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Pugeu al Bus Nit 2.0
 
Transport gratuït 
a la zona d’oci de Mataró, 
cardioprotegit i amb monitor



L’alcalde escriu

És un autèntic privilegi viure a Premià de Dalt. Pot semblar 
una afirmació agosarada però és així. Durant tot l’any sentim 
la força de les nombroses entitats del poble però quan arriba 
l’estiu, i augmenta la nostra presència als carrers i places, és un 
autèntic luxe copsar en primera persona la riquesa social i cultu-
ral que tenim al municipi. Gràcies per la vostra implicació!

Ja fa més d’un any que vam constituir l’Ajuntament d’aques-
ta legislatura. Han estat mesos d’intensa feina a la recerca de 
complicitats i consens amb les diferents forces polítiques que 
tenen ganes de treballar per a Premià de Dalt. Cadascuna des de 
la seva ideologia però fent pinya a l’hora de defensar els interes-
sos generals del nostre poble. 

Un any després d’haver estat escollit alcalde, he de donar les 
gràcies a les administracions superiors, Diputació de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya, perquè ambdues són indispensables 
per aconseguir les inversions i l’execució de projectes necessa-
ris que ens reforcin el sentiment de pertinença i arrelament al 
poble i alhora la qualitat de vida de la que Premià de Dalt sempre 
n’ha fet un emblema. I, com no, agraeixo als veïns i veïnes la 
seva proximitat, el suport rebut i l’estima compartida pel nostre 
poble, els seus espais públics i les seves tradicions.

I per acabar aquest escrit, em permeto fer-vos una doble reco-
manació. Premià de Dalt és art. I al juliol la música n’és un ingre-
dient fonamental. Gaudiu del Festival de Música del Maresme i 
del Jazz en la Nit. Moltes gràcies.
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Des del 22 de juny, i fins  a l’11 de 
setembre, els veïns de Premià de Dalt 
podran gaudir de la piscina del Club 
de Tennis Premià de Dalt a uns preus 
especials, més econòmics que equi-
paments d’aquestes característiques 
als municipis del voltant i encara més 
reduïts respecte els de la temprada 
anterior.

L’alcalde, Josep Triadó, i el presi-
dent del Club de Tennis Premià de 
Dalt, Marcos Cadarso, han signat 

un nou conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’entitat amb la fina-
litat de facilitar l’accés dels veïns de 
Premià de Dalt a les piscines desco-
bertes del club, per a promoure punts 
de trobada que fomentin la cohesió 
social entre la població. El conveni té 
una durada de quatre anys, amb una 
aportació econòmica del consistori de 
24.000 € en total.

Com explica l’alcalde, Josep Triadó, 
“després de l’èxit assolit l’any passat 

que va ser el primer en què els veïns 
vam gaudir de la piscina del Club amb 
unes condicions econòmiques espe-
cials, aquest any hem renovat l’acord i 
l’ampliem a quatre anys”. L’objectiu és 
donar una alternativa a la ciutadania 
perquè a dia d’avui Premià de Dalt no 
disposa de piscina municipal i alhora 
donar a conèixer les instal·lacions als 
veïns perquè suposa una oportuni-
tat perquè l’entitat augmenti el seu 
nombre de socis. 
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HI HA DUES MODALITATS DE TARIFES, L’ENTRADA DIÀRIA I L’ABONAMENT, I ES DIFERENCIEN SEGONS LES EDATS

Es reobre la piscina del Club de Tennis 
pels veïns de Premià de Dalt
L’Ajuntament i el Club de Tennis Premià de Dalt han renovat l’acord que així ho permet

Els veïns que vulguin gaudir d’aquestes tarifes 
especials hauran d’acreditar la residència a 
Premià de Dalt mitjançant la presentació d’un 
document oficial (DNI, NIE o carnet de conduir) 
amb l’adreça de Premià de Dalt o be mitjançant 
un certificat d’empadronament.

L’acord fa possible la piscina a preus reduïts pels veïns durant l’estiu

EDAT ENTRADA DIARIA ABONAMENT (8 entrades)

TARIFES

0- 7 anys GRATUÏTA

3 € 18 € : 2,25 €/entrada

4 € 27 € : 3,37 €/entrada

GRATUÏT

8- 17 anys

Adults ( a partir 18 anys)

Dimarts > Barri Santa Anna - Tió, costat mercat ambulant, de 9 a 12h

Dijous > Barri del Remi, tocant a La Petanca, de 10 a 13h

Diumenge > Espai la Fàbrica (carretera d’Enllaç), de 10 a 14h

dies i horari deixalleria mòbil
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A primers de juny el grup de 
l’Hort Social de Premià de Dalt 
visitava Can Tria de Mata, tot un 
exemple d’agricultura ecològi-
ca a les Cinc Sènies. Les persones 
usuàries de l’Hort Social acostu-
men a fer visites a diversos horts 
que treballen amb tècniques ecolò-
giques i sostenibles per a completar 
la seva formació teòrica i pràctica.

Els alumnes de 
l’Aula Municipal 
d’Adults reben el 
seu diploma

L’Espai Santa Anna va acollir la 
festa final del curs 2015-16 dels 
alumnes que des del setembre han 
estat aprenent a l’Aula Municipal 
d’Adult, situada al Centre de Forma-
ció Permanent, a la plaça Mil·lena-
ri. Tots els alumnes van rebre el seu 
diploma de mans de la professora, 
Núria Yagüe, l’alcalde i el regidor de 
Pla de Barris. La festa va acabar amb 
un berenar en què tots els alumnes 
van participar aportant algun plat. 
Com cada any, el resultat va ser una 
deliciosa barreja de diferents cultu-
res gastronòmiques.

Acaben els tallers 
“Aprèn a estimar-te”

El 15 de juny acabaven els tallers  
Teatre del Barri. Dues obres breus 
i l’actuació de la Coral del Barri van 
tancar aquesta temporada de tallers 
emmarcats en el Pla de Barris de Santa 
Maria - Santa Anna - Tió.

Les persones 
usuàries 
de l’Hort Social 
continuen aprenent

LLOGUER
PLACES D’APARCAMENT

T. 93 693 15 5 5
66,55€/mes IVA inclòs 

SEGUEIX
el dia a dia
municipal

facebook > 
ajuntamentdepremiadedalt

twitter > 
@ajpremiadedalt
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La  Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament 
una subvenció de 96.986,06€ per a la contractació 
aquest any 2016 de persones en atur durant un període 
de 6 mesos.

Suport integral al foment de l’ocupació:

-2 auxiliars  administratius
-5 peons d’obra
-2 peons de pintura

Suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de 
reforç dels serveis socials municipals:

-1 auxiliar administratiu
-2 peons de manteniment de parcs i jardins 
municipals 

CONSULTORIS  MÈDICS
HORARIS D’ESTIU

L’1 de setembre tornem a l’horari habitual

Urgències > CAP Premià de Mar

CARRETERA D’ENLLAÇ 
BARRI SANTA ANNA- TiÓ 
TANCAT tarda

25 de Juliol > 5 d’agost / 16 d’Agost > 2 de setembre 
TANCAT matí

8 d’Agost > 12 d’agost / 5 > 9 de setembre

BARRI DEL REMEI
TANCAT 27 de Juliol > 31 d’agost

PEDIATRIA
Fins el 2 d’agost

CARRETERA D’ENLLAÇ : MATINS dilluns 25 de Juliol / 
dimecres 27 de Juliol/ divendres 29 de Juliol 

BARRI SANTA ANNA-TIÓ : MATINS dimarts 2 d’Agost

TANCAT 2 al 31 d’agost

Premià de Dalt 
contractarà 12 persones 
Dins del programa “Plans d’Ocupació” 
amb una subvenció de gairebé 100.000€
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Aprovació de la revisió del preu de l’encomana de gestió 
del servei de neteja d’edificis municipals presentat per la 
Societat Municipal La Pinassa.  / Aprovat per unanimitat

Aprovació de la revisió del preu de l’encomana de gestió 
del servei de neteja viària presentat per la Societat Muni-
cipal La Pinassa. / Aprovat per unanimitat.

EL PI PINYONER OCUPA 6.500 HECTÀREES FORESTALS DE LES PROP DE 25.000 QUE TÉ LA COMARCA

Aquest és l’aspecte que presenta gran part del bosc de Premià de Dat

Una mirada al bosc de Premià de Dalt 
o de qualsevol població del Maresme 
serveix per a detectar que alguna està 
passant amb el pi pinyer maresmenc. 
El verd està deixant pas a un malaltís 
to marronós. La sequera, les onades de 
calor, les pedregades i els sòls prims, 
pobres en nutrients i amb poca capa-
citat de retenció d’aigua, han provocat 
que els arbres siguin més vulnerables a 
les plagues. La processionària, l’escara-
bat Tomicus i el fong Thyriopsis Hale-
pensis estan fent la resta.

El 60% del Maresme és superfície 
forestal i gairebé la seva totalitat, un 
99%, de propietat privada. La malal-
tia dels pins s’ha estès ràpidament per 
la qual cosa s’ha creat una comissió 
amb la participació dels ajuntaments, 

el Consell Comarcal, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalun-
ya per a establir com combatre aquest 
greu problema. S’estudiarà també com 
treballar conjuntament amb les asso-
ciacions de propietaris forestals per a 
posar fre a la situació. 

Cal recordar que aquest pi és l’espè-
cie dominant als boscos del Maresme. 
Ocupa 6.500 hectàrees forestals de les 
prop de 25.000 que té la comarca. La 
reducció de les precipitacions i l’aug-
ment de la temperatura han afeblit els 
pins, deixant-los més vulnerables a la 
processionària, a l’escarabat i al fong. 
A més, pateixen molt directament la 
competència d’ alzines i roures. 

Aquest cúmul de circumstàncies està 

provocant la mort de centenars de pins 
pinyers amb la conseqüent pèrdua de 
valor paisatgístic i de producció fores-
tal (fusta i pinyes) i l’augment de risc 
d’incendi forestal. A més, el Consell 
Comarcal alerta que, si no s’actua 
urgentment, es corre el perill que l’ex-
tensió afectada continuï augmentant. 

Josep Triadó, alcalde i Conseller de 
Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Maresme, va explicar en el darrer ple 
de l’ajuntament que “ordenar i gestionar 
els boscos, apostant per les espècies vege-
tals originàries i més fortes pot ser una 
solució” i va afegir que “no descartem 
la possibilitat d’establir una taxa ecolò-
gica als propietaris que no gestionin els 
boscos”.

El pi pinyoner, en perill greu
Canvi del paisatge verd de la muntanya

ACORDS DE PLE

Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciuta-
dana  / Vots a favor: CiU, ERC-AM, PSC, PP i 1 regidor de 
Crida Premià de Dalt. Abstenció: 1 regidor Crida Premià 
de Dalt
Moció de Crida Premià de Dalt de suport a la marxa 
“Som” / Vots a favor: CiU, ERC-AM i Crida Premià de 
Dalt. Abstenció: PSC. En contra: PP

Ple 13 de juny de 2016
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1/ 
El projecte ha de disposar de sufi-
cients recursos econòmics per a 
mantenir un fons de llibres que es 
renovi de forma progressiva (reposició 
d’exemplars perduts, d’exemplars enve-
llits per l’ús, substitució de llibres quan 
aquests canviïn com a conseqüència de 
canvis normatius)

2/
Els recents canvis normatius en els 
plans d’estudis han suposat l’aparició 
d’algunes matèries noves que reque-
reixen una despesa econòmica impre-
vista per poder adquirir els exemplars 
nous de dites matèries.

3/
Les institucions que participen del 
projecte no disposen de prou recur-
sos logístics per fer-se càrrec de la 
recollida i distribució dels llibres, i 
s’ha decidit contractar, amb l’empre-
sa comercialitzadora dels llibres, un 
servei de gestió. Aquest fet incremen-
ta les despeses econòmiques 

4/ 
El curs passat algunes famílies no van 
retornar els llibres en acabar el curs. 
Es tracta bàsicament d’alumnes de 4t 
d’ESO i 2n BTX que, en acabar el curs, 
no van continuar estudis al centre. Per 
tant, s’han hagut de comprar llibres 
nous i, de cara al curs 2016-2017, 
cobrar una fiança retornable de 50€ als 
alumnes que cursaran 4t d’ESO i 2n de 
BTX per assegurar que tothom en farà 
la devolució en acabar el curs.

5/ 
El curs passat es va produir un incre-
ment significatiu del nombre d’alum-
nes de l’institut, la majoria dels quals 
es van apuntar al projecte Rodalli-
bres. Això va suposar haver d’adqui-
rir nous llibres de text, ja que amb els 
que es recollien dels alumnes del curs 
anterior no n’hi va haver prou. Aquest 
fet es repetirà el curs 2016-2017 i, en 
conseqüència, s’hauran de tornar a 
comprar nous llibres a càrrec del fons 
econòmic del projecte.

Tot i aquest augment, l’Ajuntament 
ha acordat amb la comunitat educativa 
atorgar una subvenció extraordinària 
per a mantenir el projecte de Banc de 
Llibres i que les famílies segueixin 
pagant molt menys pels llibres esco-
lars. En iniciar-se el projecte ara fa dos 
anys, ja es va explicar a les famílies que 
la quota s’aniria ajustant a les necessi-
tats del projecte i que, en conseqüència, 
podria variar d’un any per l’altre. El cost 
mitjà d’un lot de llibres nous per l’ESO 
és d’aproximadament 400€, comptant 
els llibres de lectura. En comparació, 
la quota Rodallibres, 100€, suposa un 
significatiu estalvi econòmic.

Aportació extraordinària de 
l’Ajuntament per al Banc de 
Llibres de l’Institut Valerià Pujol

AQUEST CURS LES FAMÍLIES SÒCIES DE L’AMPA PAGARAN 100€ EN LLOC DELS 400€ DE MITJANA D’ALTRES CENTRES

Aquest any s’incrementa la quota de reposició que paguen les famílies d’alumnes de l’Institut Valerià Pujol i Bosch 
per a poder garantir la viabilitat del projecte el curs 2016-17. La quota passa a ser de 100€ pels socis de l’AMPA i 
125€ pels no socis. Cal recordar que l’objectiu d’aquesta quota és el de mantenir el projecte a llarg termini, perquè 
se’n puguin beneficiar, també, les famílies de futurs alumnes del centre.

Cinc factors han provocat aquest augment necessari de la quota del banc de llibres:



Regidoria de Transport de Premià de Dalt

DEL 15 DE JULIOL AL 15 D’OCTUBRE

Un servei perquè els nois i noies del poble es desplacin amb 
seguretat a la zona d'oci de Mataró

42 places gratuïtes*

Servei online de reserva prèvia prioritària 
www.premiadedalt.cat 

Acompanyament amb monitors
 

Nou Bus cardioprotegit
Coordinat amb la central d'ambulàncies Grup La Pau

Accés preferent, sense cues, a COCOA

Viu l'oci amb responsabilitat 
en un trajecte segur

Tots els usuaris que facin el trajecte d'anada i/o tornada, s'hauran d'identificar. / Els inscrits, via el lloc web, 
tindran prioritat. / Es prohibirà l'accés al bus nit 2.0 als usuaris amb conductes inapropiades.

*

23,00 h / 1a parada: 
Carretera dels Sis Pobles 
(davant del camp de futbol municipal)

ANADA A MATARÓ TORNADA A PREMIÀ DE DALT

23,05 h / 2a parada: 
Rotonda de les Flors

23,20 h / 3a parada: 
Arribada a zona COCOA
(Mataró)

04,45 h / 1a parada: 
Zona COCOA 
(Mataró)

04,55 h / 2a parada:
Rotonda de les Flors

05,00 h / 3a parada: 
Carretera dels Sis Pobles 
(davant del camp de futbol municipal)

TOTS ELS DIVENDRES

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
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El Diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona 
visita Premià de Dalt

Josep Salom, diputat d’Esports i alhora alcalde de 
Tona, va visitar de forma oficial el municipi el passat 2 
de juny per a conèixer de primera mà les instal·lacions 
esportives municipals. A banda de visitar tota la zona 
esportiva municipal, la qualitat i diversitat de les 
instal·lacions de La Poma BikePark va sorprendre’l 
gratament. Al diputat Josep Salom l’acompanyava en 
Daniel Laga, coordinador d’Esports de la Diputació 
de Barcelona. La voluntat de l’Ajuntament és establir 
noves col·laboracions entre ambdues administracions.

La Coral del Barri participa 
al VII Encuentro de Corales 
Villa de Calasparra

El primer cap de setmana de juny, la Coral del 
Barri va viatjar fins a Calasparra per a participar en 
aquest esdeveniment del cant coral, convidades per 
l’organització. Una delegació municipal, encapçalada 
per l’alcalde, Josep Triadó, i el regidor del Pla de Barris, 
Antoni López, van acompanyar-les tot aprofitant la visita 
per a conèixer els nous alcaldes dels dos municipis amb 
què Premià de Dalt està agermanat, Calasparra i Cehegín, 
José Vélez i José Rafael Rocamora, respectivament.
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Dijous 21 > 20.00 h
Pregó i seguidament entrega de 
premis del torneig de Futbol Sala

Divendres 22 > 22.30 h
Revetlla de Sant Jaume. 
Cinema a la fresca.
 
Dissabte 23 > 23.00 h
Ball de Nit
 
Diumenge 24 
> 10.00 h 
15a. Trobada de Puntaires 
> 11.30 h Missa Major
Pregària per la S.C. Sant Jaume
Parròquia de Sant Pere 

> 20.00 h
Audició de Sardanes 
amb la  Cobla Premià 

Més informació del programa específic 

www.scsantjaume.cat 

FESTES 
SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME

ORGANITZEN:
Societat Cultural Sant Jaume
Penya Barcelonista
Espai de Cinema
Grup de Sardanes



Darrer llibre de l’escriptora, 
periodista i filòloga Blanca Bus-
quets (Barcelona, 1961). Com 
en les seves anteriors novel·les  
la història ens arriba a través 
d’un personatge que parla.  En 
aquest cas per boca de l’Aniol, 
un pagès d’avançada edat i vidu  
que viu a la Carena, un poble 
fictici inspirat en Cantonigròs. 

Amb ell reviurem la seva vida i la dels Torralba, una rica 
família d’estiuejants barcelonina, des dels inicis de la guer-
ra civil fins avui dia. L’Aniol va patir un desengany amorós 
de joventut amb la Mireia, una noia del poble que aspirava 
a una vida amb més futur i que va acabar casant-se amb 

l’Emili Torralba. Amb els anys, l’Aniol es casarà amb la Fina 
i es convertirà en el masover i jardiner dels Torralba.  Mica a 
mica ens anirà desgranant les relacions entre les dues famí-
lies, amb una història d’amor pel mig, secrets amagats i uns 
fets tràgics que allunyaran la rica família durant uns anys 
del poble. Paral·lelament a l’evolució de les famílies i als can-
vis generacionals  veurem com va evolucionant tot el país. 
I, de la mateixa manera que el jardí dels Torralba canvia al 
llarg del temps també ho faran les noves generacions de la 
família. Els records de l’Aniol s’intercalen amb el dia a dia 
marcat per les seves limitacions, pròpies de l’edat. I és que 
la vellesa és l’altre gran tema de la novel·la. La pèrdua dels 
records està molt ben reflectida en el personatge del Pepet, 
un vell amic de l’Aniol amb un Alzheimer incipient

Jardí de l’obaga
Blanca Busquets

N Bus

N Cas

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana
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Els Sacs de sorra (La Tristesa) 
és un dels contes de la col·lecció 
Emocions protagonitzat pels 
germans Anna i Xavier; a través 
de les seves aventures els pe-
tits lectors podran reconèixer i 
aprendre tot un ventall de sen-
timents. 

A l’Anna se li trenca una capsa dels tresors i això li produ-
eix molta tristesa. Durant la nit es troba molts nens i nenes 
per casa seva fent cua per anar al lavabo amb un sac de sor-

ra i no entén què està passant fins que una nena li explica 
que el que porten al sac és la seva tristesa. Quan torna a la 
seva habitació, l’Anna troba damunt del seu llit el seu sac 
de sorra. Com que l’endemà continua ben trista, decideix 
endur-se el sac a la motxilla de l’escola. Llavors li explica al 
seu germà Xavier el que li ha passat i ell de seguida es posa a 
pensar de quina manera la pot ajudar. A la nit l’Anna torna 
a despertar-se. Aquesta vegada s’aixeca per anar a la cuina 
perquè té set i de nou es troba amb els mateixos nens fent 
cua...  Si voleu saber com acaba el conte veniu a la bibliote-
ca, l’Anna i en Xavier us estan esperant.

La darrera novel·la del sa-
badellenc Roc Casagran ens 
parla de l’amor i l’angoixa de 
viure des del punt de vista 
d’en Llull, un jove de 35 anys 
que acaba de trencar la seva 
relació amb la Clàudia en un 
hotel d’Alacant. Aquest fet 
marcarà un punt d’inflexió en 

una existència ja de per si tocada per un caràcter propens a 
la melangia i que l’enfonsarà en una espiral de destrucció de 
la qual no podrà sortir sinó és a través de la reflexió, el re-
coneixement de sí mateix i d’allò que li és indispensable per 
viure: l’amor de la Clàudia, el recolzament incondicional del 

seu millor amic Eldar i la poesia. 

 Un triangle vital que s’esquerda per moments i que li és 
indispensable reconstruir per continuar endavant. En la 
manera de dur a terme aquesta empresa és on trobem l’ori-
ginalitat d’aquesta novel·la. En Llull adreça el seu relat a la 
Clàudia i l’Eldar mitjançant una veu que no vacil·la a l’hora 
de despullar-se davant d’un vosaltres contínuament pre-
sent en les seves paraules. Amb una acurada tècnica narra-
tiva, en Llull va revelant els detalls d’una trama intensa que 
descriu amb habilitat el desconcert, el dolor i el desassossec 
d’una actualitat sumida en una crisi constant de valors i en 
la qual només pot tenir cabuda una concepció renovadora 
de l’amor.

Els sacs de sorra
Mireia Canals / Barcelona: Salvatella 2011 I* Can : fins a 6 anys

L’amor fora de mapa
Roc Casagran

Vols fer les teves recomanacions? Acosta’t a la Biblioteca i t’explicarem com!
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @jessicarovira13 / 02. @lachicadeatras / 03. @monifarre / 04. @josepcasesmas / 05. @somosclicks / 06. @mhidalgophotography 
/ 07. @ginamakeupartist / 08. @urikanebcn / 09. @laiagaba/ 10. @sure_arts / 11. @evita_pinkie / 12. @mferrecl



Nosaltres ja estem treballant pels nous pressupostos que SI aprovarem pel 
nostre poble, i SÍ, apostem pels carrers, la cultura, les persones, l’ensenyament, 
la joventut i l’esport. Ja s’ha fet efectiu el romanent, i estem acabant els projec-
tes per poder-los treure al carrer.
Esperem que us hagi agradat com ha quedat l’Ajuntament antic després de la 
restauració. Ara només l’hem d’omplir d’activitat entre tots.
Acompanyats de l’equip de Joventut, els joves de 3r d’ESO han realitzat amb 
èxit els 3 projectes de l’Ajuntament Jove, i ja tenim aquí l’Estiu en Marxa, 
l’Estiu Jove i els curs de Pre-monitors.
Estem satisfets de la gran Festa Major, del Pregó a càrrec del Club de Basquet 

celebrant els seus 30 anys, i de l’ajuda per la normalització de la realitat LGBTI, 
llegint el manifest des del balcó de l’Ajuntament a l’inici de la Festa. Gràcies 
Jan Vila i Perich per la teva valentia.
Ara a gaudir del Jazz en la Nit i del Festival de Música del Maresme. Dir-vos 
que l’actuació del 10 de setembre dedicada als infants, serà la Jove Orquestra 
de Cambra d’El Masnou, JOCEM, els que tot interpretant músiques de pel·lí-
cules infantils, ens aniran explicant com són i com funcionen els instruments. 
Imprescindible!!  MOLT BON ESTIU A TOTHOM
 Facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / m’es-
timo premia de dalt

S’aprova el reglament de participació ciutadana, després de mesos de 
reunions de treball amb tots els grups municipals (agraïm que això s’hagi fet 
amb tots). La versió final no inclou la majoria de les nostres propostes d’anar 
més enllà (pressupostos participatius, menys signatures requerides per fer 
peticions per part de la ciutadania, més persones i entitats en un Consell del 
Poble sense polítics, cap límit al número de processos participatius possi-
bles, consells d’infants, joves i gent gran...), només el compromís de revisar el 
reglament en un any, però sense posar-ho per escrit. Malgrat tot, estem clara-
ment compromesos amb tenir un reglament de participació. Donar la veu a la 
ciutadania és la prioritat i aquest és l’instrument base per permetre-ho insti-

tucionalment. Per tot això, dubtàvem sobre el nostre vot. El reglament s’apro-
varia igual, però havíem d’expressar que per nosaltres es quedava curt sense 
les propostes d’ampliar-lo. A la Comissió Informativa que dictamina els temes 
que aniran al Ple, vam abstenir-nos per no tenir encara clar el vot al Ple (com 
s’ha fet altres vegades), explicant que per aquests motius dubtàvem entre sí o 
abstenció. Llavors se’ns va dir que si no votàvem tots a favor, el reglament no 
aniria a Ple. És a dir, o unanimitat (obligada) o no hi ha reglament. On queda la 
llibertat de vot? Per a proposar, demanar, consultar, participar, contacteu-nos:

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

Ya llevamos un año de legislatura. Un año en el que nos ha dado tiempo a 
equivocarnos y a acertar, pero sobretodo a aprender. Durante este año hemos 
dialogado con todos y cada uno de los Grupos Municipales representados en 
el consistorio, con algunos con más afinidad que con otros, pero eso no ha 
supuesto ningún inconveniente. Mes tras mes se constata la poca prepara-
ción de la mayoría, no de todos, los concejales que forman el equipo de gobier-
no. Este hecho, junto a la prepotencia y malas formas de algunos miembros 
del gobierno, hace prácticamente imposible llegar a acuerdos. Durante este 
año hemos optado por controlar al equipo de gobierno mediante una batería 
de preguntas en cada pleno, rechazando siempre presentar mociones que 

nada tengan que ver con los intereses de Premià de Dalt. No todos los Grupos 
pueden decir lo mismo. Hemos tenido que aguantar los ataques periodísticos 
hacia nuestro grupo municipal por parte de la cargo de confianza del Alcalde, 
todo ello con la complicidad del concejal de comunicación. Este primer año 
de legislatura nos ha servido también para pedir, amistosamente, el cumpli-
miento de la Ley de banderas por parte del Ayuntamiento. La negativa nos ha 
hecho acudir a las vías legales por tal de cumplir la Ley, al igual que todos los 
vecinos la cumplen pagando religiosamente sus tributos anuales.Facebook 
PPremiadedalt / @PPremiadedalt / premiadedalt@ppbarcelona.org

Arran de la informació que una regidora del nostre grup municipal va fer 
arribar a l’equip de govern respecte a l’elevat increment de les quotes de reposi-
ció de llibres a l’institut Valerià Pujol i del malestar generat entre els pares, s’ha 
acordat amb l’institut que l’ajuntament es farà càrrec d’algunes de les varia-
bles que han produït aquest increment, concretament les que fan referència 
a la compra de llibres nous. Així, l’increment de la quota es veurà reduït final-
ment en,aproximadament, un 50% del preu inicial. Les variables que han fet 
que aquesta quota hagi pujat tant aquest any són: Una previsió baixa de la 
quota de reposició inicial ( l’AMPA ja va informar els pares l’any passat que 
no tenia prou elements per establir una quota realista a l’inici del projecte), 

el canvi d’alguns llibres per edicions noves (a causa de l’obligatori compliment 
de la LOMCE), l’increment d’alumnes que ha fet que s’haguessin de comprar 
més llibres i la contractació d’una empresa externa per dur a terme la tasca de 
recollida, revisió i repartiment dels llibres a les famílies que l’any passat va fer 
l’AMPA. Amb aquesta intervenció des de l’ajuntament esperem que de cara a 
l’any vinent tot funcioni sense ensurts i que l’institut pugui establir amb les 
dades d’aquests dos primers anys una quota de reposició de llibres que hauria 
de ser constant en el temps per cada curs. Facebook: Socialistes Premià de 
Dalt . fernandezmin@premiadedalt.cat

Vivim moments cabdals pel futur de Catalunya i per desgràcia a Premià de 
Dalt dos partits de l’oposició actuen igual que a nivell nacional. Sí, parlem de 
la CRIDA-CUP, en no complir els pactes de les mocions que prèviament s’han 
consensuat a les sessions informatives, i sí parlem del PP amb un atac cons-
tant a tots els temes que impliquin un avenç del sobiranisme. Sense comptar 
el descrèdit que intenten, els dos partits, a la tasca de persones concretes amb 
falsedats notòries. Doncs bé, això no impedirà que el nostre grup, CiU + Impuls 
2020, segueixi fent una impecable tasca de govern, aportant millores cons-
tants pels ciutadans de Premià de Dalt. Podem fer un balanç molt positiu del 
primer any d’aquesta legislatura, destacant entre molts temes, l’èxit del Pla 

3000 i el Pla 1500 d’ajuts a l’ocupació, la reforma de l’antic Ajuntament que 
acollirà a entitats i emprenedors i reforçarà els serveis del consistori alhora que 
dinamitzarà l’entorn, un nou Bus Nit 2.0 millorat pels nostres nois i noies, el 
compromís amb l’impuls al comerç local amb una nova campanya de descomp-
tes i la constant promoció turística encaminada a posar a Premià de Dalt en el 
mapa com una població que aposta per l’esport, la vida saludable, l’entorn, la 
cultura i el patrimoni amb esdeveniments com “El dia d’Ulisses”. Tot això, de 
forma sostenible i prioritzant, sempre, l’acció social i les necessitats dels més 
vulnerables. www.joseptriado.cat/Facebook CiU Premià de Dalt/

Quota de reposició de llibres a l’institut

Profundament decebuts per la NO aprovació dels pressupostos generals del nostre país

Fem balanç al primer any de legislatura

14

Reglament de participació ciutadana i llibertat de vot coartada

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.

Balance del primer año de legislatura
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2 dissabte

4 dilluns

9 dissabte

1 divendres

11 dilluns

13 dimecres 23 dissabte

29 divendres

30 dissabte

15 divendres

16 dissabte

17 diumenge

10 h

19’30 h

7’30 h

20 h

18 h

17’30 h

19’30 h

19’30h

19 h

d’11 a 14 h

22 h

de 10 a 12 h

18’30 h

18’00 h

22 h

21 h

Juliol 2016

Torneig de pàdel 
de Festa Major 
Pista de Sant Jaume Pàdel Sant Jaume

Concert de Jazz amb 
Robert Smyth Academy 
(Regne Unit) Concert gratuït
Plaça de la Fàbrica
Goes Travel i regidoria de Cultura

Excursió: 
Recorregut circular entre 
Espinelves i Viladrau
Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume 

GIN – PÀDEL 2016
Preu soci 20€, no soci 22€
Pista de Sant Jaume 
Pàdel Sant Jaume

Grup de Lectura
Tertúlia de llibres
Sala de l’Orfeó de la Societat 
Cultural Sant Jaume
Arts i Lletres

Xerrada 
“Els contes de fades, fanta-
sia o imatges d’un món real”
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació Krisol i Biblioteca

Taller “Transfer de foto-
grafies sobre fusta”
A càrrec de Núria Agustina
Sala dels artistes a Can Figueres
Associació Artistes Premià de Dalt

Grup de Teatre de Teià 
 “El  Crèdit” Sala Sant Jaume 
 SC Sant Jaume 

Celebració 
Patrons Gent Gran
Sant Joaquim i Santa Anna
Missa a l’ermita, després se servirà coca i 
begudes pels assistents.
A l’ermita de la Mare de Déu de la Cisa
Associació de la Gent Gran i Parròquia de Sant Pere

Festa final “Estiu Jove”
Inflables, jocs d’aigua per a joves a partir 
de 12 anys A la pista de la petanca del 
Barri Santa Anna-Tió
Regidoria de Joventut 

39è Festival de Música 
del Maresme
Orquestra de Cambra Catalana
Jardins de Can Claramunt 
Consell Pro Música i regidoria de Cultura

Celebració Santa Anna
Patrona Barri Santa Anna-Tió
Sortirà programació específica
AV Barri Santa Maria - Santa Anna - Tió

Taller Cuina d’aprofitament
Obert a tothom
A l’Espai Santa Anna
Regidoria de Serveis Socials

Festa Solidària ANC
“País en Construcció”
Recollida d’aliments pel DISA
Plaça Països 
Catalans Premià de Mar
ANC Premià de Mar i Premià de Dalt

Tarda de Cinema
Associació de la Gent Gran

39è Festival de 
Música del Maresme
Concert del guitarrista Pau 
Figueres A Can Casadellà 
Consell Pro Música i regidoria de Cultura

Sopar d’estiu 
Barri del Remei
plaça del Remei. AV Barri del Remei
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21a edició 
Jazz en la Nit
Tots els divendres de juliol, /22 h
Als jardins de Can Figueres
Servei de bar i servei de ludoteca

Audicions de sardanes
Tots els divendres de juliol/20h
A la pista de la SC Sant Jaume
Grup de Sardanes de la SC Sant Jaume

PROGRAMACIONS



La gent del poble us relaciona amb el mas de la Cisa. Com 
explicaríeu a algú que acaba d’arribar al poble què repre-
senta aquest indret? És un lloc de devoció on la gent, històri-
cament, ha vingut a dipositar les seves esperances, a demanar 
protecció a la Mare de Déu o bé a agrair-li alguna cosa. La 
verge ha estat la patrona dels navegants durant molts anys i 
el Santuari és la insígnia tant de Premià de Dalt com de Vilas-
sar de Dalt. Antigament, les poques estones d’oci les aprofità-
vem per pujar-hi.

De fet, en vàreu ser el darrer masover, oi? Sí la meva família 
va entrar a la masoveria de la Cisa l’any 1874 com a arrenda-
tària, no com a masovera, provinent del Vallès, i hi hem estat 
fins fa 14 anys. L’any 1860 va anar a Can Riera de Sant Mateu i 
després a Can Berlanga i Can Figueres. Més tard, uns van anar 
cap a Vilassar de Dalt, altres es van quedar a Premià de Dalt 
repartits a Can Moles, Can Vallerià, i altres a La Cisa. Hi va 
haver una època en què al mas vivien quatre famílies. Era com 
un petit nucli del poble. 

Aquell Premià de Dalt res a veure deuria tenir amb l’ac-
tual... Si mirem força enrere, el 1860 encara es cultivava molt 
de gra i hi havia molta vinya, fins l’aparició de la  fil·loxera. 
Premià de Dalt va canviar sobretot a partir de 1960 amb el 
boom immobiliari. La gent veia que podia fer diners venent les 
terres en lloc de cultivar-les. De l’actual autopista en amunt, 
es van fer torres i urbanitzacions on abans tot eren camps de 
garrofers. L’activitat també ha canviat perquè ja no queden 
pagesos i a la part baixa del poble l’activitat agrícola que hi ha 
és en test.

La Cisa ha estat un put d’unió entre els diversos barris de 
Premià de Dalt? Sobretot el barri Santa Anna - Tió i El Remei. 
Amb l’arribada de gent d’Andalusia i Múrcia, en lloc d’anar a 
un aplec, anava a la Romeria de la Cisa. Abans, com deia, la 
gent venia la vigília de l’Aplec per agafar un garrofer i guardar 
lloc per a la família perquè l’1 de Maig allà feien l’arròs. Avui 

no tenim garrofers, la gent no fa nit aquí i fer arròs està prohi-
bit pel perill d’incendi que suposa. 

Sou un gran col·leccionista de postals. Com neix aquesta 
afició a  les postals antigues? Arran del Mil·lenari de la Cisa 
del 1995. Es commemoraven mil anys d’ençà el descobriment 
del primer document, trobat per Mn. Josep Mas nascut a Sant 
Mateu i després Arxiver de la Catedral de Barcelona, que feia 
referència a la Cisa, i que recollia les vendes de terrenys a un 
lloc anomenat la “Sia”, que és la Cisa, en què hi havia aigua i 
una font, i data de l’1 de febrer del 995. Al meu fill Sebastià i 
a mi se’ns va ocórrer recopilar postals de la Cisa per a fer una 
exposició l’any 1992. A partir d’aquí se’m va despertar aquesta 
afició i fins avui.

Així neix l’Arxiu Pujol - Villà - Puig? Sí, vam recopilar molt 
material i una persona em va dir que hauríem de posar un nom 
a la col·lecció. Pujol sóc jo, Villà és la meva mare i Puig, la meva 
dona. No estem registrats a la Generalitat com a entitat però 
sí reconeguts. 

Durant 35 anys heu estat treballant a l’Ajuntament. Com ha 
evolucionat el Consistori? Amb quinze anys vaig començar a 
fer-hi treballs. Hi havia una alcalde, en Salvador Roig, que va 
plantar eucaliptus al passeig de la Cisa, i em llogaven per regar-
los cada 15 dies amb una bota, tot combinant aquestes feines 
amb la pagesia. En casar-me amb la Maria Puig i després de 
néixer es meus tres fills, vaig veure que la terra no tenia futur 
ja que no era meva. Llavors li vaig dir a l’agutzil municipal, 
Josep Triadó, si necessitaven algú a l’Ajuntament. En Francis-
co Just era l’alcalde i també hi havia en Nicanor. Em van oferir 
ser el 2n agutzil i m’hi vaig quedar fins que em vaig jubilar.

Què feia un agutzil? Ens hem de traslladar a aquella època. 
Treballàvem a l’ajuntament 5-6 persones, per tant, tots ho 
fèiem tot. Obria i tancava la porta del consistori, estava a recep-
ció, a disposició dels oficinistes si s’havia d’anar a les cases... 
Recordo com si fos ahir que vaig passar a cobrar casa per casa 
el rebut de l’asfalt que es va posar a Santa Anna Tió. També que 
com que només hi havia “sereno” a la nit, pistola en mà havia 
entrat en alguna torre a pel lladre, a vegades acompanyat d’un 
sometent de Vilassar de Dalt i algun Guardia Civil. Feia de tot.

Guarda algun record especial de l’antic Ajuntament? Molts 
perquè hi he estat mitja vida. Una de les coses que més em 
van impactar va ser l’any 1968, quan es va fer un homenatge 
a en Francisco Just i va ser la primera vegada que vaig veure 
focs artificials a Premià de Dalt. Em vaig quedar amb la boca 
oberta!

Com us agradaria que la gent de Premià de Dalt us recor-
dés? Com una persona que quan va treballar a l’Ajuntament va 
col·laborar perquè tot anés bé, ajudant a tothom del poble que 
ho necessités, i explicant les coses que conec del poble perquè 
no es perdin. Una persona que ha nascut al poble, l’estima, hi 
viu i hi ha creat família. 

LA CONTRA

Valerià Pujol i Villà
El darrer masover de la Cisa

Valerià Pujol i Villà té una gran capacitat per endinsar-nos en la història de Premià de Dalt i fer-nos reviure mil anècdotes de 
la seva etapa com a masover a La Cisa o com a segon agutzil a l’Ajuntament. Casualitat o no, va ser el darrer agutzil municipal 
i el darrer masover de La Cisa. Avui, la seva afició per les postals antigues serveix d’excusa per a traslladar-nos a un Premià ple 
de garrofers i carros que poc té a veure amb el poble actual. 


