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L’alcalde escriu

Des que vaig prendre possessió com a alcalde de 
Premià de Dalt vaig fer públic el meu ferm compromís 
amb la transparència i el govern obert. Vivim temps de 
canvis en política.  La ciutadania demana cada cop més 
un paper actiu en el control i en la presa de decisions, i 
des del Govern volem potenciar les eines que facilitin 
que els veïns es facin seves les decisions del municipi, 
així com la manera de fer les coses, ampliant els meca-
nismes de participació. Amb aquest objectiu va néixer 
la regidoria de transparència i govern obert, que ha de 
permetre a tothom conèixer de primera mà el què, el 
com i el perquè es destinen els recursos de tots en una 
cosa o en una altra.

Haver rebut de forma consecutiva els darrers dos 
anys el Segell Infoparticipa que reconeix la qualitat 
de la comunicació del nostre Ajuntament, i ser un dels 
25 municipis de Catalunya que hem assolit el 100% 
de transparència és tot un orgull. Un reconeixement a 
la tasca feta i alhora un repte a seguir treballant com 
fins ara. Amb transparència, amb humilitat, amb rigor 
i rendint comptes amb els veïns i veïnes de Premià de 
Dalt des del moment zero. 
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El Segell Infoparticipa, és un 
guardó que atorga el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

El consistori obté aquest certificat 
en complir amb el 100% dels 52 
indicadors que avalua el Laboratori 
respecte a la qualitat i la transparència 
en la comunicació pública. Aquest 

màxim grau de compliment ha estat 
contrastat pel Laboratori a partir de 
la informació que el web municipal 
posa a l’abast de la ciutadania. Tot 
i que per població, Premià de Dalt 
hagués obtingut el guardó amb 
un percentatge de transparència 
entre el 85% i el 90%, el municipi 
ha revalidat la màxima puntuació 
possible, 100%, la qual només tenen 

25 municipis de tot Catalunya, i a 
la comarca del Maresme, només 2, 
Premià de Dalt i Premià de Mar.

L’alcalde, Josep Triadó, i el regidor 
de Comunicació, Transparència 
i Govern Obert, Alejandro Costa 
Urigoitia, van recollir el guardó que 
acredita l’Ajuntament com a titular 
del Segell Infoparticipa, en un acte 
protocol·lari celebrat al Born Centre 
Cultural de Barcelona, dins la jornada 
de transparència que s’organitza amb 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
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L’AJUNTAMENT REVALIDA EL 100% DE QUALITAT I TRANSPARÈNCIA EN LA COMUNICACIÓ PÚBLICA 

Només vint-i-cinc municipis de Catalunya
han assolit la màxima puntuació possible

L’Ajuntament de Premià de Dalt torna a estar al capdavant dels consistoris 
transparents de Catalunya en haver assolit, per segona vegada consecutiva, 

el 100% de qualitat i transparència del segell infoparticipa
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El campió de boxa estreny els seus llaços amb Premià de Dalt, 
concretament en temes esportius, i col·laborarà amb el Consistori 
en dos temes, l’activitat Multiesports adreçada a joves del barri 
Santa Anna – Tió, dins del Pla de Barris, i en la millora de la zona 
esportiva municipal. Juli Giner vol compartir amb els joves la 
seva premiada trajectòria, basada en l’esforç, el treball constant i el 
sacrifici, junt a una mentalitat guanyadora basada en la confiança 
en un mateix.

El 14 i 15 de maig Premià de 
Dalt és l’escenari del 
Campionat Catalunya Cadet
Campionat de Catalunya Cadet 
Fase Final Autonòmica Campionat Cadet Copa Coca – Cola. 
8 equips de la Divisió d’Honor Cadet
(la màxima divisió del país pel que fa a aquesta categoria)
 jugaran una sèrie de partits classificatoris el dissabte, 14 de maig, 
que acabaran en les semifinals i la final que es disputaran al Camp 
Municipal d’Esports.

Comença
la regularització 
cadastral 

El passat 30 de març va començar a Premià 
de Dalt un procés de regularització cadastral 
dels immobles urbans i rústics del municipi 
per incorporar al Cadastre les construccions i 
alteracions que no hagin estat declarades i no 
tributin correctament en l’IBI. Aquesta compe-
tència no correspon a l’administració local, 
sinó que és responsabilitat de la Dirección 
General del Catastro, del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas. 

Per a fer aquesta revisió cadastral, una 
empresa acreditada pel Cadastre realitza foto-
grafies de les façanes d’edificis, consulta la 
informació necessària i tramita els procedi-
ments en cas que pertoqui. Aquests tècnics 
s’han d’identificar amb una acreditació del 
Cadastre i el seu DNI.

El boxejador Juli “The Rock” 
Giner col·labora amb l’Ajuntament
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El boxejador Juli “The Rock” 
Giner col·labora amb l’Ajuntament

Els jardins de Can Figueres i 
el Parc Patufet estan en obres 
perquè l’Ajuntament està cons-
truint-hi un nou parc enjar-
dinat. El parc infantil d’en 

Patufet es tornarà a instal·lar un 
cop finalitzat l’enjardinament, 

probablement uns metres 
més amunt de la seva loca-

lització inicial. 

L’actuació es duu a 
terme per acabar amb 
els esllavissaments de 

sorra quan plou i vol 
convertir aquest entorn tan espe-

cial –on hi ha la Casa de Cultura Can Figueres i la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala- en un gran parc, 
amb espècies vegetals autòctones i introduint un 
element nou, un rierol d’aigua.

Cada grup – classe va presentar el 
passat 6 d’abril a la Sala de Sessions 
una proposta d’activitats culturals i 
lúdiques. Els projectes presentats es   
van defensar davant de la resta de 
alumnes; els alumnes van votar  i del 
procés va sortir un projecte  a desen-
volupar.

El Grup Motor, que realitzarà el 
projecte guanyador, estarà format 
per 4/5 alumnes de cada classe. Ells 
presentaran la proposta guanyadora 
a la Junta de Govern Local per a ser 
aprovada. Seran els 15/20 joves del 
Grup Motor els que formaran l’Ajun-
tament Jove i duran a terme el projec-
te guanyador.

Amb aquest procés es vol acostar els 
joves al valors democràtics a partir de 
la pràctica en primera persona. 

Els tres projectes guanyadors van ser 

Cinema a la fresca

Festa sobre la Història de la Música 

El divertit joc del Paintball.

Una part de les activitats ha de ser 
oberta als joves d’altres cursos i les 
activitats s’han de realitzar dins del 
municipi. De novembre a gener, es 
van dur a terme sessions de treball 
per grup amb el suport de la Regido-
ria de Joventut durant les hores de 
tutoria per tal de crear els projectes a 
cada classe.

En marxa les obres per a fer 
Nou parc a Can Figueres

ÉS UN PROJECTE PER A ESTUDIANTS DE 3R D´ESO DE L’INSTITUT VALERIÀ PUJOL I BOSCH

La 3a edició de l’Ajuntament Jove 
escull tres propostes guanyadores
L’objectiu és acostar els alumnes d’institut al funcionament de la política 
local, i dur a terme una activitat al municipi per a la resta de joves.



Aprovació del Compte de 
Gestió de la Recaptació de 
l’exercici 2015. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació provisional de la 
modificació de les Ordenances 
Fiscals Aprovat per unanimitat.

Modificació del catàleg 
de llocs de treball de la 
Corporació per a l’exercici 
2016. 
Aprovat per unanimitat.

Moció del PSC per a la 
creació del registre de grups 
d’interès emmarcat en el 
desplegament reglamentari 
de la Llei de Transparència, 
aprovada pel Parlament el 
29/12/2014. 
Aprovat per unanimitat.

Moció de Crida Premià 
de Dalt de suport als 
ajuntaments investigats per 
l’Audiència Nacional i al dret 
a decidir. 
A favor >CiU, ERC-AM i CRIDA 
Premià de Dalt / Abstenció > PSC  / 
En Contra> PP.

Moció de Crida Premià 
de Dalt de suport a les 
represaliades polítiques i 
als joves encausats pel cas 
“Quatre Roses”. 
A favor > PSC, ERC-AM i CRIDA 
Premià de Dalt / Abstenció > CiU
En Contra> PP

Moció de Crida Premià 
de Dalt de suport a les 
mobilitzacions i referèndums 
contra la LOMQUE i el 3 + 2 i 
en defensa de l’escola pública. 
A favor >CiU, PSC, ERC-AM i CRIDA 
Premià de Dalt 
En Contra>PP.

Ja tenim estació meteorològica 
a Premià de Dalt!
Situada a la zona del Xamorot, tocant a la carretera dels Sis Pobles

Les estacions meteorològiques 
automàtiques registren els dife-
rents paràmetres (temperatures, 
humitat, precipitació, veloci-
tat i direcció del vent, radiació 
solar,...) d’una forma continuada al 
llarg del temps i amb valors màxims, 
mínims i mitjans amb l’hora en 
que es produeixen. Això fa que, des 
del punt de vista de la meteorolo-
gia, siguin una eina imprescindi-
ble alhora de fer el seguiment d’una 
situació meteorològica concreta, 
ja que una cosa és el que diuen els 
mapes (models de predicció numèri-
ca) i una altra el que està passant en 
superfície realment.  Com explica 
Joaquim Serra, responsable del 
Servei de Meteorologia del Consell 
Comarcal del Maresme, “el fet que un 
municipi pugui disposar d’una estació 

meteorològica automàtica comporta 
tota una sèrie de beneficis, tant des del 
punt de vista de la meteorologia pura 
i dura, com des del punt de vista de la 
informació al ciutadà”. I afegeix, “per 
exemple, ens pot resultat de gran utili-
tat davant d’una companyia d’asse-
gurances, saber el temps que ha fet i 
d’aquesta manera poder donar sortida 
a una reclamació per danys en cas de 
fenòmens meteorològics severs”.

L’estació meteorològica que el 
Consell Comarcal del Maresme ha 
instal·lat a Premià de Dalt és una 
DAVIS VANTAGE PRO2 i registra 
cada minut diferents paràmetres 
meteorològics com són les tempe-
ratures, humitat, precipitació, velo-
citat i direcció del vent i la pressió 
atmosfèrica.
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ACORDS DE PLE 
18 D’ABRIL DE 2016

En aquests moments, l’Ajuntament de Premià de Dalt està modificant el plec de 
clàusules per a licitar el servei de càmeres de videovigilància a les entrades i sorti-
des del poble. Un cop enllestit el plec de clàusules, la nostra intenció és licitar-ho 
i adjudicar-ho el més aviat possible, tal i com ens vam comprometre ja que és una 
mesura dissuasòria.

Gerard Vinyals Serra

Antoni López Guillén, regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Les últimes setmanes municipis veïns han 
patit l’arribada d’okupes i normalment 
quan arriba l’estiu, i les vacances per a molts 
nosaltres, és quan més robatoris hi ha a 
l’interior de les cases. Voldria saber quan 
té pensat l’Ajuntament de Premià de Dalt 
instal·lar càmeres de videovigilància al nostre 
poble tal i com se’ns va informar que es faria.

L’ESTACIÓ HA ESTAT INSTAL·LADA PEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
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L’escriptora de Premià de Dalt, Montse Assens, i la 
fotògrafa i il·lustradora mataronina Marga Cruz, han 
escrit i il·lustrat un conte -editat pel Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme- 
on Na Llum, una divertida cuca, descobreix què és 
el reciclatge. El conte es diu “Na Llum descobreix el 
reciclatge” i junt a una auca, també feta per ambdues 
autores, es pretén conscienciar una mica més les noves 
generacions de com és d’important separar els residus 
que generem i conèixer el procés que el residus fan des 
que els dipositem a un contenidor fins que es cremen o 
es converteixen en compost. 

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 

Jornada informativa 

d’assessorament econòmic 
i fiscal a les entitats locals

Des del 16 de maig al 30 de juny, 

es realitzaran sessions individuals amb les entitats que vulguin 

participar en aquesta iniciativa de la Regidoria de Cultura. 

Conte sobre el reciclatge 
per als més petits

13 de maig 
a les vuit del vespre  la Sala de plens, 

Amb l’objectiu de facilitar els tràmits fiscals i 
econòmics que obligatòriament han de realitzar.

13 de maig 
a les vuit del vespre  la Sala de plens, 

Gratuïta per a les entitats



En2’
minuts

estalviar 
per compartir

El Banc d’Energia és una experiència pilot de la Cooperativa Tarpuna 
que només duu a terme a 2 municipis de Catalunya: Premià de Dalt, Sabadell

El Govern es compromet, a través del Pla de Mandat, a lluitar contra la 
pobresa energètica a partir del voluntariat.

banc energia = estalvi          + eficiència energètica 
pobresa energètica        canvi climàtic

Com funciona?

1. Identificació de la persona/família a càrrec de Serveis Socials

2. Avaluació de les necessitats a càrrec de Serveis Socials

3. Formació a domicili

4. Acompanyament (3 visites) i instal·lació d’un monitor d’energia 

5. Accés als subministraments

Fuites de calor (deficiències en  l’aïllament de portes i finestres)

Enllumenat deficient 

On van a parar els diners estalviats? 

Formació en estalvi domèstic a famílies vulnerables = millora qualitat de vida

Els diners s’inverteixen al territori on es genera l’estalvi  = Premià de Dalt

Es milloren les condicions d’habitabilitat i instal·lacions = 

+ eficiència a llars en situació vulnerable

NO es paguen factures de la llum o el gas 

Problemes més freqüents que es detecten a les llars?



En2’
minuts

CONVENI AMB SOREA 
El Govern garanteix l’aigua potable a tots els veïns

10.000€ d’aportació anual 

5 equipaments municipals hi col·laboren 

Escoles Bressol / Biblioteca Jaume Perich i Escala / Pavelló 
poliesportiu municipal / Escola Marià Manent / Escola Santa Anna

El Banc d’Energia té 18 socis i 30 participants 

Com puc col·laborar?

AJUTS SUBMINISTRAMENTS ANY 2015 
ATORGATS PER L’AJUNTAMENT

ESTALVI ENERGÈTIC OBTINGUT PER L’AJUNTAMENT L’ANY 2014

LLUM

119 ajuts
53 famílies
10.344,09€

GAS

61 ajuts
30 famílies
4.924,10€

AIGUA

83 ajuts
50 famílies
5.441,52€

TOTAL

133 famílies 

263 persones 

20.709,71€

Enllumenat públic 
Equipaments municipals

60.641,83€
55.044,21€ 20.709,71€
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Els membres de l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) de Premià de Dalt van participar el 17 d’abril 
en la XV Trobada de Voluntaris i Voluntàries de 
l’ADF del Maresme i sud-est del Vallès Oriental, que 
enguany va tenir lloc a la població de Cabrils. Hi van 
participar unes 150 persones entre ADF, Bombers, 
Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guardes del Parc 
Serralada Litoral i de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
Per primera vegada, es van lliurar els Premis Roure 
de Plata al Voluntariat de les ADF.

Can Vallerià es reivindica 
com a agent cultural
Can Vallerià (art, comunicació, territori) va celebrar el 17 

d’abril la seva particular Festa del Hanami –l’esclat de la vida 
a la natura- a la masia del passeig Coromina, en el que va ser 
un recital poètic de primer nivell en un marc fantàstic amb 
arbres fruiters i flors. 

Quatre dels millors poetes catalans d’avui van llegir la seva 
obra a tocar de les pruneres, Carles Duarte, Anna García 
Garay, Ricard Mirabete, i Clara Mir (guanyadora del 
Premi Marià Manent 2015).

Aquest acte consolida el projecte Can Vallerià (art, comuni-
cació, territori); forma contemporània d’activisme participatiu 
i obert que es comença a impulsar a partir de la cultura i els 
valors que transformen la societat.

La cursa de 5 KM està pensada per a esportistes 
en fase d’iniciació i pels que volen anar preparant-
se per distàncies més grans.  La prova col·laborarà 
solidàriament amb Mataró Race –una iniciativa 
solidària de corredors contra el càncer infantil- i 
la Fundació Richi.  A la zona “Dorsal 0” podreu fer 
aportacions a la fundació.

Diumenge 22 de maig, a partir de les 11:00 hores, 
tindrà lloc el lliurament de premis. N’hi haurà premis 
pels tres primers classificats masculins i femenins de les 
dues distàncies de la General, així com per al primer clas-
sificat de cada subcategoria. 

L’ADF Premià de Dalt, a 
la XV Trobada d’ADF del 
Maresme i Sud-est del 
Vallès Oriental
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El passat 16 d’abril, Lluís Juste de Nin va presentar la seva obra, 
“Itaca, l’Odissea en la Mediterrània de 1936. De com Premià de 
Dalt entrà a la llegenda”, una història gràfica sobre l’entitat i Premià 
de Dalt que ha editat la Societat Cultural Sant Jaume. La presentació 
va consistir en un interessant diàleg entre Juste de Nin, el periodis-
ta Vicent Partal, i la presidenta de la SC Sant Jaume, Emma Escolano.

Dies més tard, la presidenta de l’entitat lliurava un exemplar del 
llibre a l’alcalde, Josep Triadó. 

Trobada 
grups de 
percussió
“Trencaones” 
i 24 grups més 

Dissabte 7 de maig, a partir 
de les 17:00 hores, la plaça dels 
Països Catalans serà l’escena-
ri d’una espectacular trobada 
de 600 percussionistes, en 
una activitat en què col·laboren 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
la Parròquia de Santa Maria. 

En l’acte, es farà recaptació 
d’aliments per al centre de Distri-
bució Solidària d’Aliments (DISA) 
que dóna servei a persones de 
Premià de Dalt i Premià de Mar.

Juste de Nin presenta a Sant Jaume 
la novel·la gràfica, “Itaca”

Dimarts 17· dimecres 18 ·dijous 19
17 hores 

Audicions alumnes 
Auditori de Can Figueres

Dijous 26 / 9 hores

Música per a tot
Concert infantil 
a càrrec dels professors de l’Escola 
per a tots els infants de 2 a 5 anys 
de les escoles de Premià de Dalt.
Sala Sant Jaume

ACTES 
maig



En aquest llibre Roald Dahl 
ens explica quatre relats curts 
per adults. Son històries apassi-
onants i plenes d’humor negre. 
Ens deixa ben clar que Roald 
Dahl és de tots i no només de la 
literatura infantil. 

En el primer conte –que dóna títol a aquest recull-  un nar-
rador mordaç ens explica que s’ha de fer si t’agrada la teva 
veïna, fins a on arribaries per endur-te-la al llit i les con-

seqüències bones i dolentes que es poden derivar d’aquest 
fet tant  pels uns i com pels altres... o no. En un altre relat 
ens parla sobre la utilitat o l’ús inesperat que pot tenir una 
espatlla de xai; com la vida et pot fer anar en una direcció 
molt diferent a la que estava tot encaminat o al menys això 
semblava; què fer si algú et vol condicionar o fer que pren-
guis decisions inadequades que a la llarga no són veritat.  

Aquestes i d’altres reflexions formen part d’un llibre que 
és tota una descoberta. Espero que, com jo, el lectors tin-
guin una gran sorpresa.

Intercanvi de parelles i altres contes
Dalh, Roald (1916-1990)

 I** Dah 

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana
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Matilda és una nena prodigi i 
una extraordinària lectora pre-
coç. Els seus pares, però,  no són 
com els dels  altres nens perquè 
no demostren cap interès pels 
seus fills. Són irresponsables, 
mediocres i egoistes, incapaços 
d’apreciar l’enorme talent de la 

seva sensible filla, a qui menystenen constantment. Aquest 
menyspreu dels seus pares, però,  no farà acovardir a la bri-
llant Matilda, que amb el seu enginy donarà als seus mes-
quins progenitors més d’una lliçó. 

A l’escola, Matilda coneix a la jove, dolça i amable pro-
fessora Miss Honey i a la sàdica directora del centre, Miss 
Trunchbull. Les  injustícies de la despòtica Miss Trunchbull 

faran enrabiar  de tal manera a  la  Matilda  que  descobrirà 
que té uns poders que li canviaran la vida. 

La relació amb professora Miss Honey, que de seguida 
sap apreciar les seves extraordinàries qualitats  i les inesgo-
tables ganes que té d’aprendre, es farà cada dia més estreta 
fins el punt que en ella trobarà a la mare i amiga perfecta.

Matilda és un llibre molt divertit, amb personatges i situ-
acions molt exagerades i amb un sentit de l’humor   negre 
que l’allunya de la  falsa moralitat d’alguns llibres    infantils. 
També ens recorda la importància de llegir, sobretot bones 
lectures com les qui li prescriu a la Matilda la bibliotecària 
Phelps. Matilda ensenya als  infants  que  han  de  confiar  
en  ells mateixos,  que  han  de  ser  honestos  i  intel·ligents 
sense caure en la falsa modèstia.

Quan es compleixen 100 
anys del naixement d’un autor 
especialment emblemàtic pel 
públic infantil i juvenil de tot el 
món, no podem deixar passar 
l’oportunitat de recomanar un 
dels seus títols més singulars. 
Cuentos en verso para niños 
perversos és una revisió dels 
contes clàssics de tota la vida 

passats pel sedàs esbojarrat de l’autor gal·lès.

Així, trobem la Ventafocs rebutjant el príncep blau i ca-

sant-se amb un senyor que fa melmelada; la mongetera mà-
gica d’en Joan és una gran planta d’or; la Blancaneus fa au-
toestop per escapar del bosc  i convertir-se en la majordoma 
de set nans que aposten a les carreres; els Tres Óssos volen 
menjar-se la Rínxols d’Or com a càstig després d’haver-los 
deixat casa seva feta un fàstic; la Caputxeta Vermella es fa 
un abric amb la pell de Llop i amb els Tres Porquets… millor 
que ho descobriu vosaltres!

Dahl construeix un text divertit i irònic fet de simpàti-
ques bromes, exageracions i disbarats que, amanit amb les 
sempre expressives il·lustracions de Quentin Blake, acon-
segueix entretenir a petits i grans.

Matilda
Roald Dahl- Il·lustrador: Quentin Blake  I*** Dah a partir d’11 anys

Cuentos en verso para niños perversos
Dalh, Roald (1916-1990) 

Vols fer les teves recomanacions? Acosta’t a la Biblioteca i t’explicarem com!
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Volem començar amb l’agraïment  a l’equip de Cultura,  Secretaria, Inter-
venció i sobretot a tot l’equip de Joventut encapçalat per la Carme Cristóbal, 
per la gran i bona feina per aconseguir poder organitzar el Festival Divertit de 
Setmana Santa, que malgrat el temps,  pressupost,  i  els pocs recursos, final-
ment hem pogut programar i ha assolit un èxit de participació.

Entre Cultura, Joventut, Ensenyament, Biblioteca, Escola de música, Asso-
ciació d’Artistes, la Societat Cultural Sant Jaume, Dones de Dalt i Pla de Barris, 
hem organitzat dues programacions amb una pila d’activitats diverses al 
voltant de Sant Jordi, una per als infants de les escoles  amb conta contes, 
biblioteca oberta, il·lustracions de poemes, teatre, música i tallers varis i l’altre 

per a tot el poble amb presentacions de llibres, teatre, recitals de poemes, 
concerts i xerrades, i  per descomptat  la tradicional Fira de Sant Jordi al pati 
de Sant Jaume, enguany amb un espai  reservat, tipus plató de televisió, on 
la directora de Premià de Dalt Ràdio i Premià de Dalt Media, van entrevistar 
a joves del  Pij. La Fletxa, als paradistes i a tothom que va voler recomanar un 
llibre, recitar un poema, presentar la seva obra o parlar sobre cultura i el nostre 
poble. L’EscenARTS de Primavera el podreu gaudir aquest  mes de maig i cons-
tarà de tres espectacles musicals i de cabaret. Això si primer, el diumenge 1 de 
maig tots a l’Aplec de La Cisa. Facebook : esquerra republicana de catalun-
ya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Molts ajuntaments s’han negat a donar a l’Audiència Nacional la informa-
ció que els demanava a través dels Mossos sobre la moció que van aprovar de 
suport a la declaració del 9N del Parlament. Aquí, en canvi, el Govern local 
sí que els va donar la informació que li requerien, sense consultar ni infor-
mar abans el Ple ni els regidors d’oposició que també vam impulsar i aprovar 
la moció.

Lamentem la pèrdua de l’Associació Divertit, volem noves entitats i que no 
n’hagi de marxar cap. Esperem que abans que aquest escrit es publiqui, l’Ajun-
tament permeti a entitats i ciutadania l’ús de l’espai públic recuperant les 2 
cartelleres públiques de la Fàbrica que va eliminar fa ja 6 mesos, i deixi d’ame-
naçar amb multar per no posar els cartells a cartelleres quan les han tret. I que 
es doti la ràdio de l’equipament necessari, ja que fa mesos que no s’hi retrans-

meten els Plens. Celebrem que per fi va tornar com demanàvem la secció ara 
dita El ciutadà exposa a la Pinassa d’abril. I us anirem facilitant l’accés a infor-
mació municipal: algunes de les darreres despeses: dinar de germanor 6.030 €, 
festival Divertit 8.421,60 €, jardineres Avda. Lleida i altres carrers 14.863,64€.

Esperem tornar-vos a veure aviat en l’acte sobre feminismes amb Anna 
Gabriel que preparem si tot va bé per al maig. Seguiu-nos per saber-ne més, i 
contacteu-nos si voleu col·laborar amb nosaltres, preguntar o proposar-nos el 
que considereu per seguir construint junts un poble millor

 cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/Facebook 
Crida Premià de Dalt/@cridapremiadedalt

Desde el primer momento en que este Grupo Municipal entró al Ayun-
tamiento, siempre ha tenido claro que el trabajo que iba a realizar estaría 
relacionado única y exclusivamente con nuestro pueblo, PREMIÀ DE DALT, 
huyendo en todo momento de la llamada “política de Parlament”. Es por eso 
que lamentamos que varios de los grupos políticos que forman el pleno del 
ayuntamiento, basen su política en temas que están lejos de solucionar los 
problemas de nuestros vecinos, como por ejemplo dar apoyo a personas que 
han pertenecido a una banda terrorista. Nosotros preferimos basar nuestra 
actividad en controlar el trabajo del equipo de gobierno mediante supervi-

sión y crítica constructiva de los proyectos del Ayuntamiento. Es por eso 
que, en cada pleno, este Grupo Municipal presenta una serie de mociones, 
preguntas y ruegos sobre diferentes deficiencias del municipio y problemas 
que nos comunican los vecinos con la finalidad de resolverlos. Es esto lo que 
entendemos por política municipal y esto es lo que continuaremos haciendo. 

Facebook PPremiadedalt / @PPremiadedalt / premiadedalt@
ppbarcelona.org

El 29 de desembre de 2014 Espanya, mitjançant el Parlament de Catalunya, 
aprova la  LLEI 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, en la qual s’ha d’emmarcar la regulació del registre de grups d’interès. 
Aquest Registre esdevé un mecanisme més de participació ciutadana amb 
major grau de transparència i està en vigor des del passat 1 d’octubre de 2015. 

Es tracta d’un pas positiu per donar a conèixer i controlar la influència 
privada en les decisions públiques.

S’hi hauran d’inscriure les persones i organitzacions que treballen per 
compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públi-
ques, en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions.

Les activitats subjectes a registre que preveu el Decret són aquelles realit-

zades amb voluntat d’influir directament o indirectament en els processos 
d’elaboració o aplicació de polítiques públiques i la presa de decisions amb 
independència del canal o mitjà utilitzat. S’inclouen, a més,  els contactes amb 
els servidors públics i la participació voluntària en consultes oficials sobre 
propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.

La Generalitat ja ha posat en marxa el Registre dels Grups d’interès, en tots 
i cadascun dels seus departaments, també ho hem de fer els ajuntaments de 
Catalunya i totes les administracions i empreses públiques del País.

Des del Grup Municipal del PSC proposem a l’Ajuntament que fem les passes 
necessàries per dotar-nos d’un reglament ajustat a la Llei per tal de canalit-
zar el Registre dels Grups d’Interès.  Facebook: socialistes Premià de Dalt

Aquest mes, Premià de Dalt està de celebració. Es confirma, per segon any 
consecutiu, la voluntat que el nostre Alcalde i el seu equip ha volgut adquirir 
amb la ciutadania, en particular, i amb la política en un pla més general. Aquest 
Ajuntament ha estat distingit per la seva qualitat comunicativa i la seva trans-
parència, ambdues amb la puntuació màxima: el 100%. Aquest fet és el resul-
tat d’una feina ambiciosa, alhora que necessària. Un treball d’integració d’uns 
valors democràtics i ètics, no solament a nivell tècnic, sinó també, i més impor-
tant, a nivell polític. Avui els nostres veïns poden sentir-se orgullosos de viure 
en una de les 25 poblacions de tota Catalunya on la qualitat democràtica és 

majúscula. Tenim ganes de comptar amb la gent en el nostre dia a dia, perquè 
la gestió responsable només és eficient si va acompanyada de la mà de tots. 

Fugim de la foscor informativa per establir-nos, ja de forma normalitzada, 
en la rendició de comptes les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Premià de 
Dalt pot continuar tranquil, sense rebaixar l’exigència, perquè el nostre equip 
de Govern seguirà vetllant per una democràcia transparent i participativa a 
l’alçada dels temps. Tot un repte. 

www.joseptriado.cat/Facebook CiU Premià de Dalt/

Registre dels grups d’interès a l’Ajuntament de Premià de Dalt 

Rendició de comptes constant
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Govern local fa cas a Audiència Nacional /Acte amb Anna Gabriel /i el que ens cap en 15línies

Defensem i agraïm el treball transversal i 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.

Nuestro trabajo como oposicion: supervisión y crítica constructiva
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6 divendres

1 diumege

13 divendres

14 dissabte

21 dissabte

22 diumenge

25 dimecres

28 dissabte

29 diumenge
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18 dimecres

19 dijous

20 divendres
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Maig 2016

Conferència 
del cicle PAÍS CARA A CARA
Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, i 

Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt. 

Espai Santa Anna. Òmnium Cultural

Aplec de la Cisa
Santuari i voltants
Ajuntament/ Comissio de Festes. 

Hora del conte adults 
Els culdolla (Roald Dahl) 
a càrrec de Jordina Biosca
A la Biblioteca

Concert violí, violoncels i piano
gentilesa d’Oriol Cases, Aina Mataró, Èric Veciana 

i Natàlia Sabater Auditori de Can Figueres

Cinefòrum Spotlight 
Sala Santa Jaume Espai de Cinema

CICLE EscenARTS
 #DPUTUCOOL 
amb The Chanclettes
Sala de Sant Jaume .Regidoria de Cultura

Teatre
10è aniversari Dones de Dalt
Sala Sant Jaume Dones de Dalt

III Cursa SANTJAUMENKA
7 Sports i  SC Sant Jaume

Storytime L’Hora del conte en 
anglès / de 3 a 5 anys
A la Biblioteca Jaume Perich

Toca i Pinta
Activitat musical i pintura 
Sala de l’Orfeó de la Societat
Cultural Sant Jaume La Calaixera

Fira d’Ocasió Pati Sant Jaume

CICLE EscenARTS
 Mrs. BROWNIE
Sala de Sant Jaume .Regidoria de Cultura

Arrossada popular 
al camp de futbol
Club Esportiu Premià de Dalt

Inauguració exposició  
“1050 anys de bellesa”. 
Fotografies d’Anna Cabrera. 
A la Biblioteca Jaume Perich i 
Escala. Parròquia de Sant Pere

L’Hora del conte
El viatge de James
A càrrec de Teatre Aula 
A la Biblioteca

Tallers “Handmade”
Bosses de mà amb “trapillo”
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Tallers a la biblio
El món de Dahl. Inscripció prèvia  

Inauguració Exposició 

Els clicks viatgen per la Història 
Al Museu de Premià de Dalt

18 h

22 h7 dissabte

11 h8 diumenge

17’30 h11 dimecres

Concert de Música 
Ben Conservada
A càrrec de l’Orquestra Filharmònica 
de Berlín, director Simon Rattle
Sala Sant Jaume La Calaixera i Espai Cinema

21a  Missa Rociera 
Premià deDalt
Ajuntament de Premià de Dalt, Comissió 
de Festes i Comissió de la Missa Rociera de 
Premià de Dalt

La petita hora del conte
La capsa de la primavera
a càrrec de Sílvia Serra
Biblioteca Jaume Perich i Escala

CICLE EscenARTS
Concert black & whites 
“PER ELLA” 
Roger Reyes, Max Turati i Toni Carlo 
Sala de Sant Jaume .Regidoria de Cultura
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Sempre has volgut treballar de perruquera, Juani?

Tota la vida. Ja volia posar el negoci de ben jovene-
ta i abans dels 18 anys ja vaig començar. Feia proves 
amb veïnes, com la Sra. Maria, la mare de la M. Àngels 
Ferrández, posant rulós o provant nous pentinats. Havia 
d’aprendre i necessitava voluntàries.

Com van ser els teus inicis?

Abans dels 18 ja vaig obrir. Recordo que la gent venia a 
la perruqueria a passar l’estona. Celebràvem els aniversa-
ris, els sants, les festes... La gent estava molt a gust i s’hi 
quedava molta estona. Avui la vida ha canviat i el tràfec 
del dia a dia ja no ho permet. Ara, la meva perruqueria era 
i és la casa de tots. Tothom qui vulgui és benvingut. 

Com has vist l’evolució del barri durant tots aquests 
anys?

Quan jo vaig venir, només existia la part més antiga. 
Les cases grans no hi eren. Els nens jugàvem al carrer, la 
gent estava molt arrelada al barri. Tothom ajudava a tot. 
Tot això ha canviat una mica perquè ha vingut gent nova 
a viure, i ja no ens coneixem tots. A banda, als veïns de 
sempre també ens costa obrir-nos i integrar els nous. 

Potser abans hi havia més vida?

Sí. Teníem quatre botigues de comestibles, tres bars, 
l’emissora de ràdio, dues merceries i tres perruqueries. 

Imagineu-vos! A més, tots els negocis funcionaven. Tot 
i que he de dir que jo sempre he viscut del meu barri. La 
meva clientela han estat els veïns del barri del Remei. 
Avui, com a tot arreu, les coses han canviat. Tenim un 
altre ritme de vida i són molts els veïns que marxen a 
treballar molt aviat i tornen tard. Per tant, les compres i 
els serveis els fan a Barcelona o a grans superfícies. Són 
els nous hàbits de la societat actual.

Els fills i nets de les primeres generacions segueixen 
vivint aquí o marxen?

És curiós perquè quan s’independitzen, marxen, bàsica-
ment per motius econòmics ja que la vivenda aquí és cara 
perquè només hi ha oferta de cases grans. Però després, 
gairebé tothom que ha marxat torna. Ja ho dic jo: aquí es 
viu molt bé!

Els teus pares són nascuts a Cehegín, un dels municipis 
amb qui Premià de Dalt està agermanat. Com vas viure 
aquest agermanament?

La veritat és que aquí al barri no es va notar massa 
perquè aquí hi ha molta més gent provinent d’Andalusia, 
sobretot de Granada.

Com veus Premià de Dalt i el seu futur?

Tenim un poble molt obert i dispers que no facilita 
massa la vida de poble. No m’agradaria que Premià de 
Dalt es convertís en un poble dormitori, per tant, tots 
hem de posar el nostre gra de sorra per a organitzar acti-
vitats i que hi hagi moviment.

El barri disposa d’una Associació de Veïns molt arrela-
da al Remei. N’has format part?

Com a membre, no. Ara bé, col·laboro en totes les activi-
tats que organitza, que són moltes i a més totes elles amb 
molt èxit de públic. Hem d’agrair, i molt, la feina que fan 
les persones de l’Associació perquè es preocupen per la 
gent del barri, perquè hi hagi activitat, perquè ens trobem 
els veïns i fem barri, i també per a millorar els carrers i les 
coses que s’han d’arreglar. Fan una tasca que a vegades no 
es veu massa però que és molt important, la veritat.

LA CONTRA

“La meva perruqueria és la casa de tots. 
Tothom qui vulgui és benvingut”

La Juani és una persona molt popular al barri del Remei. Forma part d’una de les famílies 
històriques de la zona i porta 34 anys de forma ininterrompuda a la seva perruqueria. Els secrets 
d’aquesta trajectòria els podem resumir en bon servei, confiança i aconseguir que tothom que hi 
entra, se sent a gust i surt satisfet. Amb un somriure afable i les tisores com a penjoll que sempre 
l’acompanya, la Juani resumeix el comerç de proximitat i de barri.

Juani Abril Abril
La històrica perruquera del barri del Remei


