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L’alcalde escriu

Indubtablement, el gran actiu que tenim a Premià de Dalt 
són les persones. Les que dia a dia lluiten per tirar endavant, 
els emprenedors i les emprenedores que creuen en el futur, els 
joves que es formen, els col·lectius i les persones que treba-
llen colze a colze per a millorar els serveis, les que formen 
part d’entitats i associacions i que creuen en els projectes 
col·lectius, els voluntaris que dia a dia demostren que el seu 
temps és de tothom i col·laboren en actes i campanyes soli-
dàries desinteressadament, els infants que ens mostren la 
cara més innocent i alhora amable de la vida, la gent gran 
amb la seva experiència personal i professional, les perso-
nes que es manifesten esperançades en un futur que cons-
truïm entre tots... I la Trini Cerro, que ocupa l’entrevista de 
La Contra n’és una bona mostra. Ja ho veureu.

Tant jo com l’equip de regidors i regidores que formem 
govern, sempre hem entès que la màxima prioritat de l’Ajun-
tament ha de ser la de millorar la vida dels veïns, des de cobrir 
les necessitats bàsiques que ens permeten una vida digna, la 
lluita contra l’atur, promoure l’emancipació dels més joves, 
l’enfortiment del teixit associatiu, el suport al comerç local, 
la promoció del sector turístic... Aquestes són les bases per 
al desenvolupament econòmic de Premià de Dalt, un creixe-
ment basat en la potenciació dels propis recursos.

A les pàgines centrals de la revista trobareu de forma 
gràfica i resumida algunes de les diferents accions que des 
del govern municipal hem posat en marxa amb l’objectiu 
de reactivar l’economia. És a dir, crear més llocs de feina, 
reduir encara més l’atur i promoure l’emprenedoria apostant 
per potenciar les capacitats dels veïns i generar-los noves i 
millors oportunitats laborals.

Sense cap mena de dubte, el millor recurs amb què 
comptem són les persones de Premià de Dalt. Vosaltres sou 
l’eix central de totes les polítiques públiques. Tenim un gran 
potencial humà que no podem desaprofitar. Ajudeu-nos. 
Feu-nos arribar propostes, suggeriments, participeu. Teniu 
molt a dir i nosaltres, moltes ganes d’escoltar-vos. 
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L’Ajuntament posarà a disposició 
dels veïns de Premià de Dalt un nou 
servei de proximitat amb la nova 
posada en funcionament de la trami-
tació del DNI al mateix poble, sense 
necessitat de desplaçar-se a Mataró o 
a altres municipis veïns.

L’11 de maig serà la primera vegada 
que la unitat mòbil de la Policia 

Nacional es desplaçarà a Premià de 
Dalt per renovar i fer el DNI de les 
persones que ho demanin. Les places 
s’han limitat a 30 i ja estan atorga-
des, per ordre d’arribada, després de 
donar prioritat a la gent gran o a les 
persones amb dificultat de mobilitat, 
justament perquè són les que més 
problemes tenen per desplaçar-se. El 
DNI es fa a qualsevol persona, sigui 
del municipi que sigui. 

Les persones però que vulguin, es 
poden posar en contacte amb l’Ajun-
tament per apuntar-se a la propera 
unitat mòbil d’expedició del docu-
ment, la data de la qual es difondrà 
tan aviat com hi hagi gent apuntada 
en aquesta llista d’espera.

DATA RENOVACIÓ: 

Dimecres, 11 de maig 
Sala de plens, hores concertades. 
LLIURAMENT DNI:
Dijous, 18 de maig, 
a l’Ajuntament. de 9 a 12 hores 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA:
Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC
93 693 15 15 (ext. 1)
PRESENCIAL . Plaça de la Fàbrica, 1

L’11 DE MAIG SERÀ LA PRIMERA VEGADA QUE LA UNITAT MÒBIL DE LA POLICIA NACIONAL ES DESPLAÇARÀ A PREMIÀ DE DALT 

3

L’expedició del DNI es tramitarà 
a Premià de Dalt a partir del mes de maig
Les places s’han limitat a 30 i seran per ordre d’arribada, donant prioritat a la gent gran

PER A SABER COM

Sol·licitar obtenció DNI

Documentació presentar

Preu del tràmit 

Codi QR
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El passat 18 de febrer van signar un conveni per a la creació d’un 
fons destinat a famílies en situació de pobresa. Els beneficiaris 
d’aquest fons seran les persones amb problemes per fer front al 
rebut de l’aigua. I seran els Serveis Socials els que determinaran els 
beneficiaris.

Segons el conveni, Sorea aportarà 10.000 euros anuals amb l’ob-
jectiu de garantir el subministrament d’aigua potable als habitat-
ges de les famílies amb dificultats econòmiques. També s’ajornaran 
les factures pendents que l’abonat pugui tenir acumulades i així es 
mantindrà obert el subministrament. 

La Consellera d’Agricultura, 
Meritxell Serret
visita la Cooperativa CORMA 

Meritxell Serret, Hble. Consellera d’Agricultura de la Generali-
tat de Catalunya, va visitar les instal·lacions de la Cooperativa 
Corma el passat 26 de febrer. Serret es va interessar per la inno-
vació de la cooperativa de productors dedicada a la comercia-
lització de la planta ornamental i la seva aposta per la qualitat, 
l’especialització i l’exportació, principalment a França. La Conse-
llera va participar de la reunió del Consell Rector i la direcció de 
Corma, encapçalada pel seu president, Ferran Sabater. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
ampliat la prestació d’especial urgència desti-
nada a fer front a situacions d’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge per a famílies en situa-
ció de risc en les tres modalitats ja existents, 
destinades a pagar les quotes d’amortitza-
ció hipotecària; a pagar el lloguer; o bé per 
tal d’atendre la família quan ja s’ha produït el 
desnonament.

A l’import màxim de 3.000€ que fins ara 
podien rebre les famílies per a cancel·lar els 
deutes i evitar un desnonament imminent, 
ara se li afegeix una prestació complementària 
d’un màxim de 2.400€ per a un any. Aquest 
ajut complementari vol afavorir la permanèn-
cia de les famílies en el seu habitatge o ajudar 
a aconseguir-ne un de nou, en cas de desno-
nament.

Ajuts extraordinaris 
per afavorir la permanència 
de les famílies 
en el seu habitatge

Departament de Treball Social
Plaça Mil·lenari, 5 Tel. 93 693 15 91  
Demanar cita prèvia

Premià de Dalt garanteix l’aigua 
en cas de situació de pobresa

SOREA APORTARÀ 10.000 EUROS ANUALS PER A VEÏNS AMB 
PROBLEMES PER PAGAR ELS REBUTS

Al centre de la imatge, l’alcalde, Josep Triadó i Francesc Mayné, director general de Sorea
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Restaurant
Sant Antoni

Esmorzars 
Menú feiners

Menú cap de setmana
Arrossos i fideuas per encàrrec

Salons 
Cuina catalana

Verdures i carns a la brasa
Calçotades en temporada

Vermut amb 
Aparcament

Horari
Sopars: 

C/ Penedès, 43. 08338 Premià de Dalt

T. 937515211

Restaurant
Sant Antoni

Esmorzars de 8 a 13H
Menú feiners (30 plats a triar) 

Menú cap de setmana 
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

Restaurant 
Sant Antoni 

8 a 13H 
(30 plats a triar)  

Menú cap de setmana 
i fideuas per encàrrec 

Verdures i carns a la brasa 
Calçotades en temporada 

 

Maresme Barcelona

630162801 

EMPRENEDORS / AUTÒNOMS  / PIMES 
En relació a qualsevol consulta de l’àmbit:

CREACIÓ EMPRESARIAL
GESTIÓ DIRECTIVA
GESTIÓ FINANCERA
MÀRQUETING
INTERNALITZACIÓ
INNOVACIÓ
RECURSOS HUMANS

Organitza: Ajuntament de Premià de Dalt 
Col·labora: SECOTbcn, Voluntariat Sènior d’Orientació Empresarial

SECOT És una associació, sense ànim de lucre, amb més de 200 de sèniors voluntaris (ex empresaris i directius 
que  provenen de diferents sectors, industrials, de serveis i acadèmics) amb l’objectiu de retornar a la societat els 
coneixements i l’experiència directiva, garantint professionalitat, independència, legalitat, lleialtat i compromís 
social. Va ser fundada pel Cercle d’Empresaris, el Consell General de Cambres i Acció Social Empresarial. 

Interessats:
SMOPE

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica 

93 693 15 90 
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat    

MENTORING 
Donar orientació empresarial

10 empreses 
Seguiment de 12 hores

L’assessor coneixerà el 
perfil de l’emprenedor o 
empresa, la seva idea de 
negoci o activitat princi-

pal mitjançant una entre-
vista personalitzada > 

El desenvolupament del 
programa es realitzarà 

a la seu de l’empresari o 
emprenedor/a.
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Aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits A favor > CiU, ERC-AM, PSC I PP.
Abstenció > Crida Premià de Dalt – CUP - PA

Aprovació provisional de la Modificació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Premià de Dalt relatiu al polígon PA-6 “Can 
Tecla Sala” A favor > CiU, ERC-AM, PSC I PP 
Contra > Crida Premià de Dalt – CUP - PA

Ratificació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
Aprovada per unanimitat

Moció de Crida Premià de Dalt – CUP – PA per 
donar seguretat i utilitat a l’antic escorxador 
municipal Aprovada per unanimitat

 

Com cada any, els pins de l’escola Santa Anna s’esporguen i es sulfaten en l’època 
que toca, a l’estiu, l’època en què, normalment, apareixen les erugues. Aquest any 
a causa del clima que hem tingut –temperatures suaus i poques precipitacions- 
han aparegut erugues en un parell d’ocasions i en ambdues s’ha vingut a l’escola a 
buidar el pi de bosses.

Aquests fets han passat només en el pi situat al pati de l’Escola Santa Anna que 
queda entre el menjador i les aules de P3, i mantenim un control més exhaustiu per 
a la tranquil·litat de tothom.

Del 8 d’abril  
al 7 de maig 
de 2016 

Exposició de
fotografies del
concurs 

Riera de Sant Pere, 88 · Can Figueres · 08338 Premià de Dalt
A/E: prmd.museu@premiadedalt.cat · T: 936 931 574 – 936 931 515

Dilluns a divendres
de 17 a 20 h
Dissabtes 
d’11 a 13.30 h  

Viu el Museu de Premià de Dalt!

Exposició de l’Associació d’Artistes

Digiphoto
A/E: associacio.artistes@gmail.com

Aprovació provisional de la Modificació del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental de Premià de Dalt en l’àmbit de la finca 
“Can Tecla Sala”
A favor > CiU, ERC-AM, PSC I PP. 
Contra > Crida Premià de Dalt – CUP - PA 

Moció del PSC i Crida Premià de Dalt – CUP - PA de 
suport a la plataforma en defensa de l’Ebre i a les 
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de 
la Conca de l’Ebre A favor > PSC i Crida Premià de Dalt 
– CUP - PA, CiU i ERC-AM. Contra > PP

Moció de Crida Premià de Dalt – CUP – PA per 
aturar les polítiques antihumanitàries que la 
Unió Europea està prenent contra les persones 
refugiades Aprovada per unanimitat

IMPORTANT: En coincidir amb la xerrada del periodista Carles Capdevila 
sobre Educació, i de forma consensuada per tots els Grups Municipals, el Ple 
Ordinari del mes d’abril es farà el 18 d’abril en lloc del segon dilluns de mes.

ACORDS DE PLE  14 de març de 2016

Carles Garcia Martí

David Rovira Ruiz Regidor d’Ensenyament

En els últims mesos la presència d’erugues 
processionàries als pins del poble s’ha 
multiplicat, amb el perill que això pot 
comportar per als nens petits i també pels 
gossos. I ara també n’hi ha als arbres de 
l’Escola Santa Anna on juguen els nens. 
L’Ajuntament pot eliminar-les? 
Hi ha algun tractament? 
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L’originalitat dels Bufa & Sons 
va obrir la segona edició de 
l’Escenarts i els tres músics van 
demostrar que és possible fer 
música amb una regadora, una 
escala o fins i tot amb una tanca. 
Es tracta d’artistes amb una 
extensa trajectòria professional, 
que s’han unit per oferir un 
concert únic i de gran qualitat 
ple d’humor. Un viatge còmic i 
didàctic, amb objectes quotidians 
que habitualment veiem però no 
sempre sentim, per a seguir-nos 
demostrant que la música és allà 
on decidim trobar-la.

L’actuació de Viggo Mortensen 

-amb entrades esgotades- va 
suposar tota una lliçó de teatre 
de proximitat i senzillesa. Poesia i 
música en estat pur, amb el gran 
Rafel Plana al piano. “Cançons 
d’hivern” va captivar el públic 
de Premià de Dalt en el que es 
va compartir en una lliçó de 
sinceritat, de veure i viure la vida 
i, sobretot, de sentiments.

Tancava l’Escenarts d’hivern 
en Toni Albà, qui es va posar el 
públic del Teatre de Sant Jaume 
a la butxaca amb la seva capacitat 
d’improvisació i mil cares a 
l’espectacle “Bufonant” el dia de 
Sant Josep. 

L’edició d’hivern del Festival 
Escenarts ens ha regalat una lliçó 
magistral de Viggo Mortensen

BUFA&SONS, VIGGO MORTENSEN I TONI ALBÀ DESPLEGUEN EL SEU ART A LA SC SANT JAUME

Valoració positiva del primer 
Cicle de conferències sobre la 
història del Maresme

Durant el mes de febrer, el Museu de Premià de Dalt va organitzar 
el primer cicle de conferències sobre la història del Maresme. 
Un Museu, i el nostre especialment, ja que comptem amb peces 
emblemàtiques sobre l’Odissea d’Ulisses com és el Plat de Circe, 
és un viatge per la història i aquestes conferències ens han permès 
conèixer els nostres orígens. Són part fonamental per entendre el 
present i ens donen alguna pista del futur proper.

Amb aquest objectiu, vàrem tenir la satisfacció de comptar amb 
historiadors de primer nivell (Dolors Zamora, Joaquim Garcia, 
Joaquim Graupera, Benet Oliva i Alexis Serrano). 

Val a dir, que les conferències van ser un èxit de participació. En 
acabar cada sessió es va crear un agradable marc de diàleg amb els 
historiadors.
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Els Plans Municipals d’Ocupació

Prioritat de l’equip de govern en l’eix 3 del Pla de Mandat 
Eix 3: Dinamització de l’activitat econòmica

Pla de foment de l’Ocupació
Subvenció de fins a 3.000€ 
Empreses / Entitats  / Autònoms 
dins i fora del municipi que contractin 
persones aturades de Premià de Dalt

Taxa d’atur

Subvenció de fins a 1.500€ 
Persones en situació d’atur 
que comencin una activitat empresarial com a autònomes

Prova pilot 
Objectius : millora de les competències 
i accés a organitzacions de futur

Programa Dinamitza’t

Pla de foment de l’Auto ocupació

FONT INE (Instituto Nacional de Estadística)
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Premià de Dalt

Catalunya

Estat espanyol18,66

17,90
16,90

11,89 12,98 13,93 14,52 15,20
13,82

11,66

20,40

23,80 21,90

19,90

17,70

20,11

22,56

25,77 25,73
23,70

20,90

Reducció atur 
febrer 2015 > febrer 2016

-19,65%



45.739,58€
21 nous llocs de treball >> 
17 empreses/entitats/autònoms beneficiaris dels ajuts
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AJUTS ATORGATS ELS ANYS 2014 - 2015 

PREVISIÓ PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2016

19.500€
13 nous autònoms abans persones aturades

PROGRAMA DINAMITZA’T

7 persones contractades i/o emprenedores
3 persones en pràctiques i a espera de ser contractades
2 persones a l’espera de rebre ofertes

57.000€ 
PLA 3000 de l’1/10/2015 al 31/12/2016

PLA 1500 01/07/2015 al 01/07/2016

PROGRAMA DINAMITZA’T 2a edició



ENTITATS LOCALS LA PINASSA_ 112

10

2016

Dimecres 20 > 17.30 h

L’hora del conte
Faules de Llull
A càrrec d’Assumpta Mercader 

Dijous 28 > 20.30 h

El verger de l’Amat Recital poètic

Basat en textos Ramon Llull 
“Llibre d’Amic e Amat” 
A càrrec de l’actriu Montse Germán 

i el músic Ferran Pisà

Dissabte 30 > 21 h

Sopar de Sant Jordi
Record a Víctor Català

A la sala de l’Orfeó- Arts i Lletres

Del 16 a 30 d’abril
Exposició

“De Llull  a. Cat: El català a 
través del temps”

15
divendres

21
dijous

26
dimarts

17
diumenge

19
dimarts

17’30 h
18’30 h

20’30 h

17’30 h a 20h

11’30 h a 13’30h

20 h

18 h

18 a 20 h

20’30 h

Tallers a la biblio!
Celebrem Sant Jordi!
A partir de 8 anys
Cal inscripció prèvia

Musiquem St. Jordi
Coral i Combo 
de l’Escola Municipal de Música 
Auditori Can Figueres

Taller de Sant Jordi
joves a partir de 1r d’ESO
Activitat gratuïta.
Inscripció: prmd.pij@premiadedat.cat 
Places limitades. PIJ La Fletxa

Tot el dia SANT JORDI

Parades de llibres 
Venda de roses
torrent Sta Anna / pati de St Jaume

La biblioteca a cel obert
pati de Sant Jaume

Taller 
Postal desplegable per Sant 
Jordi. Tallers participatius infants.

Un tast de bona música
Orquestra de Cambra 
de l’Escola Municipal de Música 
A l’auditori de Can Figueres 

Presentació llibre 

La Vescomtessa dissortada
de Maria Dolors Guardia 
Sala de l’Orfeó. Dones de Dalt

“Per un instant”  

Cia. Xirriquiteula Teatre  
Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume
 

Tallers
Aprèn a Estimar-te. 

Manualitats de Sant Jordi 
a càrrec d’Irene Andreu
Espai Santa Anna

Presentació 
novel·la gràfica 
ITACA l’odissea en la 
Mediterrània de 1936
de Juste de Nin 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume

23
dissabte

CELEBRACIÓ A LA BIBLIOTECA

Obert termini 
per a organitzar una 

activitat a Sant Jordi 
Termini de presentació 

Sol·licituds

Divendres 15 d’abril 
Presentar instància OAC

Plaça de la Fàbrica, 1
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“Innovar per a educar; educar per a innovar” 
La sala de sessions de l’Ajuntament es va quedar petita el 10 de 
març per a escoltar el director de l’Escola Sadako de Barcelona, 
Jordi Musons

 Parlant d,educar...
A Premià de Dalt!

Quan: 10 de març - 20.30h.
On: Sala de Plens, Aj. de Premià de Dalt

Quan: 11 d’abril - 20.30h.
On: Auditori S.C.Sant Jaume

JORDI MUSONS
Innovar per educar, educar per innovar.

CARLES CAPDEVILA
Educar, innovar i comunicar amb humor.

AMPA ESCOLA SANTA ANA

PROPERES XERRADES
Quan: maig i juny

Aforament limitat / Entrada Gratuïta.

Èxit absolut de la primera xerrada del programa

programa

propera xerrada Dilluns 11 d’abril /  20.30 h

Es tracta d’un programa que organitzen les AMPA dels 
quatre centres educatius públics del municipi, Escoles 
Bressol, Escola Marià Manent, Escola Santa Anna i Institut 
Valerià Pujol i Bosch, amb la voluntat de conèixer experièn-
cies educatives d’èxit i trajectòries professionals per a tendir 
cap a l’excel·lència educativa als centres públics.

Carles Capdevila 
Periodista i exdirector del diari 
“Ara”, recentment guardonat amb 
el Premi Ciutat de Barcelona de 
Comunicació, Espai a determinar 
davant l’ interès que ha despertat.

SEGUEIX
el dia a dia
municipal

facebook > 
ajuntamentdepremiadedalt

twitter > 
@ajpremiadedalt
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Com un jonc que es vincla 
amb l’oreig gèlid de l’hivern 
així es mostra la fragilitat de 
la vida a la darrera novel·la 
d’Hiromi Kawakami autora 
de la celebrada El cel és blau, 
la terra és blanca (2009), 
ambdues publicades per 
Quaderns Crema.

En aquesta ocasió la història gira al voltant d’un matri-
moni en la trentena format per la Lili i en Yukio en el mo-
ment exacte en el qual ella se n’adona de que el seu marit 
ja no li agrada. Mentre reflexiona sobre el malestar que li 

provoca aquest sentiment, coneix l’Akira  i es fan amants. 
Per la seva banda, en Yukio manté una relació amorosa amb 
la millor amiga de la Lili, la Haruna, des de molt abans de 
casar-se. 

Per saber com han arribat a aquest punt de la seva vida 
adulta, l’autora fa servir una prosa subtil, delicada i plena 
de serenor. El seu estil, molt característic de la literatura 
japonesa, aconsegueix atrapar al lector mitjançant una acu-
rada descripció dels detalls com aquells que transporten als 
protagonistes directament al món perdut de la infantesa. 
Les vivències d’aquests quatre personatges serveixen per 
construir una interessant reflexió sobre les relacions de pa-
rella, la soledat i l’essència mateixa de l’amor.

La Rosella Flor és una 
nena molt bonica amb els 
cabells rinxolats i la cara 
rodoneta; una nena modè-
lica. Viu amb el seu pare 
en un bosc amagat i són 
moooolt feliços. Un dia per 

sopar va fer pèsols i la Rosella Flor va sortir disparada...el 
pare no sabia què tenia i va trucar al metge.  

El metge li va diagnosticar un cas greu de princesitis. 
El tractament era anar a viure a palau com les princeses. 

Però... realment és tan bonic ser una princesa o no? 

La Rosella Flor i el seu pare van decidir que tenia que anar 
a viure a palau i fer coses de princeses. La Rosella va prome-
tre al seu pare que li escriuria cada dia.

Una vegada a palau li van ensenyar la seva habitació, els 
vestits, les joies, sabates, tot allò que té una princesa....
potser la vida a palau seria més fàcil? O potser no...? Ara 
comença la gran aventura per la Rosella Flor! No te la pots 
perdre: descobreix per tu mateix/a el final d’aquesta gran 
princesa.

Vides fràgils, nits fosques
Hiromi Kawakami (Tòquio, 1958)  N Kaw

La princesa i els pèsols
Caryl Hart, Sarah Warburton I* Har: fins a 6 anys

Mary Lohan, Marilé Lau-
ría o María Elena Pujol -la 
que és, la que va ser, la que 
havia estat alguna vegada- 
torna després de vint anys a 
Buenos Aires on va formar 
una família i va viure fins 
que va decidir marxar fugint 
d’una desgràcia. Encara no 

acaba d’entendre  per què ha acceptat tornar al passat que 
s’havia proposat oblidar per sempre. Però a mesura que ho 

comprengui, entre trobades esperades i revelacions inespe-
rades, entendrà també que a vegades la vida no és ni destí 
ni casualitat: tal vegada el seu retorn no sigui altra cosa que 
una petita sort. 

Claudia Piñeiro ens sorprèn i ens captiva amb aquesta in-
timista i commovedora novel·la plena de sentiments: amor, 
horror, soledat, desesperació,... La manera de narrar-nos-
els  fa que també els visquem i que ens sigui difícil deslliu-
rar-nos de les sensacions que tinguem quan tanquem el 
llibre. 

Una suerte pequeña
Claudia Piñeiro  N Pin

Vols fer les teves recomanacions? Acosta’t a la Biblioteca i t’explicarem com!
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Des de Joventut, com a valoració de la Setmana de la Dona, tot i que encara 
queden activitats per fer, dir-vos que ha estat un plaer compartir la programa-
ció conjuntament amb la regidoria de Benestar, la Biblioteca, el Pla de Barris i 
les diverses entitats que hi han intervingut, així com la gran participació que 
han tingut les activitats que hem aconseguit programar de totes les propostes 
que hi havia damunt la taula.

En el nostre, ja gairebé consolidat, EscenARTS, hem gaudit del concert a 
càrrec dels Bufa&Sons, uns músics extraordinaris que ens han ensenyat a 
construir instruments amb objectes quotidians apropant-nos a la possibili-
tat de convertir-nos en músics. Aprofitant que els teníem aquí, entre Cultura, 
Joventut i Ensenyament, hem organitzat dos concerts més, aquests en horari 
escolar, i hem tret a tots els estudiants de l’ESO per dur-los al teatre a veure’ls. 

Després de la fantàstica acollida dels alumnes i dels mestres, volem fer extensi-
va aquesta proposta a les escoles de primària tant aviat com puguem. El segon 
espectacle del Festival ha estat la visita d’en Rafel Plana i en Viggo Mortensen 
que amb la seva conversa poètica musical, Cançons d’hivern, han compartit 
joc, complicitat i genialitat en un magnífic i senzill espectacle, dedicant tots els 
guanys de la venda de llibres signats a la Fundació Maresme. Ara només queda 
en Toni Albà que creiem és un bon regal per després de la crema catalana amb 
melindros. Per finalitzar, unes paraules per la Muriel Casals: gràcies per la teva 
fermesa i saviesa, seguirem la teva petjada.

Facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / m’es-
timo premia de dalt

A l’anterior número de la Pinassa, mentre el nostre escrit l’havíem fet en 
positiu i creatiu, felicitant allò bo que s’havia fet i criticant amb humor allò que 
crèiem que no s’havia fet com cal, l’escrit de CiU (citem textualment) ens convi-
dava “els regidors de l’oposició a deixar de banda denúncies, lliçons de moral 
i tants ‘crits’ per seure a parlar i entendre’ns o discrepar de tot el que calgui”.

Ens va sobtar, entre altres coses, perquè fa mesos que seiem a parlar amb 
l’equip de govern per elaborar un bon reglament de participació, perquè 
portem mesos esperant a seure per renovar el Reglament Orgànic Municipal 
del 85 com vam demanar (tot i que això sembla que ho faran sense comptar 
amb els partits que ho vam proposar), perquè bona part dels ajuts que s’han 

demanat a la Diputació han estat a petició nostra ja que vam demanar seure’ns 
amb el govern a parlar-ne. Per tant, esperem que acabi “l’espectacle de l’antiga 
política al que alguns estan tan avesats”. El 8 de març vam omplir els carrers del 
poble de dones lluitadores de la història. També preparem actes sobre política, 
procés constituent, feminismes, el crim humanitari de la UE contra els refu-
giats... I per Sant Jordi, entre altres activitats, en Jordi Borràs presentarà el 22 
d’abril a les 19h els llibres “Plus Ultra” i “Desmuntant Societat Civil Catalana”. 
Seguiu-nos per saber-ne més! Crida Premià de Dalt-CUP · cridapremia-
dedalt.cat ··· cridapremiadedalt@gmail.com · Facebook: Crida Premià 
de Dalt · Twitter: @cridapremiadalt

En el último número de esta revista, el Ayuntamiento se negó a publi-
car nuestro escrito alegando que lo enviamos fuera de plazo, hecho que nos 
hizo pensar en todas las veces que el equipo de gobierno retrasa la publica-
ción de la revista en beneficio propio, y en todos los errores realizados por 
la Jefa de Prensa hacia nuestro partido. Lamentamos el maltrato constan-
te que sufrimos desde la concejalía de comunicación. Siguiendo con el último 
número, agradecemos la invitación de CDC de dejar de comunicar a la Justi-
cia cualquier irregularidad que suceda, y volvemos a lamentar su MENTIRA 
al decir que estas irregularidades se han archivado. Si es cierto que la Audien-
cia Nacional decidió archivar la denuncia de Fiscalía, y por tanto, no hecha 
por nosotros, pero también es cierto que mienten al decir que la denuncia 

que hicimos nosotros hace casi un año se archivara, pues el Ayuntamiento 
decidió llegar a un acuerdo amistoso para no sacar a relucir sus carencias. Nos 
encantaría explicaros toda nuestra actividad en el pleno del mes de marzo, 
pero lamentablemente la fecha de entrega de este escrito es previa a éste, 
por, de nuevo, una mala decisión desde la concejalía de comunicación. Como 
el equipo de gobierno realizará su escrito una vez leído el nuestro, hecho poco 
democrático, previsiblemente volverá a apoyarse en la mentira siguiendo con 
su ataque hacia nuestro Grupo Municipal. Nosotros seguiremos trabajando 
por el pueblo y ningún ataque mermará nuestra actividad. Facebook.com/
PPremiadedalt), nuestro Twitter (@PPremiadedalt) o mediante 
nuestro correo electrónico premiadedalt@ppbarcelona.org

Com a persones i com a socialistes, volem alçar la veu en contra de les deci-
sions que s’estan prenent a la UE sobre els refugiats. No només no ha sabut 
resoldre les causes (les guerres i la pobresa) que han provocat les grans i tràgi-
ques onades de refugiats, sinó que a més, tampoc ha sabut resoldre les seves 
conseqüències (la dramàtica situació humana)

El pacte al qual s’ha arribat amb Turquia per expulsar els refugiats, no 
només és indigne i indignant, sinó que és il·legal perquè contravé la carta de 
drets dels refugiats. No importa el que els pugui passar als milions de refugiats 
a Turquia. Ni importa que a Turquia no es respectin els drets humans. 

La hipocresia del món occidental fa que es produeixi una ràfega d’emo-

ció davant la foto icònica d’un nen ofegat en una platja, però ja no hi ha cap 
resposta als centenars de nens que s’han ofegat amb posterioritat. Ni tampoc 
la mínima solidaritat amb el drama que estan vivint centenars de milers de 
persones a les portes d’Europa.

Ens preocupa que els líders polítics europeus estan cedint a les accions 
terroristes de l’extrema dreta i la fredor i permissivitat de la ciutadania davant 
aquests actes. Potser sigui oportú recordar els versos de Martin Niemöller 
(atribuïts falsament a Bertolt Brecht) que començaven així:

Quan els nazis van venir a portar-se als comunistes, vaig guardar silenci, 
perquè jo no era comunista. Facebook: socialistes Premià de Dalt

La tasca de govern ha agafat velocitat de creuer. Treballem eficaçment per a 
donar compliment als compromisos adquirits, prioritzant els afers socials i el 
dia a dia de la ciutadania. Des de les regidories de Desenvolupament i Coope-
ració, i l Salut, Benestar i Família, estem alineats amb el Fons Català de Coope-
ració sobre l’emergència davant la crisi dels refugiats. Situació complexa, greu, 
colpidora i molt canviant, que obliga a una gran coordinació per donar resposta 
als diferents programes del Fons i que impliquen ajuts en ruta, ajuts a ciutats 
d’acollida i ajuts d’educació pel desenvolupament. 

En l’àmbit de subvencions, treballem per obtenir el màxim de dotació econò-
mica pels Ajuntaments. A Premià de Dalt, assolim cada vegada més recursos 

per l’alta valoració de l’ús que fem dels mateixos. Avui, us parlem d’ocupació. 
Les dades d’atur a Premià de Dalt ens situen per sota de la mitjana de Barce-
lona i de Catalunya. Aquest fet és degut, en part, al Pla Municipal de Foment 
de l’Ocupació, impulsat per la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, 
que enguany reeditem, amb aportacions econòmiques de 3000€ per a empre-
ses que contractin persones aturades de Premià de Dalt i al Pla Municipal de 
Foment de l’Autoocupació, amb subvencions de 1500€ als aturats del poble que 
es facin emprenedors. 

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

Grans i tràgiques onades de refugiats

Tasca de govern, crisi dels refugiats, subvencions i foment de l’ocupació
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Crítica i col·laboració, el Dia de la Dona i un Sant Jordi diferent

Comencem avui des d’Urbanisme, per avançar-vos que estem activant el polígon de “La Suïssa”.

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 Ayuntamiento sigue mintiendo
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1
dissabte

6
dimecres

7
dijous

9
dissabte

10
diumenge

13
dimecres

14
dijous

22
divendres

27
dimecres

30
dissabte

18 h

20 h

7’30 h

18 h

17’30 h

17’30 h

22 h

17’30 h

20 h

20 h

Exàmens oficials 
Cambridge English. 
Informa’t sobre els títols de reconeixement 

europeu oficial

A la Biblioteca. Espai Educa

Tallers “Handmade”
Reciclem i decorem decoupage
A càrrec de Núria Agustina.
Cal inscripció prèvia
A la Biblioteca Jaume Perich
Biblioteca Jaume Perich

Cinefòrum Viaje a Sils Maria 
A la Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Novetat Storytime
L’Hora del conte en anglès
a càrrec d’Espai Educa de 3 a 5 anys.
A la Biblioteca Jaume Perich

Vetlla Mare de Déu de la Cisa
Vigília de l’Aplec Al Santuari de la Mare de 
Déu de la Cisa. Parròquia de Sant Pere

17
diumenge 12’30 h

Festa del Hanami
Els fruiters en flor
Poesia a la primavera
Amb Carles Duarte, Anna Garcia Garay, 
Ricard Mirabete o Clara Mir
(premi Marià Manent 2015)
A can Vallerià. Can Vallerià

Abril 2016

1050 anys 
Primera notícia de la parròquia.

Concert de pasqua 
Oratorium
interpretat pel Duo Stradivari
Concert gratuït
A la parròquia Parròquia de Sant Pere

13’30 h
3
diumenge

20 h

Club de lectura
Tertúlia de llibres 
Sala de l’Orfeó. Arts i Lletres

Dinar de Germanor 
Gent Gran 
A la Torre del Pi
Associació de la Gent Gran i Casal d’Avis 
Santa Anna

Conferència
La República Catalana
Com arribarem i com la viurem
a càrrec de Vicent Partal, 
director de Vilaweb. 
Sala Sant Jaume
Assemblea Nacional Catalana

Caminada pel Bages
Ruta de les tines i del Maqui.
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

Cafè concert 
de primavera 
amb el grup “Diomira Jazz” 
Sala de l’Orfeó
Arts i Lletres

La Petita Hora 
del conte
Del bressol a la lluna
a càrrec de Gina Clotet. 
Cal inscripció prèvia
A la Biblioteca Jaume Perich
Biblioteca Jaume Perich
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Perquè la seva família va triar Catalunya? Era la terra 
de les oportunitats. Nosaltres, al poble, Constantina, no 
teníem feina, no hi havia cap futur. A Premià ja estava 
el meu germà Rafel treballant a la Seat, i uns cosins. De 
seguida em vaig posar a treballar en una fàbrica fent gomes 
elàstiques per a calçotets. Quan acabava el torn em deien 
“anota amb guix els metres que has fet”, i jo pensava “què 
deu ser això del guix?”.

I es van instal·lar a Santa Anna - Tió...Sí, a un lloc que 
li deien “La casa del tío Federico”, el pare dels ferrers de 
tota la vida del barri, Juan José i Luís.  Era una situació 
que em recorda a la que avui pateixen els que fugen de Síria 
o els immigrants de l’Àfrica. Vam llogar dues habitacions, 
compartides amb una família que encara viu al barri i amb 
qui mantenim molt bona amistat.

Deuria ser tot un canvi passar de Constantina a Premià 
de Dalt, oi? Com de la nit al dia. El barri llavors no tenia 
res a veure amb el que tenim ara. Tot eren camps. Anar a 
Premià de Mar era una excursió. La gent arribava i es feia la 
casa on volia. Els carrers s’inundaven, no podíem travessar 
d’un lloc a l’altre, no hi havia escola i s’havia d’anar a la Sant 
Cristòfol de Premià de Mar, una senyora repartia les cartes 
autoritzada per Correus, el pa el repartia una furgoneta, 
i com que tampoc hi havia practicant, dues senyores amb 
nocions de medicina ens posaven les injeccions! La primera 
escola del barri es va fer quan els blocs de plaça Mil·lenari, 
just on ara hi ha el Casal dels Avis.

Tot i aquestes dificultats, vostè considera que al barri 
Santa Anna es viu molt bé I tant! És un barri on tots ens 
coneixem, tots sabem la història de l’altre. Som una mena 
de gran família, amb molts llaços entre nosaltres, que 
sempre ens hem ajudat els uns als altres. De la dificultat 

s’aprèn i el barri que avui tenim no s’entendria sense 
l’esforç i el sacrifici col·lectiu d’aquelles primeres famílies 
que van forjar el Santa Maria - Santa Anna - Tió que avui 
tots coneixem.

Li va resultar fàcil integrar-se a Catalunya? Molt, 
la veritat. De seguida vaig fer amigues que venien 
d’Andalusia, La Manxa o Múrcia. Totes treballàvem i els 
caps de setmana anàvem a ballar a un local, “La Pachanga”. 
Avui, cinquanta anys després d’arribar, em sento una 
catalana amb arrels andaluses. Quan torno al poble estic 
contenta però a mi m’agraden Catalunya i els seus costums. 
I em molesta que l’ataquin i que no puguin entendre que 
hi ha persones que se senten catalanes i no espanyoles. 
S’ha de respectar a tothom. Jo sempre dic, “com no t’has 
d’adaptar a la terra que et va acollir amb els braços oberts i 
on has nascut els teus fills?”.

Què ha suposat per a Santa Anna el Pla de Barris? 
Feia molta falta arreglar el barri. Tan important és haver 
arreglat els carrers com facilitar que les dones ens trobem 
i fem activitats com els tallers motivacionals ‘Aprèn a 
estimar-te’. Però el primer gran canvi pel barri va ser 
recuperar la Riera (torrent de Santa Anna) pels veïns, 
traient els cotxes, perquè havíem tingut dos sentits de 
circulació i aparcament, i convertint-la en un passeig i punt 
de trobada.

Perquè costa tant que la gent del barri pugi al nucli 
antic i la gent del nucli antic baixi a Santa Anna? Cada 
vegada costa menys perquè s’estan trencant tòpics. I 
l’institut, al mig del poble, ha facilitat molt la barreja de 
joves. Quant a col·lectius de dones, hem establert relació 
i això ho facilita. Particularment, em sento molt còmoda 
a “Sant Pere”, que és com nosaltres diem al nucli antic, i 
m’agrada participar a actes de poesia i llibres.

Vostè que forma part d’una generació lluitadora i 
emprenedora que va deixar-ho tot per un futur millor, 
com veu la societat d’avui? Veig que la joventut està massa 
passiva. Només es preocupa per ella mateixa, sense cap 
sentiment de col·lectivitat. És veritat que els joves es troben 
en un món més difícil perquè no hi ha tantes oportunitats 
com als anys 60 però crec que hem de recuperar la cultura 
de l’esforç col·lectiu, la solidaritat i la capacitat de sacrifici.

LA CONTRA

Trini Cerro Izquierdo
Andalusa de naixement, catalana d’adopció

“El barri que avui tenim no 
s’entendria sense l’esforç i el 
sacrifici col·lectiu d’aquelles 
primeres famílies que van forjar 
Santa Maria - Santa Anna - Tió”

Trini Cerro va arribar a Catalunya amb “El Sevillano”, el tren que transportava tantes persones del sud d’Espanya cap al 
nostre país, a la recerca d’una vida millor els anys 50, 60 i 70. Recorda amb tot detall que les primeres sensacions en baixar 
del tren van ser el fred i la por en sentir les fortes onades d’un mar, que mai havia vist abans, contra les roques, la freda nit 
del 9 de febrer de 1963. També lligada a Calasparra per motius familiars, cinquanta anys més tard d’arribar a Premià de 
Dalt, és una catalana més que viu al barri Santa Anna - Tió, canta a la Coral del Barri i col·labora amb Càritas dos cops per 
setmana ajudant qui més ho necessita.


