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Premià de Dalt dibuixa el seu futur
Aprovat el Pla de Mandat de la legislatura



L’alcalde escriu

En les darreres setmanes, ha estat especialment rellevant el 
paper de les entitats de Premià de Dalt. Com bé sabeu les enti-
tats són un dels pulmons de la vida local. En el cas del nostre 
poble, històricament algunes d’elles han arribat fins i tot a subs-
tituir l’ajuntament en l’organització de festes populars tan arre-
lades al nostre país com els Reis d’Orient o el Carnaval, en el 
cas del Grup Carnestoltes, o bé quant a equipaments, com passa 
amb la Societat Cultural Sant Jaume, el seu teatre i les seves 
seccions.

Doncs bé, l’escrit d’aquest mes a la revista municipal pretén 
ser un reconeixement a totes les entitats i la seva vocació de 
servei. Com veureu a les pàgines següents, l’Associació Diver-
tit de Serveis a la Joventut ha decidit finalitzar la seva activi-
tat. Han estat vint anys organitzant el Festival de la Infància i la 
Joventut a Premià de Dalt. Vint anys en què tots nosaltres hem 
pogut viure unes vacances de Setmana Santa al pavelló polies-
portiu municipal, entre amics, veïns i gaudint dels inflables i les 
altres activitats. Heu fet molta feina, Divertit!

També es mereixen el nostre homenatge les nombroses enti-
tats que organitzen accions per a recaptar fons per a l’esdeveni-
ment solidari en majúscules que tenim al nostre país, La Marató 
de TV3. Moltes gràcies de veritat per saber despertar la solida-
ritats dels veïns i veïnes.  Premià de Dalt és un poble solidari i 
ens n’alegrem.

La tercera entitat amb qui vull tenir una menció especial 
és Oncolliga Premià de Dalt. Una entitat sense ànim de lucre 
-amb la Teresa Meca i en Carles Ramon com a responsables- que 
ofereix suport social i psicològic als malalts, familiars i persones 
cuidadores. La nostra és un de les tres seus que hi ha al Maresme 
i sens dubte deu ser de les més actives del país. Una bona mostra 
n’és la 2a Setmana Oncològica que ha organitzat fa unes setma-
nes. Un esdeveniment que ens ha apropat a una malaltia que 
a tots i totes ens toca o tocarà d’a prop, i que ens ha permès 
conèixer la trajectòria i vivències personals d’excel·lents profes-
sionals mèdics, persones malaltes, familiars i cuidadors/es. Tots 
ells ens han donat una gran lliçó, sens dubte.

Des d’aquestes línies, moltes gràcies a totes les entitats locals 
per la feina que feu i perquè sense vosaltres no tindríem el poble 
que tenim. Us ho agraïm.
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Del 31 de gener al 6 de febrer, diverses activitats ens han acostat a aquesta malaltia

Organitzada per Oncolliga 
Premià de Dalt, amb el suport de 
l’Ajuntament, la programació ha 
estat tot un èxit de públic, destacant 
també l’excel·lència dels metges, 
malalts i persones cuidadores que ens 
han apropat a les seves experiències 
professionals i personals.
Les estadístiques posen de mani-
fest que aproximadament 1 de 
cada 3 persones patirà càncer. En 
conseqüència, la majoria de la pobla-
ció hi haurà de conviure, per això és 
tan important d’una banda saber que 
amb hàbits saludables podem evitar-

la i de l’altra la importància de saber 
com afrontar-s’hi. Tant la persona 
malalta com la persona cuidadora i, 
sobretot, la família. “Un element fona-
mental per a la recuperació de qui pateix 
càncer”, en paraules del doctor Pere 
Beato. Deixant de banda pors i tabús. 

Durant tota una setmana, hem 
compartit experiències, hem gaudit 
d’una exposició fotogràfica fantàsti-
ca de la Mar Hernández; hem compar-
tit amb la Fina Paredes el procés de 
la malaltia; hem conegut el doctor 
de l’ànima, en Miguel Ramírez; les 

doctores Clara Montagut i Maria Pi 
han explicat com trobar l’equilibri 
entre qualitat de vida, envelliment i 
càncer; hem après de primera mà com 
d’importants són els cuidadors, els 
pensaments i emocions dels malalts 
i els consells del Dr. Beato; ens hem 
emocionat amb una pel·lícula molt 
recomanable, “Bajo la misma estre-
lla”; i, finalment, la Mercè Krauel i la 
Maria Santanach ens han posat les 
emocions a flor de pell amb els seus 
testimonis i vivències a la darrera 
xerrada “Jo tinc càncer”.

HEM APRÈS DE PRIMERA MÀ COM D’IMPORTANTS SÓN ELS CUIDADORS, ELS PENSAMENTS I EMOCIONS DELS MALALTS
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La 2a Setmana Oncològica ens apropa 
al càncer, una malaltia “humana”

La darrera xerrada de la programació, va omplir la sala de plens

Des de l’organització, Oncolliga Premià de Dalt, agraeixen el suport rebut en la 2a Setmana Oncològica, a les perso-
nes participants i a les entitats col·laboradores. I des de l’Ajuntament els hi agraïm la feina feta i de forma molt espe-
cial a en Carles Ramon, autèntic artífex d’aquesta programació i que va rebre un obsequi institucional per agrair la 
seva tasca. 
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EN MARXA DIVERSES ACCIONS PER A EVITAR LA DESIGUALTAT

Experiències de coeducació per a 
infants i joves des de l’àmbit local
“La coeducació implica un procés intencionat a través del qual es potencia el desenvolupament 
integral de la personalitat de nenes i nens, sense les barreres del gènere.”
La finalitat és evitar qualsevol situació de desigualtat, incidint en aquells aspectes que poden provocar-la i contribuint al 
desenvolupament integral de nens, nenes i adolescents. 
Partim de la base que el gènere, la procedència, les diferents capacitats... són una oportunitat única de creixement 
individual i col·lectiu, i entenem que són processos a acompanyar per a evitar violència i/o exclusió. 

Des dels Serveis Socials es fa un conjunt d’actuacions adreçades a infants i a adolescents del municipi, emmarcats 

dins del treball preventiu de la comissió de violència de gènere, i en col·laboració amb Joventut, Pla de Barris, 

Ensenyament, la Biblioteca i l’entitat Fil a l’Agulla:

2n de primària 
Escoles Santa Anna i Marià Manent

Prínceps, princeses i el mirall màgic
Treballar els estereotips de gènere a través d’una 
aventura d’un príncep i una princesa atípics, que es 
troben davant d’un mirall que els fa dir la veritat.

4t de primària
Escoles Santa Anna i Marià Manent 

Models de família
Un conte que facilita un diàleg sobre models de 
família, estereotips i prevenció de la homofòbia.

6è de primària 
Escoles Santa Anna i Marià Manent

Emocions i sentiments
Es treballa la capacitat dels nens/es per a expressar 
emocions i sentiments a través de crear un clima de 
confiança i una relació de proximitat entre el grup-
classe. 

1r ESO /iNS Valerià Pujol

Encaixes... o trenques les caixes?
Taller per a tots els alumnes de on a través d’un dilema 
es treballa per tal de prendre consciència i reparar el 
dany causat per situacions de discriminació i bullyng 
dins la classe
 

4t d’ESO  /iNS Valerià Pujol

Habilitats socials i prevenció                           
de la violència de gènere
Taller on, a través del teatre i situacions concretes, 
es treballen les habilitats socials necessàries per 
l’establiment de relacions equitatives i per a la resolució 
de conflictes.

Espai per a dones de 13 a 20 anys
 l’Espai Santa Anna / Cada dijous de 17’15 a 18’30h 

Taller de dansa per a dones joves
Gaudir de la dansa i connectar amb les seves emocions.

3a edició / obert a tot l’Institut Valerià Pujol 

Concurs de Cartells del dia de la Dona.
Tema: L’Amor sota control?
Obra guanyadora: L’amor amb control... és amor?
de Raquel González Soto- es converteix en el cartell de 
l’Ajuntament que anuncia totes les activitats que tindran 
lloc durant la Setmana de la Dona. 
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El passat 5 de febrer, l’Anna va ser a Premià de Dalt per a lliurar personal-
ment deu exemplars del seu llibre “Si creus en mi, et sorprendré”, els quals 
seran per a la Biblioteca. A través de la seva història, Anna Vives demana a la 
societat una major capacitat d’integració i una inclusió total. Tots els exem-
plars estan firmats per l’autora. Cal recordar que és una jove amb Síndrome 
de Down, autora d’una tipografia (tipus de lletra) solidària que duu el seu 
nom “Anna” i que barreja caràcters en majúscula i minúscula.

La capçalera de la revista municipal la llueix, fruit d’un conveni amb la Funda-
ció Itinerarium que promou la suma de capacitats entre persones.

L’Anna Vives dóna 10 exemplars del 
seu llibre a la Biblioteca Jaume Perich

ESTÀS A L’ATUR I VOLS MILLORAR 
LES TEVES CAPACITATS PER TROBAR FEINA?

IDENTIFICA les teves competències laborals!
Ocupabilitat per competències Maresme
29 de febrer i 1, 2, 3 i 4 de març de 2016.
22 hores

Adreçada a totes aquelles persones que estan  
en situació d’atur que vulguin definir el seu 
projecte professional i apropar-se al món laboral, 
prenent com a base les competències professionals i 
millorar la seva ocupabilitat.

Aprendre un sistema per identificar i millorar
les teves competències 

Confeccionar el teu projecte professional

Aplicar les teves competències personals i professionals 
a les diferents eines que s’utilitzen en la cerca de feina

Confeccionar el teu Currículum Vitae                               
en clau competencial

Conèixer els aspectes bàsics per millorar la
teva candidatura en una entrevista de feina

Més Informació:
Servei Municipal d’Ocupació 
i Promoció Econòmica
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ACORDS DE PLE  
8 de febrer de 2016

Declaració de compatibilitat per l’exercici d’ac-
tivitats en el sector privat.
Aprovada per unanimitat.

Moció de tots els grups municipals de rebuig a 
la violència masclista i de gènere.
Aprovada per unanimitat

Moció de suport a la creació de la prestació 
“Garantia +55”.
Aprovada per unanimitat.

Moció del PSC per a rebaixar l’IVA cultural 
vots a favor de (CiU, ERC-AM i PSC,Crida Premià de Dalt) 
vota en contra(PP)

Moció per a estudiar  i demanar a la propietat la 
continuïtat del camí de servitud de l’autopista 
mitjançant un pont a la Riera.
Aprovada per unanimitat.

El 5 de febrer passat, una delega-
ció formada per l’alcalde, Josep Tria-
dó, el 1r i 2n Tinent d’Alcalde, Marc 
Tintoré i Josep Font, i la regidora de 
Cultura/Arts Escèniques, Emma Es-
colano, es van desplaçar a Tarragona, 
a Els Guiamets, per a lliurar perso-
nalment la Medalla d’Honor de Pre-
mià de Dalt al Mèrit Social a la Neus 
Català, en reconeixement a la seva 
trajectòria social. 

Defensora aferrissada de la im-
portància del paper de les dones a 
la guerra contra el feixisme, la seva 

capacitat de lluita i de supervivència, 
així com el seu esforç constant per 
la recuperació de la memòria histò-
rica, l’han fet mereixedora de nom-
brosos homenatges, entre els quals 
cal destacar la concessió de la Creu 
de Sant Jordi 2005, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya com a reco-
neixement a la seva trajectòria. L’any 
1939 va creuar la frontera francesa 
amb 180 nens orfes de la colònia 
“Las Acacias” de Premià de Dalt, on 
es trobaven els anomenats nens de 
Negrín, que estaven al seu càrrec.

L’Ajuntament lliura la Medalla 
d’Honor al Mèrit Social a Neus Català

Exposició itinerant i interactiva sobre consum responsable
Del 10 al 17 de març a l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
Plaça de la Fàbrica, 1
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L’objectiu del festival era acostar 
aquestes tres disciplines, teatre 
gestual, música i circ, a un preu 
assequible, al teatre de la Societat 
Cultural Sant Jaume.

Carlo-Mô & Mr Di, amb A Wish, 
van ser els encarregats d’inaugurar el 
festival. La sala teatre es va omplir de 

gom a gom per a gaudir de la música 
de Diversiones Originales, del grup 
B Vocal, una formació que barreja 
l’humor i la música a cappella. El 
primer FestiHumor el van cloure els 
malabaristes, músics i comediants de 
Los Excéntricos, amb The Melting Pot 
Pourri. 

SEGUEIX
el dia a dia
municipal facebook > 

ajuntamentdepremiadedalt
twitter > 
@ajpremiadedalt

Bona acollida del FestiHumor, el 
festival de petit format amb teatre 
gestual, música i circ

Del 29 al 31 de gener va tenir lloc aquesta nova proposta amb 
l’humor com a fil conductor en els tres espectacles
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Gestió responsable i transparent

GESTIÓ responsable i transparent

Dinamització econòmica

Promoció de la cultura, educació i esport

ei
xo

s

eixos

Millorar les condicions de vida i donar resposta a noves demandes socials

Continuar garantint el 100% drets socials de les famílies més necessitades i conèixer les 
necessitats de la població, que permeti elaborar respostes eficaces i solidàries.

Desenvolupar estratègies preventives de benestar social tranversals i potenciar hàbits 
de vida i consum saludables 

Dinamització ECONÒMICA

Mantenir 100% transparencia en la gestió municipal” afavorint la rendició de comptes, 
facilitant la participació i la interacció a través dels canals existents i les xarxes socials.

Promoure l’excel·lència, innovació i administració electrònica i mantenir la qualitat dels 
serveis públics assegurant la seva sostenibilitat.

Fomentar l’eficiència i qualitat de la despesa amb més coordinació interna i una gestió 
responsable dels recursos públics sense endeutar-nos ni pujar impostos.

Impulsar un entorn competitiu i enfortir la modernització i la capacitat innovadora de les 
empreses, creant espais de coworking i assessorament per emprenedors i empreses

Augmentar la competitivitat del sector comercial incidint en els factors                                                                                 
de modernitat i proximitat.

Millorar l’ocupació, reforçant la cohesió i la inclusió social a traves del Pla3000 i Pla1500.

pla 
de mandat 2016
#horitzó 2020
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Promoure un entorn urbanístic equilibrat amb la protecció del medi ambient com 
a senyal d’identitat.

Ús de noves tecnologies a l’entorn urbà per a una major eficiència i sostenibilitat 
de les infraestructures i serveis públics que impliquin una millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans.

Avançar en un model urbà de mobilitat sostenible, consolidant la gratuïtat del 
transport públic, facilitant l’accessibilitat i transitabilitat.

Impulsar l’esport familiar i saludable a través d’espais com el nou Bicipark 
“laPoma”, l’ampliació del pavelló poliesportiu o la futura piscina municipal

Desenvolupar les potencialitats de la creació, la cultura i l’esport com a motors 
del desenvolupament econòmic local.

Apostar per una educació de qualitat i per a tothom, aixi com mantenir la 
gratuitat dels llibres de text

Criteris de Govern Obert 
i Llei de Transparència. 

Balanç a la ciutadania
Presencialment >> Audiència pública
En línia

Per mitjà d’una campanya informativa, el govern municipal ha donat a conèixer als ciuta-
dans el procés participatiu del Pla i de com participar-hi. S’ha fet un estudi intern amb 
reunions entre departaments municipals, tècnics i regidors/es

L’Ajuntament elabora una memòria on incorpora tota la informació que ha generat el 
procés participatiu. Un cop aprovat el Pla, per acord de Junta de Govern Local, des del 
web municipal són accessibles tots els documents del procés.

Presentació Audiència pública (28/11/2015) del procés d’elaboració del Pla i dels seus eixos

Jornada presencial de Participació Ciutadana (17/12/2015) amb 30 persones distribuïdes 
en 3 grups per a recollir i consensuar les prioritats de la ciutadania

Participació en línia a través d’un formulari web accessible des del web municipal i xarxes 
socials municipals (198 participants).
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Parlant d’educar 
amb Carles Capdevila, 
César Bona i Jordi Mussons

Les AMPA dels centres públics de Premià de Dalt, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, organitzen unes xerrades 
al voltant de l’educació que es duran a terme a l’abril, 
maig i juny. S’ha convidat a diferents persones vinculades 
amb el món de l’educació que, des de diferents àmbits, 
ens presenten diferents realitats. 

Des de les AMPA i la Regidoria d’Ensenyament 
es considera que l’educació és cosa de tots i que la 
participació com a pares és important  per reforçar  el 
paper de l’escola i entendre els canvis pedagògics que 
s’estan duent a terme. 

Innovar per educar, educar per innovar

JORDI MUSONS  / Director de l’Escola Sadako
1r premi d’Ensenyament del Cercle d’Economia 
i l’Obra Social “la Caixa” 2015
 

CÉSAR BONA / Mestre
Un dels 50 millors del món segons el Global Teacher 
Prize, considerat el Premi Nobel dels professors.
“Cada niño es un universo. Todos son extraordinarios 
y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que 
hay  que facilitarles herramientas como conocimiento, 
empatía, sensibilidad y resiliencia”.

Educar, innovar i comunicar amb humor

CARLES CAPDEVILA /Llicenciat en Filosofia i Periodisme, 
director fundador del diari ARA. 

Deixa’m créixer
Com acompanyar els infants 
en el procés d’autonomia

Cada curs, la “Comissió 0-6” del Pla Edu-
catiu d’Entorn de Premià de Dalt, 

formada pels professionals d’Ense-
nyament, Salut i Serveis Socials del 
municipi proposa a tota la comu-
nitat educativa un conjunt de pro-

postes amb l’objectiu de reflexionar 
sobre un tema determinat.Aquest curs 

al voltant del tema “Deixa’m créixer; com acompanyar els 
infants en el procés d’autonomia”.    

La primera cita  Xerrada 
Dimarts 1 de març  > 20 h  > Biblioteca Jaume Perich

Carles Parellada Enrich
Especialista en pedagogia sistèmica
que ens ajudarà a reflexionar sobre com podem acompa-
nyar els nostre fills/es en aquest procés. 
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Adéu Divertit, hola Divertit
20 anys, són anys; prou com per a marcar una etapa. Amb un Divertit rere l’altre, amb l’esforç voluntariós i 

engrescador de molts, n’hem aconseguit sumar 20. Gens malament. En podríem dir un èxit? De ben segur que 
sí. Tan sols cal comptar quants nens han xalat, s’han esbojarrat, s’han embrutat, han berenat, en definitiva, 
han gaudit Setmana Santa sí, Setmana Santa també. 

Voleu saber quants? 

35.000 (80.000 comptant els adults) —buf! Déu n’hi do.

Però, no únicament han estat els nanos qui s’ho han passat bé; amarar-
se del somriure dels infants, de l’alegria de tants nens i nenes, és quelcom 
guaridor enfront del cansament i les dificultats que un esdeveniment 
d’aquest caire sempre comporta.

Aquest any diem adéu al Divertit, però abans que us envaeixi la 
tristor, també li diem hola. L’associació que l’ha dut a terme durant 
aquest temps, cedeix el relleu a l’Ajuntament. No podíem pas deixar 
al poble sense una activitat tan significativa. No podíem pas trencar la il·lusió de 
tanta i tanta canalla. Per tant amb més o menys canvis, aquesta Setmana Santa, els 
vostres fills podran seguir passant les tardes al poliesportiu.

Nosaltres marxem no perquè estiguem cansats —ja hem dit 
abans que l’esforç venia recompensat—, sinó perquè cada cop 
l’administració —i no pas la local— ens ho posa més difícil. Amb 
la legislació actual, tant en l’àmbit fiscal, de seguretat, de sanitat... 
La responsabilitat de les juntes que estiren del carro de les entitats 
socials, cada cop està més compromesa, i per poder acomplir amb totes 
i cadascuna de les diferents i massa cops enrevessades normes, els costos 
i la professionalització de les diferents àrees es disparen més amunt del 
que pot ser assumible amb voluntariat i preus populars.

Baixada de carretons, túnel del terror, gimcana Sapiens, gimcana nocturna, 
nits dels pares, correfocs, conta-contes, manualitats, disfresses, quantes, 
quantes activitats. I quanta, quanta gent ha estat necessària per a tirar-les 
endavant. A tots ells, membres de l’associació, voluntaris, col·laboradors; 
a tots els qui amb el seu esforç i aportacions ho han fet possible; i com no a 
tot el poble de Premià de Dalt per la seva acollida, vagi des d’aquí el nostre més 
sincer agraïment.

Associació Divertit per a la Infància i la Joventut
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Molt sovint pensem que la 
poesia és sinònim de lectura 
difícil i, per aquest motiu, poc 
atraient, un prejudici que pot 
fer que ens perdem històri-
es fascinants com les que ens 
explica el poeta serbo-americà 
Charles Simic (Belgrad, 1938). 

Guardonat amb premis tan prestigiosos com el Pulitzer, el 
Wallace Stevens o el Poet Laureate, Simic és una de les veus 
més rellevants del panorama poètic contemporani.

La poesia de Simic es caracteritza principalment per la 
simplificació del llenguatge, per un desenvolupament nar-
ratiu que s’allunya de l’obvietat mitjançant un acurat ús dels 
detalls. La seva veu es revela profunda i observadora en el 
retrat d’escenes quotidianes i en les quals el lector es pot 
reconèixer fàcilment; els seus temes són herència directa de 
l’Europa de l’Est, el món rural i la literatura de la memòria. 
En els seus poemes trobem històries plenes d’ironia i estra-
nyesa que tenen com a protagonista l’individu immers en 
una societat absurda i cruel. La soledat, el passat, la guerra, 
entre d’altres, són els motors d’una crítica punyent i com-
movedora que segur  no deixarà ningú indiferent.

La Claudia i el Reese són 
bessons i molt diferents: 
tenen 12 anys i cada un 
d’ells ha decidit fer-se la 
guerra. Tot ha començat 
a la cafeteria del col·legi i 
tots dos volen guanyar. Es 
faran tota mena de bro-

mes i trapelleries per sortir victoriosos de la guerra que 
s’han declarat; cada un té la seva versió i no vol que l’altre 

digui ni una sola paraula que ell no hagi dit. 

Són bessons però també son nen i nena: a la Claudia li 
agrada el formatge de Gorgonzola i no li agrada que li di-
guin el que ha de fer; al Reese li agrada el Jenga, el futbol 
i els videojocs i no li agrada quedar-se sense el seu esmor-
zar preferit. També tenen aficions molt diferents i secret 
inconfessables, com ja veureu.

La batalla més divertida de la història dels bessons acaba 
de començar amb aquesta nova sèrie. No podràs parar de 
riure!

Mestre de disfresses
Charles Simic  P 841B Sim

Els Bessons Tapper 
es declaren la guerra, a partir d’11 anys

Geoff Rodkey I*** Rod

Milena Busquets va co-
mençar a escriure el llibre 
poc després de la mort de la 
seva mare, l’ editora i escrip-
tora Esther Tusquets. Amb 
to autobiogràfic, la novel·la 
comença el  mateix dia del 
funeral de la seva mare al 
cementiri de Cadaqués. Blan-
ca, la protagonista,  decideix 

passar l’estiu a la població de la costa catalana acompanyada 
dels seus dos fills, els dos exmarits, el seu actual amant ca-

sat i dues amigues.  Allà reflexionarà sobre la vida i la mort 
i la relació amb la seva mare.

Què té aquesta novel·la per assolir aquest èxit? La respos-
ta és senzilla: ens parla de temes universals. Per una banda 
és intensa, irònica, alegre i divertida quan ens parla d’amor, 
d’amistat i de sexe, però per l’altra és commovedora i emo-
tiva quan reflexiona sobre la pèrdua i l’enyorança cap a la 
seva mare. Ens manifesta sense vergonya la complexa rela-
ció que mantenia amb ella, de vegades d’odi, d’altres d’amor 
profund i      d’admiració envers una dona la generació de la 
qual va saber viure la vida amb passió  i llibertat, valors que 
li va  transmetre i que es fan palesos en la novel·la.

També això passarà
Milena Busquets  N Bus

Vols fer les teves recomanacions? Acosta’t a la Biblioteca i t’explicarem com!



 
 
 

Oferta educativa des dels 4 mesos fins la universitat 
  
 
     Kindergarten. Ensenyament privat 
     Educació Infantil. Ensenyament privat-concertat 
     Educació Primària. Ensenyament privat-concertat 
     ESO. Ensenyament privat-concertat 
     Batxillerats. Ensenyament Privat 

Early and intensive teaching of foreing languages. 
Preparation for official exams and certificates. 

Premià de Dalt – Maresme 

www.escolesbetlem.com 

Per més informació pel curs 2016-17 
concertar entrevista personal  

93.752.42.86 
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt
01 @adelagenis / 02 @bayona.bmj / 03. @mmariadelacisa / 04. @susanaqgrande/ 05. @ligths69 / 06. @monifarre

01.

04.

02.

05.

03.

06.

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT



Felicitem ACR Carnestoltes per la Gran Rua de Carnaval, amb molta 
animació i un èxit de participació, inclosos els efectes especials de pluja 
que tant necessitàvem. Destaquem la bona feina del PIJ La Fletxa i Joven-
tut amb tallers enfocats al Carnaval i l’organització, des del Pla de Barris, 
de la Rua a Sta. Anna/Tió. Celebrem la proposta de la nova entitat Caldo,-
Caldo, Caldo, per començar el Carnaval amb un recorregut per les masies, 
una batalla de versots amb música i una tassa de bon caldo. Ens fem ressò 
de l’acord de ple per a una prestació de garantia per a persones de més de 55 
anys en atur, i la declaració de rebuig a la violència masclista/gènere; també 
l’acord, amb l’oposició del PP, de rebaixar l’IVA cultural. Les regidories seguim 

treballant conjuntament per a sumar esforços. Ja no tindrem Dia de la Dona 
sinó Setmana de la Dona i Sant Jordi tindrà una durada de dues setmanes per 
arribar a tothom. Tot plegat sense oblidar-nos dels nostres carrers. Contents 
del FestiHumor i el seu nivell artístic però, com totes les noves iniciatives, 
cal temps per a consolidar-lo. I molt satisfets d’haver lliurat personalment la 
Medalla d’Or a la benvolguda Neus Català, en tot moment acompanyada del 
seu fill, i transmetre-us l’alegria i la il·lusió que ens va demostrar. Ara només 
cal posar el seu nom a un carrer per a honorar la tasca que va dur a terme a 
la nostra vila. Facebook : esquerra republicana de catalunya premia de 
dalt  / m’estimo premia de dalt

Aquest any hem retrobat / fantasmes, masies i versots, / 
i així la Crida amb espai retallat / encara podem encabir-ho tot.

Contra el càncer hem lluitat / i amb xerrades al museu hem après, / 
s’apropa al que havíem demanat, / que el patrimoni es promocionés.

Ara ens censuren, o ens plagien mocions / canviant la part que no els plau, /
i si els genera contradiccions / no la incorporen al Ple i au.

La Pinassa ja no “vol parlar amb tu”, / la “participació” la fan pel Nadal, / 
però encara us queda la Crida / perquè el poble, els veïns i veïnes / ens expli-
quin què creuen que cal.

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

Són diverses les possibilitats que nosaltres apuntàvem a la passada 
campanya electoral de les municipals pel que fa els usos de l’edifici històric 
de l’Ajuntament.

Des del PSC parlàvem de tornar l’alcaldia a l’edifici noble i donar-li així la 
categoria màxima d’Ajuntament, i a l’edifici de la Fàbrica atorgar-li el nomen-
clàtor d’edifici de serveis municipals.

També dèiem que en el nou ajuntament s’hi destinés un espai òptim per 
poder incentivar un viver d’empreses i d’emprenedoria  com les que ja funcio-
nen en d’altres municipis del País, i sense anar massa lluny al sector del 
tecnocampus de Mataró o del edifici del Consell Comarcal.

Al marge de seguir tenint la seu de la policia local a l’edifici històric, des 
del PSC també defensàvem que hi hagués espai destinat a les entitats per tal 
d’acollir activitats promogudes des del teixit cultural i associatiu.

Tenim clar que cal tornar a reactivar el moviment ciutadà a la part alta 
del nucli antic i que en el seu entorn hi hagi més activitat i moviment i que 
només ho aconseguirem si destinem l’edifi històric de l’Ajuntament a activi-
tats que tinguin sentit al llarg del dia i els caps de setmana.

Des d’aquesta òptica centrarem els nostres esforços a treballar  amb l’equip 
de govern  per definir els nous usos per aquest emblemàtic edifici històric del 
nostre municipi.  Facebook: socialistes Premià de Dalt

Aquest grup municipal vol agrair públicament l’acord al que hem arribat 
amb el Partit dels Socialistes de Catalunya de Premià de Dalt. Des de l’elabo-
ració de l’actual pressupost, s’ha creat un clima cordial de diàleg constructiu 
i de trobades periòdiques en què ambdós partits treballem els grans projec-
tes de poble, ja sigui des del Govern o des de l’oposició. Aquest és un motiu 
capital per felicitar-nos; al cap i a la fi, tots som representats legítims dels 
nostres veïns i veïnes i, des de diferents òptiques, hem de lluitar per millo-
rar el seu benestar. 

Alhora que celebrem l’entesa amb els companys del PSC, volem constatar 
que aquest Govern continua obert, de la mateixa manera que ho estàvem el 

primer dia, a treballar amb la resta de partits. Per això, aprofitem l’espai per 
a convidar els altres regidors de l’oposició a, d’una vegada per totes, deixar 
de banda denúncies - per cert, totes elles arxivades -, lliçons de moral i tants 
“crits” per seure a parlar i entendre’ns o discrepar de tot el que calgui. De ben 
segur que arribarà el dia que ens felicitarem tots plegats perquè l’espectacle 
propi de l’antiga política, al que alguns estan inexplicablement tant avesats, 
haurà abandonat el poble de Premià de Dalt. 

Els premianencs mereixen uns polítics a l’alçada dels nous temps, així ho 
entén aquest Govern i per això seguirà lluitant. .Grup Municipal de CiU www.
joseptriado.cat   / Facebook CiU Premià de Dalt @CiU_premiaddalt

Nous usos de l’edifici històric de l’Ajuntament

Nous temps
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Un mes en vers

El valor de les entitats i el treball en equip

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.

El grup municipal del PP ha enviat l’escrit d’aquesta secció fora de termini
Facebook.com/PPremiadedalt), nuestro Twitter (@PPremiadedalt) o mediante nuestro correo electrónico premiadedalt@ppbarcelona.org
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5
dissabte

13
diumenge

16
dimecres

17
dijous

18
divendres

19
dissabte

21
dilluns

27
diumenge

18 h

12’30 h

17’30 h

9’15 h

17’30 h

19’30 h

17’30 h

22 h

19 h

12’30 h

12 h

10 a 13 h

32è Aniversari Casal
Missa i actuació de la Coral 
Primiliana. A l’ermita de la Mare 
de Déu de la Cisa

Presentació del llibre 
“La sendera del pensament” 

(aforismes), de Ferran Planell
A càrrec de Mariona Borràs, Elisenda 
Sala i Montse Assens
Sala de l’Orfeó de la SC Sant 
Jaume. Arts i Lletres

Cicle Escenarts
Bufonant de Toni Albà
Sala Sant Jaume. Regidoria de Cultura

Dia mundial de la Poesia. 
3 poetes decoraran els vidres de la Biblioteca. 
Voleu participar-hi?
Envieu-nos els vostres versos preferits! 
Posteriorment, recital de poemes
Biblioteca Jaume Perich i Escala

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

20
diumenge 22 h

Diumenge de Rams
Benedicció Solemne. Pl. Vila
Parròquia de Sant Pere

Calçotada oberta a tothom
Al camp de futbol
Club Esportiu Premià de Dalt

Cinefòrum
Projecció TRUMAN
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Març 2016

Taller de Danses 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
La Calaixera

17’30 h

6
diumenge

9
dimecres

13 h

Calçotada Popular
Venda de tiquets a Can Cortada
Pati de Sant Jaume
Grup Excursionista La Tortuga

Petita Hora del conte 
Bosquim boscam, 
el bosc dels sentits.
a  càrrec de Marta Catalan
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Obra infantil Qui ha sigut 
a càrrec dels nens/es del grup de teatre 
infantil de la SC Sant Jaume. 
Sala Sant Jaume. Jo Butaca

L’Hora del conte
Aquí no hi ha gat ama-gat
A càrrec de Glòria Rondalles
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert pedagògic 
per a les escoles 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

Tallers a la biblio!  
Fem l’Elmer. Per a nenes de 4 a 7 
anys. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Tallers “Handmade”  
Fem peücs, gorres i colls de llana 

amb personatges infantils
A càrrec d’Alejandra Verguecio.

Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich i Escala

22 h
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Com valora setmana oncològica d’aquest any?

Molt positiva, a nivell de contingut i d’assistència de 
la gent. Fer una setmana és una cosa bastant agosarada. 
Quan ho vaig començar a moure, em deien que m’havia 
tornat boig, i qui sap, potser tenien raó. Aquest any m’ha 
ajudat molta gent i ha valgut molt la pena. Els testimonis 
han estat brillants. Em crida sobretot l’atenció l’acte de 
clausura. Tot va ser espontani, d’un nivell impressionant, 
sense temes macabres ni sentimentalismes. Aquest any 
tot el programa ha estat molt intimista. L’experiència i 
l’exposició del càncer de mama n’és un bon exemple.

La clau de l’èxit és el contingut humà de les xerrades?

És un factor molt important, sens dubte. El càncer és 
una malaltia que ens afecta d’una manera o altra, ja sigui 
a través d’un familiar, d’un amic o en primera persona.

Quins consells donaria a malalts i entorn del 
càncer?

Que no es tanqui, que demani consells, favors, que 
s’assessori. Que s’expliqui amb naturalitat, sense 
dramatisme. El càncer és molt  bèstia però també té 
aspectes positius. Descobreixes la importància de les 
coses, de la família... Des que he patit aquesta malaltia 
m’he adonat que és penosa la importància que donem 
als diners. Descobreixes, també, molta  gent. L’actitud 
és important però jo dic que, des d’un punt de vista més 
racional, el malalt positiu acaba fent el tractament bé, hi 
creu, i, en canvi, el negatiu acaba fracassant... Però és la 
meva opinió, no és pas contrastada.

Se’l veu involucrat en molts altres temes del poble. 
Com definiria el municipi i la gent de Premià de Dalt?

Tenim coses molt positives i també molt negatives. 
Premià de Dalt és un poble molt solidari. La fira 
solidària, l’espai DISA, el Caritast, la Marató, en són 
un bon exemple, a més de la pròpia Oncolliga. Perquè 
tingueu una idea. A nivell de país, tenim uns 500 socis. 
Doncs bé, només a Premià en som més de 50. La part 
negativa, però, és la poca participació en molts actes 
de gran qualitat que s’hi organitzen. Encara més, hi ha 
gent que no coneix ni que tenim un Museu o el Pessebre 
Vivent. Segurament la dispersió poblacional és un factor 
que hi juga en contra. Hem d’intentar arribar a tots els 
públics, tot i que és un problema de ja fa molts anys. 
Però també evitar programar tants actes i potenciar-ne 
alguns concrets per a sumar forces. A vegades dic mig en 
broma que hauríem de tornar a l’època de la corneta “Se 
hace saber...”.

A nivell personal, quina va ser la seva primera 
reacció en saber que tenia càncer?

El dia 25 de maig de 2001 a les 11:25 h em van 
diagnosticar el primer càncer, de boca. Jo m’ho veia 
venir. Tenia un tumor de 5 cm. La meva primera reacció 
va ser pensar menys mal que no és una diabetis greu. 
Amb un càncer a la boca ho passaré molt malament però 
lluitarem per arreglar-ho. Amb una diabetis greu o una 
malaltia degenerativa et condiciona per a tota la vida. El 
segon càncer me’l van diagnosticar el dia 10 de setembre 
de 2015. El dia 11 estava a la manifestació perquè crec 
que tancar-se a casa no serveix per a res. Espero acabar 
el tractament aquest maig i seguir treballant amb molta 
força. I a esperar el tercer, que suposo que serà un de 
pròstata o alguna cosa així d’aquí uns anys.

Per acabar, com espera haver ajudat a millorar el 
nostre poble?

Sigui amb l’Oncolliga, la ràdio, La Marató, Sant Jaume... 
fomentar la implicació dels veïns i veïnes en les diferents 
activitats i iniciatives que duem a terme en aquest poble. 
Hem d’aconseguir motivar les nostres famílies i espero 
poder seguir col·laborant-hi durant molt anys més.

LA CONTRA

“El càncer és molt  bèstia però 
també té aspectes positius. 
Descobreixes la importància de les 
coses, de la família...”

Carles Ramon i Marsal. Neix a Barcelona el 14 de novembre de 1944 (71 anys). Va néixer a casa i sempre ha 
viscut a Barcelona, fins l’any 1998. “Va ser el Sr. Miguel Boyer, Ministre d’Hisenda, que em va fer traslladar cap a 
Premià, curiosament un dia de Sant Pere, fruit de l’increment dels lloguers”. Tot i així, havia estiuejat al poble des 
que tenia un any.

Carles Ramon i Marsal
Metje jubilat, lligat a la Parròquia, tertulià de 

Premià de Dal Ràdio i reconegut seguidor del Barça.


