,93

1.973.381,88

1.439.454,23

1.461.069,76

2009-2016

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

2009

re
baixa
2014-2016

2010

2011

IBI_
Impost Béns Immobles

2013

2014

2015

2016

ESCOMBRARIES_
Redidus domèstics i industrials

-10% 2014
-2% 2015
-0,6% 2016

-5% 2014
-5% 2015
0% 2016

TOTAL

TOTAL

rebaixa -12,6%

3
eixos

2012

rebaixa

-10%

Acció de Govern

NO

endeutar

3 eixos

Acció govern

Atenció persones

NO

apujar
impostos

ECOnomi-

cament
sostenible

1.098.596,00 €
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Curs d'Aerotono·Aeròbic

Places lliures

dimarts
Apunta't trucant
699·701·310
Professora: Sandra Brañas
Posa't en forma al costat de casa!
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En marxa el Centre Distribució Solidària d’Aliments (DISA)
Dissabte 16 de gener s’obrien les
portes del DISA, a l’església de Santa
Maria, després d’obres d’ampliació i
millora que s’hi han dut a terme.

i Premià de Mar, en funció de la
situació de cada persona i família. Els
aliments provenen de Creu Roja i del
Banc d’Aliments.

Actualment, 80 persones al dia són
usuàries d’aquest servei de caràcter
solidari que consisteix en atorgar
al aliments a través d’uns vals que
atorguen els Serveis Socials dels
Ajuntaments de Premià de Dalt

El Consistori ha aportat 30.000€ a
les obres d’ampliació del centre de
distribució solidària d’aliments
EQUIP 33 voluntaris
1 coordinador
2 responsables

del 31 de gener al 6 de febrer

El Càncer una
malaltia “humana”
4 de febrer Dia Mundial contra el Càncer
ORGANITZA:

COL·LABORA:

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Residu Zero

Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta

Joan Marc Simon

Ed.Pol.len

El moviment residu zero recau en, precisament, intentar reduir al màxim la generació de residus com a partida, però va molt
més enllà: la filosofia Residu zero pretén racionalitzar l’explotació dels recursos naturals i humans, evitant els productes tòxics,
aquells provinents de zones en conflicte i
apropar a cada zona el que necessita, podent crear així ocupació local i de qualitat.

Un Cicló a la Sala
Elisa Puricelli Guerra
En Leo és fill de pares separats; la seva
mare, per motius de feina, ha d’anar a treballar i viure 1 any a fora, a l’Àfrica, i per
això en Leo ha d’anar a viure amb el seu
pare. Això vol dir molts canvis: anar a viure
a una altra ciutat, començar un nou curs a
una nova escola i, a més a més, a la casa del
pare hi viuen 12 persones!
La seva nova germana, que té 9 anys, anirà a la mateixa classe que ell i els ha tocat fer

L’autor ens mostra, mitjançant exemples,
tant la filosofia del moviment com quins casos d’èxit hi ha o com podem col·laborar-hi
amb coses tan simples com ara comprar
productes de proximitat, reciclar tots els
productes que puguem, intentar utilitzar
materials sostenibles enlloc d’altres que generen residus o bé intentar que els electrodomèstics estiguin al seu màxim de capacitat abans de posar-los, entre d’altres.

7 a 10 anys
Traducció Xavier Solsona

un treball plegats. No li farà la vida agradable ja que no vol acceptar un nou germà. El
Leo, per la seva part, ha decidit que de totes
les maneres possibles vol aconseguir que el
seu pare i la seva mare tornin a estar junts.
Ho aconseguirà?
En aquesta col·lecció, “Un Sofà per a dotze”, l’autora ens anirà explicant en cada volum les vivències familiars d’en Leo

En la cocina con Alain Passard
Christophe Blain (França, 1970)
D’una manera subtil
i ambiciosa al mateix
temps, Christophe Blain
barreja el món del còmic
amb el de les receptes
gastronòmiques, intercalant pàgines de les vivències a la cuina i a la sala
de l’Arpège (el restaurant
del xef Alain Passard, a París) amb receptes de la seva cuina,
fent-nos sentir la passió i la pressió d’haver pogut compartir (i degustar) la cuina de Passard.
L’autor ens fa viatjar al món del 3 estrelles Michelin:
quines són les seves visions, com treballa a la cuina, com és
ell, quins projectes té en ment i com funciona un restaurant

12

C Bla. Traducció d’Ana Sánchez.

de primer nivell, passant per com és l’hort del qual extreu
les verdures amb les quals cuina i la subtilesa dels sabors i
olors que desprenen, entre d’altres.
D’aquesta manera, mentre llegim el còmic ens dóna la
sensació que estem allà mateix, rodejats de les olors, els
gustos i la passió per l’alta gastronomia, gràcies al ritme
narratiu i les imatges simples però plenes de contingut que
el dibuixant francès plasma a cada una de les 88 pàgines
del còmic.
Si us agrada el còmic, i el bon menjar, no podeu deixar de
banda aquest còmic! I si la combinació us agrada, no us perdeu l’exposició “Oído cocina! Humor gràfic a la cuina”, que
podeu visitar del 23 de febrer al 15 de març a la Biblioteca.
Us hi esperem!

XARXES SOCIALS
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
01. @bayona.jbm/ 02. @mercat_premiadedalt/ 03. @jbayarrip / 04. @unkrisz / 05. @jessikoko/ 06. @innokuos/ 07. @ajpremiadedalt/
08. @sandrawallace/ 09.@ajpremiadedalt (Carmen Muñoz)/ 10. @divinodelahuerta/ 11. @aialma/ 12. @volcaadmaresme
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Premià de Dalt, cap a una destinació turística de primer nivell
Comencem l’any amb nou pressupost, el primer realitzat íntegrament per
l’actual equip de govern i ens podem sentir orgullosos de què és el pressupost
més social de la història de Premià de Dalt. Augmenten els ajuts socials (fins
a 545.000€), millorem els serveis municipals existents, rebaixem l’IBI, congelem la resta d’impostos i taxes, consolidem la gratuïtat dels llibres de text, el
transport públics gratuït per a joves, gent gran i persones discapacitades, i el
Pla 3000 i el de foment de l’emprenedoria, Destaquem les inversions previstes en el Pla de Barris (1MM€), la millora dels parcs i jardins i via pública,
els horts social i la instal·lació de càmeres de seguretat lectores de matrícules a les entrades i sortides del poble. Alhora és un pressupost implicat en
la promoció de la nostra vila, tant des de la vessant comercial amb l’objec-

tiu de dinamitzar el comerç de proximitat, els mercats i els serveis, com de la
vessant turística. A partir de ser un municipi saludable, marcadament esportiu amb unes instal·lacions millorades i de primer nivell, amb un entorn,
cultura i patrimoni envejable, i amb un nou impuls de totes aquestes realitats, l’objectiu és el de convertir-nos en una destinació turística de primer
nivell. I que els visitants d’arreu i els nostres conciutadans puguin gaudirne plenament. Una de les altres fites rellevants és la de la posada en marxa
del Pla de Mandat i del seu primer procés participatiu obert a la ciutadania,
que ha obtingut una alta participació i ens permet tenir el pols constant de
les necessitats i inquietuds dels veïns de Premià de Dalt. Grup Municipal de
CiU www.joseptriado.cat / Facebook CiU Premià de Dalt @CiU_premiaddalt

El PSC aprova els pressupostos de l’ajuntament per a 2016
Per primera vegada el Grup Socialista ha aprovat els pressupostos del
Ajuntament. Els pressupostos locals tenen poc marge per a realitzar grans
canvis, per això la seva aprovació, obeeix més a raons de confiança política
en l’equip de govern que a raons tècniques.
Vivim temps extremadament accelerats política i socialment i la
conseqüència immediata és un canvi de paradigmes que obliga els polítics a
fer canvis en els seus plantejaments, entre ells actuar d’acord amb els desitjos
i preferències de la ciutadania. I a hores d’ara que la ciutadania demana d’una
manera clara són pactes i consensos per resoldre tot tipus de necessitats.

Des d’el PSC entenem que els regidors del nostre grup municipal a l’ajuntament han de treballar en dues direccions: amb el treball propi d’oposició,
fent propostes pròpies i donant suport a les de l’equip de govern quan aquestes s’acosten a les del programa del PSC.
Confiem que aquest sincer oferiment de col·laboració, tingui una resposta conseqüent i positiva per part de l’Alcalde i no sigui només un exercici de
bones paraules. Amb el nostre oferiment volem ajudar a construir el full de
ruta que permeti aconseguir la imatge que ens agradaria veure del Premià de
Dalt del futur. Facebook: socialistes Premià de Dalt

Fer i fer-ho junts Estem vivint uns moments molt importants i decisius pel nostre País.
El moment històric de l’acord i la investidura del nou President de la Generalitat, per donar veu a la voluntat de la majoria dels catalans, just abans d’enviar aquest escrit, ens fa començar-lo amb molta emoció, il·lusió i alegria.
Però, per damunt de tot, estem treballant pel nostre poble, per tant, és d’això
del què hem de parlar. Fent una mica de balanç de l’any que hem deixat
enrere, dir-vos que hem anat agafant rodatge, i tot i trobar-nos amb projectes decidits i pressupostos tancats, hem pogut desencallar temes a nivell
de urbanisme i de personal, i engegar noves propostes festives i culturals.
Hem trobat una bona entesa amb els tècnics, administratius i treballadors
de l’Ajuntament i, treballant plegats, hem pogut posar-nos al dia i fer força

feina. Sumant esforços entre diferents regidories i l’empresa municipal, La
Pinassa, estem tirant endavant iniciatives que creiem seran molt bones per a
tots. No entrarem en el joc de respondre sobre si tenim veu i vot en el govern
del nostre poble, creiem que els fets parlen. El què si que farem és lluitar per
no fer política utilitzant els problemes dels ciutadans, ens esforçarem per
resoldre’ls escoltant, proposant i participant. Volem explicar què fem, però
sobretot, volem fer i fer-ho junts. La nostra manera de fer és aquesta, amb
responsabilitat i sentit comú. Facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt / m’estimo premia de dalt

L’equip de govern ha enderrocat la casa, els records, la llibertat i les il·lusions dels skaters.
Ha destruït l’antic skatepark en contra dels seus usuaris, més de 600
signants, tota l’oposició, i de les persones que ens hem implicat tant com
hem pogut en ajudar i donar suport a les reivindicacions dels skaters. Ara els
queda un recinte privatitzat, amb mancances, on els seus amics de fora han
de pagar, on perden la llibertat, un nou park que no necessitaven ni volien.
Consultar la ciutadania des d’un inici com demanàvem hauria permès
trobar una solució (n’hi havia) per ampliar el poliesportiu per l’altra banda
sense cap enderroc, i debatre sobre la possible piscina; i hauria evitat gastarse els més de 2 milions que costarà tot el projecte.
A més, això és el colofó d’un llarg seguit d’irregularitats comeses en les

contractacions, que tenim el deure de seguir analitzant, explicant i denunciant fins allà on calgui arribar.
/ Des de la riquesa i complementarietat de punts de vista, i les coincidències i discrepàncies que hem tingut amb les diferents votacions i propostes durant les llargues negociacions, ara que el camí de ruptura constituent
iniciat el 27-S i amb la declaració del 9-N sembla continuar, treballarem
perquè ho faci de debò, sense renúncies, des de la base i des de l’esquerra
Crida Premià de Dalt-CUP · cridapremiadedalt.cat ··· cridapremiadedalt@gmail.com · Facebook: Crida Premià de Dalt · Twitter:
@cridapremiadalt

Dinero de todos para asuntos de una minoría
Primero de todo nos gustaría desearos un feliz año nuevo a todos los
vecinos de Premià de Dalt. En segundo lugar, dar las gracias a las 685 personas que el pasado 20 de diciembre confiaron el Partido Popular. En el pleno
de diciembre se votaron los presupuestos para el curso 2016, a los cuales
nos posicionamos en contra porque como ya dijimos, son unos presupuestos
correctos, pero se sigue destinando dinero público a entidades separatistas.
Dinero que es de todos los contribuyentes. También presentamos una serie
de preguntas referidas a varios problemas del pueblo y de algunos vecinos,

tal y como hemos venido haciendo hasta la fecha. Siendo éste nuestro único
espacio municipal de opinión, se nos ha impuesto acortar el texto, en deterioro de los partidos de la oposición y favoreciendo al equipo de gobierno que
utiliza esta revista como medio publicitario y de forma partidista. Os recordamos que si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook.com/PPremiadedalt),
nuestro Twitter (@PPremiadedalt) o mediante nuestro correo electrónico premiadedalt@ppbarcelona.org

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat 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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Consulta l’agenda diàriament clicant aquí

10

dimecres

17’30 h

Sis contes sis

Quin berenar més animal!
A càrrec d’Assumpta Mercader.
Cal inscripció prèvia.

3

a càrrec de Cesc Serrat

A la Biblioteca
Biblioteca Jaume Perich i Escala

19 h

A la Biblioteca
Biblioteca Jaume Perich i Escala

19 h

dimecres

19 h

ElsPremià
ibers dede
la Dalt! Crema
Viu elXerrada
Museu de
Laietania: pagesos, guerrers
Rei Carnestoltes

CONEIXEU
QUE A PREMIÀ
DE DALT
i aristòcrates
Dra. Dolors
Zamora
Pa torrat amb all i julivert,
TENIM UN PLAT ÚNIC QUE REPRESENTA sardines i bon vi
El Maresme,
territori ple
Plaça de la Vila
L’ODISSEA,
EL GRANunVIATGE
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes
de romans
D’ULISSES?
Dr. Joaquim Garcia Roselló
Auditori de Can Figueres

Xerrada

El Maresme modern (segles XVI-XVIII)
Temps de canvis i creixement
Dr. Benet Oliva. Auditori de Can Figueres
Museu de Premià de Dalt

19

17’30 h

divendres

Cinefòrum “Isla Bonita”

Museu de Premià de Dalt

A Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

19 h

Benedicció i imposició

7

PLAT DE CIRCE
cultura . juventut . esports . infantil . festes . gent gran . sortides . tallers .

17’30 h

dimecres

L’Hora del conte

La Petita
Hora del conte

Febrer 2016

17

Plat de ceràmica sigil·lada africana. Segona meitat del segle IV dC. - primera meitat del segle V dC.
Procedent de Can Verboom. Plat decorat amb dues escenes impreses que evoquen passatges de l'Odissea.
La primera representa Ulisses i la maga Circe. La segona, el vaixell d'Ulisses amb la serp Escil·la.

12 h

diumenge

Arribada

Rei Carnestoltes.
12’30 h

de la Cendra A la Parròquia
Parròquia de Sant Pere
19 h

Xerrada.Històries del

Maresme Medieval.

Entre l’espasa, la creu i l’aixada.

Gran Rua de Carnaval.

A càrrec del Dr. Joaquim Graupera

Sortida Plaça de la Vila

Museu de Premià de Dalt

13’30 h

Repartiments de premis i
Ball de l’Espolsada
www.grupcarnestoltes.com
A la plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Auditori de Can Figueres

21

diumenge

Inauguració
nou
cicle
12 h

EscenARTS “World music”
amb objectes EXTRA-ORDINARIS
Per a tots els públics

A Sala Sant Jaume. Ajuntament

25
dijous

19 h

Xerrada

El Maresme contemporani,

12

divendres

Dr. Alexis Serrano. Can Figueres
Museu de Premià de Dalt

20 h

Sopar de la fam

en solidaritat amb els
pobles necessitats i aportació
per a la Campanya contra la Fam en
el Món. Al Terçó
Parròquia de Sant Pere

27

dissabte

22 h

EscenARTS

“Canciones de Invierno”
amb Viggo Mortensen i Rafael Plana

A Sala Sant Jaume. Ajuntament

15

LA CONTRA
“Accions com les de Càritas són les
que donen sentit a la vida”

Mossèn Josep Colomer
Rector de la Parròquia de Sant Pere de Premià de Dalt

aliments. A banda de la participació activa que sempre
ha tingut la comunitat de St. Pere a Càritas Premià,
també s’han iniciat projectes com la creació d’un rober
a la casa del Terçó, on s’ofereix roba a un preu simbòlic,
o el “Caritast”, una jornada de tastets gastronòmics
cuinats per gent del poble de forma desinteressada, els
diners dels quals es destinen íntegrament a Càritas.
En una societat que cada cop es declara més laica,
com valora el paper de l’espiritualitat i els valors
cristians en ple s. XXI?

Mossèn, aquest any 2015 la Parròquia ha celebrat
el seu 1050è aniversari. En què ha consistit aquesta
commemoració?
Amb l’ajut del Bisbat, es va restaurar el temple, alhora
que l’Ajuntament pavimentà la plaça i entrada del
Santuari de la Cisa. Agraïment a tots dos. Com a celebració
espiritual vàrem pelegrinar a Roma, resseguint les
petjades de Sant Pere, en els llocs on va donar testimoni
de Jesucrist. A més, hem fet xerrades, concerts, una
caminada a Teià, l’altra parròquia mil·lenària... el més
remarcable ha estat retrobar i recuperar la festa de
la dedicació de la nostra església, el segon diumenge
d’octubre, que des d’ara celebrarem cada any. Ha estat la
cloenda religiosa de la seva restauració material, en què
vam comptar amb el Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons.
Taltavull.
A banda de l’activitat pastoral, la Parròquia ha
jugat un paper vital en l’atenció a moltes famílies del
poble que han patit els efectes devastadors de l’actual
crisi. Quines iniciatives han pogut dur a terme?
S’ha fet un treball molt intens i constant des de
Càritas Premià, situada a l’església de Santa Maria
des de 1983. Gràcies a l’esforç del seu rector, Mn. Xavi
Pich, i molts altres col·laboradors, tot aquest treball ha
portat a inaugurar un Centre de Distribució Solidària
d’Aliments (DISA). Una mena de supermercat de Càritas
amb assessorament. Dignifica els usuaris, els quals
en comptes d’anar a “rebre” el que els donin, poden
bescanviar els vals proporcionats per Serveis Socials per

Accions benèfiques com Càritas, que neixen de les
pròpies persones, són les que donen sentit a la vida.
Sempre m’ha impactat la frase de Jesús ”fa més feliç
donar que rebre”(Fets dels Apòstols 20,35). El nostre
món tècnic i apressat corre el risc de buidar-se d’esperit
i valors, i així viure insatisfet. El Papa ho ha denunciat.
L’Evangeli, en canvi, ens fa més humans, no aporta
únicament valors religiosos. Pel bé de la gent d’avui
urgeix trobar un llenguatge més entenedor i atractiu per
a presentar-lo. El Papa ho està aconseguint amb paraules
i gestos; obre camins.
Precisament des que va ésser escollit, el Sant Pare
Francesc ha esdevingut un referent per a molta
gent d’arreu, creients o no. El seu paper a Cuba,
l’acolliment dels sense sostre al Vaticà o la mà estesa
a homosexuals i divorciats, fets impensables fa uns
anys...
El Papa està trencant motlles. Ens diu que viure la
fe cristiana no és només complir unes regles sinó,
sobretot, estimar. Estimar Déu amb afecte i confiança
filial i als altres com a germans, no només de paraula
sinó de veritat, amb fets senzills, començant pels més
necessitats. Fa poc vaig sentir dir a un dels nostres
bisbes que si tot el que està fent el Papa el poble cristià
no ho assumeix, demà podria quedar en paper mullat.
És tot un repte per a nosaltres.
Finalment, quina empremta voldria deixar Mossèn
Colomer a Premià de Dalt?
La missió del rector de Sant Pere de Premià és doble:
d’una banda, la Parròquia, és a dir, animar la comunitat
cristiana perquè doni en el poble un testimoni senzill,
sincer i real de Jesucrist amb la paraula i els fets. De
l’altra, “custodiar la Cisa”, és a dir, vetllar-hi l’acolliment
pastoral, doncs ja no és només l’ermita del poble sinó el
santuari de l’Arxiprestat. Que tot això arribi a funcionar
d’alguna manera, únicament pot ser obra de Déu, a la
qual he de col·laborar. Només puc aspirar a fer-ho el
menys malament possible.

Mossèn Josep Colomer i Busquets (Mataró, 1933 ) arribà al nostre poble el 1998 després d’estar al capdavant de la basílica de Santa Maria de Mataró, la qual centrava tota la vida religiosa d’una gran ciutat. Ràpidament va
prendre un paper actiu en la vida de Premià, en moltes de les seves vessants, fins al punt que la vila l’ha acollit com
a un fill més. Assegura que va assumir aquest nou repte amb molta il·lusió, gràcies a amics com Jesús Fuxet, Jaume
Riera o Manuel Rodríguez, i el fet de tenir el privilegi de comptar amb el Santuari de la Cisa.

