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L’alcalde escriu

En un poble educatiu i dinàmic com Premià de Dalt és fonamental 
viure l’estiu amb una àmplia oferta d’activitats per a tothom, però, 
especialment, per a nens a l’època de l’any en què no hi ha curs escolar. 
Per aquest motiu estem plenament satisfets de l’Estiu Jove, l’Estiu en 
Marxa, els campus a càrrec de les diferents entitats esportives i també 
de l’acord amb el Club de Tennis que ens permet als veïns gaudir de la 
piscina durant fins a mitjans de setembre.

L’estiu és molt viu al nostre poble amb activitats cada cap de 
setmana, moltes d’elles organitzades per entitats. Audicions de sarda-
nes, torneig de futbol sala, cantada d’havaneres, concerts dins el 39è 
Festival de Música del Maresme, les festes del barri Santa Anna - Tió... 
Tot ens convida a viure plegats caps de setmana a les places i carrers 
del poble.

Parlant de carrers i places, l’estiu és una bona ocasió per viure el 
comerç local i de proximitat, amb època de descomptes inclosa, i també 
per gaudir de l’oferta dels restauradors locals. 

Sens dubte, la Festa Major que recentment hem deixat enrere ha 
estat una bona mostra de dies de festa i vida al carrer en què tot el 
poble surt a celebrar-la. Una festa popular, consolidant espais i tradi-
cions i a la vegada creant noves propostes i propostes cada any. Des 
d’aquest editorial, agrair la tasca completament altruista de la Comis-
sió de Festes que durant sis dies no ha parat ni un moment perquè tot 
el poble gaudíssim de la festa grossa de Premià de Dalt. Moltes gràcies 
a tots! 

Que acabeu de passar un bon estiu i ens retrobem amb una nova 
revista “La Pinassa” al mes d’octubre. Abans, però, us convido a la cele-
bració de la Diada Nacional de Catalunya que, com cada any, farem al 
monument a l’Onze de Setembre de 1714, amb una ofrena de flors o 
plantes que després replantem en algun indret del poble. Bon estiu!
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Foment de l’ocupació  
2 auxiliars administratius
5 peons d’obra   
2 peons de pintura

col·lectius en risc d’exclusió social
reforç dels serveis socials municipals:
1 auxiliar administratiu
2 peons de manteniment de parcs i jardins municipals

La Diputació de Barcelona ha atorgat una 
subvenció de més de 96.000 euros per a contrac-
tar aquest any 12 persones aturades durant un 
període de sis mesos.

El programa disposa de dues actuacions dife-
rents, d’una banda la de suport integral al foment 
de l’ocupació, i de l’altra, la de suport a l’ocupació 
de col·lectius en risc d’exclusió social i de reforç 
dels serveis socials municipals.

EL PROGRAMA “PLANS D’OCUPACió” SOL·LiCiTAT PER L’AJUNTAMENT DE PREMià DE DALT DóNA ELS SEUS FRUiTS

iNCORPORA FOMENTA LA RESPONSABiLiTAT SOCiAL PER TRANSMETRE EL vALOR DE DONAR FEiNA A COL·LECTiUS DESAFAvORiTS. 

L’Ajuntament contractarà 12 persones

L’Ajuntament s’adhereix al programa 
“Incorpora” de “la Caixa”
Es tracta d’una actuació que ajuda les persones en risc d’exclusió social a accedir a una feina

’L’adhesió es va signar en el decurs de les II Jornades d’Ocupació de Premià de Dalt

El programa que duu a terme l’Obra Social “la Caixa” 
contribueix a construir un territori socialment més 
responsable generant més oportunitats d’ocupació a 
les persones més vulnerables. És a dir, persones amb 
discapacitat o trastorn mental i persones en risc o situació 
d’exclusió social (joves amb fracàs escolar, aturats de llarga 
durada, gent més gran de 45 anys, dones en situació de risc, 
persones privades de llibertat, immigrants...).

El passat  22 de juny, dins de les ii Jornades d’Ocupació 
que organitzava el Servei Municipal d’Ocupació i Promoció 
Econòmica, l’Ajuntament de Premià de Dalt i la Fundació 

Privada El Moli de Puigvert van signar un conveni de 
col·laboració amb programa incorpora amb l’objectiu de 
fomentar la inserció laboral de col·lectius vulnerables. 
Amb incorpora es fomenta la responsabilitat social a les 
empreses per transmetre el valor que té donar feina a 
col·lectius desafavorits. i a més, es forma i s’ofereix el servei 
de tècnics en inserció laboral que donen suport a empreses 
i treballadors per facilitar el procés de contractació. 

L’any 2015, aquest programa va aconseguir 23.623 
insercions laborals.

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ 
I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Dimecres / 09.15h - 12.15h

•Inscrits a la borsa de treball del Servei Municipal d’Ocupació 
•En procés de recerca de feina •Coneixements bàsics d’ofimàtica 
•Disposar d’un currículum en format digital
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Rafael Vallbona 
guanya el premi 
més antic de 
novel·la negra 
en català

Amb la novel·la “Tros”, l’escriptor 
de Premià de Dalt Rafael vallbona 
ha guanyat el XXv Premi Ferran 
Canyameres de novel·la policíaca, 
d’intriga o misteri, que convoca 
Òmnium Cultural de Terrassa i 
publica Pagès editors.  Es tracta del 
més antic i amb més dotació econò-
mica dels premis de novel·la negra 
en català. El guardó està dedicat 
a la memòria de qui fou escriptor, 
editor i traductor, entre d’altres, de 
Georges Simenon. Juntament amb 
Rafael Tasis, el terrassenc Canya-
meres va ser un dels introductors 
de la novel·la policíaca a Catalunya.

ERC, la força més votada a Premià de 
Dalt a les Eleccions Generals del 26J
La segueixen CDC i En Comú Podem

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

En Comú Podem 

Partit Popular (PP)

Ciutadans (C’s)

Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE)

970

931

911

743

723

678

18,94%

18,18%

17,79%

14,51%

14,12%

13,24%

Participació al municipi 

26JUNY  > 67,81% / 20DESEMBRE > 73,45%.

Inscripcions dels cursos
Del 12 al 14 de setembre > 10 a 13 h
Oficina de Català de Premià de Dalt
Plaça del Mil·lenari, s/n
Tel. 93 693 15 93 / premiadedalt@cpnl.cat

Curs bàsic 1
Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h

Curs Suficiència 1
Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h

Proves de col·locació
Dies 6 i 7 de setembre > 10 h
Inscripció prèvia:
www.cpnl.cat/maresme 
93 693 15 93

www.cresidusmaresme.com
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L’Ajuntament ja té l’estudi 
d’optimització energètica 
de les oficines municipals

un document guia per assolir equipaments 
més respectuosos amb el medi ambient
El diputat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, Josep Ramon Mut, va lliurar personalment 
a mitjans de juliol a l’alcalde i al regidor d’Urbanisme, 
Josep Triadó i Josep Font, respectivament, l’estudi d’op-
timització energètica de l’Ajuntament, concretament de 
l’edifici de la Fàbrica.

L’estudi  ha determinat la certificació energètica de l’edi-
fici que ha tingut una qualificació C, d’acord amb el que 
disposa el Real decret de procediment bàsic per a la certi-
ficació de l’eficiència energètica, que obliga a tots els 
edificis propietat o ocupats per administracions públi-
ques amb una superfície útil superior a 250 m2 a dispo-
sar d’aquesta certificació.
El treball inclou un seguit de mesures a realitzar per tal 
de disminuir el consum energètic i les emissions de CO2 
de l’edifici consistorial, fins a poder obtenir una qualifi-
cació A, i aconseguir un estalvi del 90% de les emissions 
i del consum d’energia.
Amb aquest treball el municipi disposa d’un document 
guia per aconseguir uns equipaments més respectuosos 
amb el medi ambient i dona compliment al decret d’efi-
ciència energètica.
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Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants de Premià de Dalt / Aprovat per unanimitat.

ACORDS DE PLE Ple 11 de juliol de 2016

Escriu a la revista municipal 
Alicia Romero

vull donar les gràcies i destacar l’alta qualitat 
d’ensenyament de l’Escola Santa Anna de Premià de 
Dalt. Sóc mare de tres fills que hi cursen primària i, 
tot i les retallades, l’equip fa una gran feina amb plena 
dedicació als seus alumnes. Estic molt contenta i agraïda 
per tot el que fan i crec que el treball diari amb els nens 
no es pot pagar amb diners. Un dels meus fills, en Sergi 
Mimó, amb altes capacitats intel·lectuals, és un nen 
molt sensible, amb problemes socials, un alt rendiment 
i aprenentatge amb tot el que això implica: frustracions, 
autoexigència... L’equip del Santa Anna ha fet tot el que 
calia i quan calia.

El tema de les altes capacitats és de difícil detecció i 
complicada solució i no tothom està capacitat per a 
tractar-ho. Parlo amb moltes famílies amb nens com en 
Sergi i no tenen la sort que tenim nosaltres a l’escola. 
Habitualment, tenir aquests nens suposa problemes 
perquè donen feina, s’avorreixen, necessiten més 
dificultat en les matèries del dia a dia a l’escola... Si no 
es fa una bona intervenció psicopedagògica i educativa, 
poden esdevenir nens amb un alt percentatge de fracàs 
escolar.

En Sergi des de 1r de primària que cursa matemàtiques 
al curs més avançat. Així ha estat tres cursos, i, per tant, 
tres anys organitzant horaris perquè disposés també 
de la seva oportunitat educativa. Ara ha finalitzat 3r 
de primària amb les ‘mates’ de 4t. Aquest curs ha estat 
llarg i complicat, ja que s’havia de fer alguna cosa més 
perquè en Sergi començava a avorrir-se un altre cop a 

l’escola. “Mama, no vull anar al ‘cole’, m’avorreix fer sempre 
les mateixes coses”, era una constant. L’escola va demanar 
una nova valoració i plantejament de l’ensenyament del 
meu fill.  

L’EAP (equip d’assessorament i orientació psicopedagògica 
de la Generalitat) ha valorat en Sergi cada dilluns passant-
li proves i tests per a tenir suficient informació per a 
ajudar-lo. El nen passarà a 5è, no farà 4t de primària. 
Espero que tot vagi molt bé i torni a estar motivat per 
aixecar-se cada matí i superar-se a si mateix. 

L’Escola Santa Anna compta amb un equip docent 
impecable i un equip directiu extraordinari. Gràcies a la 
Mercè Blanco que va ser la primera en adonar-se de tots 
el problemes que hi havia; va buscar llibres i informació 
sobre altes capacitats per poder entendre millor el nen. 
Gràcies a la mestra d’educació especial Ana Zamora per 
la seva implicació; a en Juanjo, cap d’estudis i professor 
del Sergi de Matemàtiques, en l’avançament del curs 
que ha fet que el nen se sentís com un més de la classe 
i ha sabut donar-li suficient motivació. Gràcies a la 
Conchita, professora de 3r, que ha posat tot el que ha 
pogut i més perquè valorin de nou el meu fill i donar-
li aquesta oportunitat. Gràcies a la Núria (EAP) pel seu 
temps i esforç. i gràcies a la Blanca Aragó, la directora, 
que tot i que no la veiem directament està al front de tot 
i sense ella crec que tot això hagués estat impossible. i, 
finalment, gràcies a totes les persones que han donat un 
cop de mà perquè els meus fills tinguin l’educació que tot 
nen es mereix. Estic convençuda que a Premià de Dalt 
tenim una de les millors escoles amb una excel·lència en 
educació. 

Gràcies per tot
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CONSULTORIS  MÈDICS
HORARIS D’ESTIU

L’1 de setembre tornem a l’horari habitual

Urgències > CAP Premià de Mar

Cristòfol ferrer (nuCli antiC)
TANCAT matí

Del 8 al 12 d’agost /
Del 5 al 9 de setembre /
TANCAT tarda

Del 25 de juliol al 5 d’agost /
Del 16 d’agost al 2 de setembre

barri sta. anna - tió
TANCAT matí

Del 25 de juliol al 5 d’agost/
Del 16 d’agost al 2 de setembre

TANCAT tarda

Del 8 d’agost al 12 d’agost/
Del 5 al 9 de setembre

El projecte Joves TET 
(transició escola/treball)
reconegut a nivell europeu

“Guiding Cities”(Ciutats Orientadores) és un 
projecte europeu d’Erasmus que analitza i reconeix 
accions en el camp de l’educació i l’orientació per a 
promoure una política coherent que contribueixin 
a lluitar contra l’abandonament escolar prematur.

Les regidories d’Ensenyament i Joventut van 
presentar el projecte a aquesta convocatòria, 
amb l’objectiu de millorar els serveis municipals 
que ofereixen orientació, per tal de millorar les 
pràctiques i reduir l’abandonament escolar.
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Can Vallerià 
acull “Poetes 
sota la lluna” 
El proper 27 d’agost cinc poetes de 
la comarca  llegiran els seus poemes  
sota la lluna a la masia Can vallerià, 
situada al passeig Coromina, 32 de 
Premià de Dalt. Es tracta d’un acte 
gratuït i obert a tothom per a donar 
a conèixer la poesia entre els veïns 
de Premià de Dalt. 

Els poetes participants són 

Josep Maria Calleja

Teresa d’Arenys

Rafael Vallbona

M. Antònia Grau 

Anna Maluquer

El concurs té tres premis i un 
diploma per al cinc primers fina-
listes. Fins el dia 30 d’agost es 
poden presentar fotografies, 
mentre que l’1 d’octubre es comu-
nicarà el veredicte del jurat.
Fent clic en aquest codi QR troba-
reu les bases del concurs i el 
formulari d’inscripció.

Arrenca el 
concurs de 
fotografia digital 
Digiphoto 2016
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Premià de Dalt es va mullar 
per l’esclerosi múltiple
El passat 10 de juliol Premià de Dalt 
es va mullar per l ésclerosi múltiple 
després d’adherir-se per segon any 

a la iniciativa “Mulla’t” que té com a 
objectiu recaptar fons per a aquesta 
malaltia i que se celebra a tota Cata-
lunya. La capbussada solidària al 
municipi es va fer a les instal·lacions 
del Club de Tennis Premià de Dalt 
on també hi havia venda de material 
per tal de recollir fons per a la lluita 

contra aquesta malaltia. 

Més de 600 piscines a Catalunya han 
participat activament en la campanya 
que des de fa més de 20 anys impulsa 
la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). 
Milers de ciutadans es mullen i neden 
metres per solidaritzar-se amb les 
7.000 persones que pateixen esclerosi 
múltiple a Catalunya i prop de 46.000 
a l’Estat espanyol.

PER SEGON ANy, A LA PiSCiNA DEL CLUB DE TENNiS PREMià DE DALT

És el segon any en què el Club i l’Ajuntament col·laboren en la iniciativa solidària

Diumenge 14 
> 11.30 h

Venda de tiquets 
per la “Ruta de la tapa”
Al Torrent de Santa Anna, 
davant del PIJ La Fletxa
 

> 12.00h  cercavila  
amb música dixieland 
per la ruta de la tapa

> 18.00 h pita y mójate
recorregut pels carrers del barri, 
finalitzarà a la pista de la petanca 
on es farà festa de l’escuma

>20.30 h 

espectacle 
participatiu Hip Hop
“Batalla de Rap” A la Petanca
  

> 22.30 h  orquestra 
“xarop de nit”
Al torrent de Santa Anna

Dilluns 15
> 12.00 h
Tiquets per la paella Solidària 
en favor de Càritas.
1 tiquet a canvi d’aliment 
(recomanen cereals, cacau en pols i 
llet de continuació).
Al torrent de Santa Anna
(davant PIJ La Fletxa)

>14.00 h 

paella popular 
solidària 
en favor del DiSA Premià
Tot seguit Sobretaula de Sevillanes 

> 19.30 h 

Havaneres i rom 
cremat amb Mar i vent

FESTES 
BARRI SANTA MARIA
SANTA ANNA-TIo
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Aquesta antologia, recent-
ment publicada per Llibres 
Anagrama, rescata catorze 
relats escrits per l’autor de A 
sang freda durant la seva ado-
lescència i primera joventut. 
Tal com ens explica l’editora 
Anuschka Roshani a l’epíleg 
d’aquest llibre: la veritable 
sorpresa no va ser tant la tro-

balla dels primers escrits de Capote com comprovar que ja 
aleshores ho feia com l’escriptor que un dia arribaria a ser. 
D’aquesta manera trobem textos apareguts a la revista de 

l’institut on estudiava i d’altres ambientats a Nova york, 
on es van instal·lar amb la intenció d’obrir-se camí com a 
escriptor d’èxit. En ells ja s’aprecia el seu talent innat com 
a creador d’històries i el seu domini de la tensió narrativa. 
Una boníssima oportunitat per tornar a Capote i el seu uni-
vers literari únic que, per una banda, ens permet resseguir 
la petjada del gòtic del Sud dels Estats Units i el cosmo-
politisme de l’est i, per l’altra, ens mostra una sensibilitat 
profundament empàtica amb éssers desarrelats i per algun 
motiu o altre marginals. i per qualsevol lector, tot un plaer 
recórrer les primeres passes de qui esdevingué un dels mi-
llors autors del s. XX.

Els primers contes
Truman Capote  Llibres Anagrama

POEMES IL·LUSTRATS

Estació de la Tor
Sorprenia la teva joventut
en aquell mausoleu de derrotats.
Fantasmes que vaguen per les andanes:
espies, fugitius, contrabandistes.
El món d’ahir en aquesta bombolla
pètria, enmig del no res dels Pirineus.
Hi havia una sensació d’exili
en aquell comiat amb cafè amarg
i un record pels que deixaves enrere;
tu pensant ja en la universitat,
jo com una ombra vençuda més.
Els adéus ja tenen aquestes coses,
un punt de sordidesa en l’ambient,
un aire d’incertesa coneguda,
una promesa final de trucades
i la mandrosa arrencada del tren.
Quan vas marxar, els monstres del passat
van assaltar l’estació de la Tor.

Rafael VallbonaAutor: Joan Pascual
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

01.

04.

07.

10..

02.

05.

08.

11.

03.

06.

09.

12.

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



Després d’un mes de Juliol molt intens entre Festa Major, Sopar d’estiu al 
Barri del Remei, el Jazz en la nit i el Festival de Música del Maresme amb uns 
concerts espectaculars, les Sardanes i el torneig de Fútbol sala de la Penya a 
Sant Jaume. L’estiu jove, els curs de pre-monitors i l’estiu en marxa amb cursos 
de vela, cuina, sortides, tallers, circ i les Festes de Sant Jaume. Estem plens 
a  vessar de cultura i esport per a tots, menuts, joves i grans del nostre poble.

Ara toca relaxar-nos una mica, però per no perdre el pas, recordar-vos que 
a l’agost hi haurà sardanes cada diumenge a Sant Jaume, els campaments 
del CAU L’Espolsada, les Havaneres de l’ACR Carnestoltes el dia 6, el concert 
d’AUPA Quartet al cementiri, el dia 13 dins la programació del FMM, i la Festa 

del Barri Santa Anna-Tió els dies 14 i 15.
De cara al setembre el Festival infantil al parc Felicià Xarrié organitzat per 

ACR Carnestoltes, l’últim concert del FMM dedicat a tots els infants i joves a 
càrrec de la JOCEM interpretant la “Simfonia de les Joguines” a Sant Jaume, 
la celebració de la Diada de l’11 de setembre, i l’ARRELA’T a la cultura, que 
enguany començarà el dia 17 a la nit al parc Felicià Xarrié, i continuarà tot el 
diumenge 18 amb activitats culturals a tots els barris.
MOLT BON ESTiU i BONA RETROBADA A TOTHOM !! Facebook : esque-
rra republicana de catalunya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Desitgem estigueu gaudint l’estiu de festes i música, campaments i casals, la 
Marxa Som, el nou antic Ajuntament... No us perdeu tampoc el 17 de setem-
bre el Dia d’Ulisses al Museu. i recordem que fins el 9 d’agost podeu presentar 
al·legacions al reglament de participació ciutadana. Us animem a participar de 
la campanya que engegarem al setembre per eradicar la LGBTifòbia a l’esport. 
informarem dels detalls i de com aconseguir cordons de l’arc de Sant Martí. 
També volem eradicar el masclisme, per això ament discoteques amb publicitat 
sexista. Creiem que el bus nit pot anar a la mateixa zona d’oci sense promou-
re l’accés a clubs sexistes, i que la proposta pressionava per a que fessin una 
publicitat igualitària. No es va veure bé la idea; potser cal buscar vies de pressió 

ciutadana.
Darrerament l’escrit de CiU sembla dedicat a criticar-nos. Agrairíem un 

millor to com nosaltres sempre intentem, i sense inventar coses com que ens 
dediquem a desacreditar la tasca de persones concretes amb falsedats, a qües-
tionar la tasca sobretot dels treballadors del Consistori, que no complim pactes 
consensuats i ho fem tot amb ànims destructius. Seguirem fent propostes 
constructives, fiscalitzant l’acció de govern, col·laborant i discrepant, treba-
llant per la gent: cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.
com/Facebook crida premià de dalt/@cridapremiadalt

Primero de todo, nuestro más sincero agradecimiento a los 743 vecinos 
que el pasado 26J confiaron en el Partido Popular. Unas nuevas eleccio-
nes en las que ha quedado claro que el Partido Popular es el partido prefe-
rido por los españoles y que Mariano Rajoy debe gobernar, pues así lo han 
querido casi 8 millones de personas. También nos gustaría agradecer y feli-
citar a todos los que han hecho posible esta Fiesta Mayor 2016, en especial 
a la Comisión de Fiestas. Hay que lamentar la falta de respeto que tuvo el 
GM de la Crida al exhibir una bandera separatista desde el balcón durante el 
pregón. Falta de respeto hacia los ciudadanos y los pregoneros, que tenían 
que ser ellos los protagonistas hasta que un par de concejales se ilumina-

ron jugando a las banderas. Ante este bochornoso acto, decidimos abando-
nar el balcón. También lamentamos que CDC+ERC cediera la vía pública a la 
ANC para llenarla de banderas secesionistas. Hemos pedido su retirada inme-
diata y esperamos estén fuera cuanto antes. En el escrito del pasado mes, 
CDC nos acusó de amenazar. No es así. Nosotros cumplimos y cumpliremos 
con nuestra obligación como servidores públicos y haremos cumplir la Ley 
siempre, ante cualquier circunstancia. Entendemos que los que trabajan por 
saltarse las normas comunes, puedan sentirse amenazados por el estado de 
derecho y la democràcia. Facebook PPremiadedalt / @PPremiadedalt / 
premiadedalt@ppbarcelona.org

Satisfets que després de més de sis anys d’insistir a buscar una fórmula 
nova, amb nous plantejaments, i havent fet diferents propostes des del nostre 
grup municipal, finalment el Mercat ambulant del Barri santa Anna estarà 
obert a la iniciativa de nous paradistes.

Ha fet falta la sensibilitat del company Carles Medina, que des de la regi-
doria, ha entomat el problema que teníem enquistat sobre la taula, malgrat 
la feina i les propostes socialistes portades al Ple Municipal en reiterades 
ocasions, per donar un tomb a la situació d’enquistament del mercat i posar 
fil a l’agulla.

Els treballs que ha fet la Diputació de Barcelona entronquen amb la línia que 
des del PSC sempre hem defensat. El mercat setmanal ambulant se’ns estava 
morint d’inanició i sempre hem defensat que aquest mercat mai ha de ser un 
problema, sinó més aviat és una oportunitat, tant pel sector del comerç ambu-
lant, com per l’entorn comercial i ciutadà del barri on està ubicat. 

Aprofitar les sinèrgies, obrint noves parades i modernitzar el mercat ens 
permetrà ser més útils al conjunt del teixit comercial, i a tota la ciutadania. 

 Facebook: socialistes premià de dalt . fernandezmin@premiade-
dalt.cat

Després d’haver servir més de 35 anys al nostre país, Convergència Demo-
cràtica de Catalunya diu adéu. Ens acomiadem d’una etapa autonòmica per 
endinsar-nos en la defensa i treball de la nova Catalunya estat. i per assolir 
un repte tan important, calia començar de nou, sense oblidar uns valors i una 
bona feina feta que han fet créixer el nostre país en els darrers temps. Partit 
Demòcrata Català. Aquesta és la nova casa que vol acollir uns valors que són 
majoritaris en la Catalunya del segle XXi. Hem tingut un inici, aquest juliol, 
molt proactiu, amb un debat encès i enriquidor, que ha demostrat que la vella 
política ha quedat enterrada. El resultat? Una mescla heterogènia carregada 
de talent: la visió transgressora de les generacions més joves, la lluita colze a 
colze amb els veïns de la gent municipalista, així com l’experiència i la pers-

pectiva d’aquells que construeixen els grans projectes des del Parlament i la 
Generalitat. Sense oblidar empresaris, autònoms i treballadors, que amb la 
seva feina diària en el sector privat aporten el component indispensable: la 
realitat dels problemes de la gent. Un centre fort, que defensa la meritocrà-
cia, la bona feina, les virtuts de l’estat del benestar, sempre fugint de la perver-
sió del seu sobredimensionament i de la cultura del subvencionisme, que tan 
sovint anul·len la iniciativa privada i la capacitat crítica dels individus. Creiem 
en l’excel·lència de la nostra gent. Durant més de mil anys hem demostrat ser 
un poble actiu, lluitador, valent. i ara més que mai. Benvinguts al Partit Demò-
crata Català. Benvinguts a casa vostra. www.joseptriado.cat/Facebook ciu 
premià de dalt/

obrim portes a nou paradistes del mercat setmanal del Barri sant anna

cultura, esport i Festes en majúscules, per a tothom

nou partit, un futur esperançador

14

propostes d’estiu i tardor

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.

¡743 Gracias!
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27 dissabte

3 dissabte

6 dissabte

4 diumenge

21 dimecres

23 divendres

30 divendres

28 dimecres

17 dissabte

17/18 dissabte / diumenge

10 dissabte

11 diumenge

14 dimecres

21 h

20 h

22 h

9’30 h

10 h

20 h

19 h

19 h

mati i tarda

11 h

12’15 h

19 h

18 h

11 h

17’30 h

22 h

21’30 h

Agost 2016

Setembre 2016

Caminada nocturna
Grup de muntanya

Caritast
Tast en favor de Càritas.
Amb la participació del cuiner de TV3
Marc Ribas, i de voluntaris del poble.
Es cuinarà davant dels assistents i es 
vendran degustacions per recaptar 
fons per a Càritas Premià
Plaça de la Vila
Càritas Premià

Poetes sota la llun
Lletres a Can Vallerià
Cinc poetes del  Maresme llegiran els 
seus textos sola la lluna d’agost
Activitat gratuïta
Can Vallerià (Pg. Coromina, 32)

Cantada d’Havaneres 
Barca de Mitjana
Rom cremat per a tothom
Al parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

39è Festival 
Música del Maresme
Aupa Quartet 
Ermita de Sant Sebastià 
(Cementiri de Premià de Dalt)
Consell Pro Música de Premià de Dalt amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal de Música

Sortida 
Cadira del Bisbe a Sant Mateu
Punt de trobada 
Ajuntament de Premià de Dalt 
Parc de la Serralada Litoral

XXIII Festival Infantil
Al parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Dia d’Ulisses
Activitats al llarg del dia.
Sala de Plens i Plaça de la Fàbrica
Regidoria de Promoció de la Vila i Turisme

Festa de la cultura popular i 
tradicional “Arrela’t”
Parc Felicià Xarrié
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

Festa de Sant Crist
Parròquia de Sant Pere

Aplec de Sant Mateu
A l’ermita de Sant Mateu
Parròquia de Sant Mateu i agrupacions sardanistes

XXVII Marxa a Peu 
Premià de Dalt – Montserrat
Grup Excursionista “La Tortuga”

Conferència sobre el procés 
de restauració del pergamí 436. 
A càrrec d’Alexis Serrano, director de l´Arxiu 
Comarcal del Maresme.
Al Museu de Premià de Dalt
Museu de Premià de Dalt

Taula rodona
Art contemporani
A càrrec de Joan Pasqual i Elisenda Sala
Sala dels artistes de Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Tertúlia 
composició fotogràfica
A càrrec de Jaume Vila i Carles Sánchez
Sala dels artistes de Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

39è Festival de 
Música Maresme
La Simfonia de les joguines
A càrrec de la JOCEM, 
Jove Orquestra de Cambra Masnou 
Sala Sant Jaume

Celebració Institucional 
Diada  Nacional de Catalunya 
Al monument commemoratiu de 
l’11 de setembre de 1714
Ajuntament de Premià de Dalt

Taller de “Transfer” 
de fotografies sobre roba
Sala dels artistes de Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

cu
lt

ur
a 

. j
ov

en
tu

t .
 es

po
rt

s .
  in

fa
nt

il 
. f

es
te

s .
 g

en
t g

ra
n 

. s
or

ti
de

s .
 ta

ll
er

s .
 

Audicions de sardanes Tots els diumenges/20h
A la pista de la SC Sant Jaume



Com vàreu arribar a Premià de Dalt? vaig néixer a Almoradí, 
a Alacant, i de molt petita vaig venir cap aquí. El meu pare va 
comprar un terreny al barri del Remei, que llavors era el barri 
de Sant Sebastià perquè agafava el nom de l’ermita que hi ha al 
cementiri, i vam estar vivint els pares, el meu germà gran Tono 
“el forner” i jo a un porxo que estava a la vinya de la família 
Trias. Recordo com si fos ahir que la primera nit va ploure a 
bots i barrals i la vam passar tots quatre només tapats per un 
paraigua negre intentant aixoplugar-nos.

Sempre heu estat veïna del Remei? Sí, sempre. El meu pare 
era la persona que recollia les escombraries de Premià de Dalt 
pujat dalt d’un carro amb un cavall que era del Serenet, l’avi 
de la M. Teresa vives, companya a l’Ajuntament durant molts 
anys. i jo l’acompanyava sempre que podia.

Quan vàreu arribar al barri, pràcticament no hi havia res. 
Per no haver no hi havia ni cases, només una torre al costa del 
cementiri. No teníem ni aigua. A la bòbila on sí n’hi havia ens 
deixaven agafar-ne una mica però quan s’havia de rentar roba, 
baixàvem a la Fàbrica on hi havia un safareig, al costat de la 
font, i a la plaça de la vila, un altre. Recordo com el meu pare 
portava la roba seca, la roba mullada i garrafes d’aigua cap al 
Remei en bicicleta. Llavors es va decidir fer un pou, a l’avinguda 
Sant Pere just davant de l’aparcament, i d’allà s’abastia tothom. 
Es van construir un safareig gran i quatre petits per a totes les 
famílies que només érem 8 o 10. Anys després, els mateixos 
veïns van ser els que van obrir els carrers per fer clavegueres i 
van posar llum al barri, amb el permís de l’Ajuntament.

Encara hi ha molta gent que recorda el bar de la vostra 
família, El Bar del Tono... Era famós més enllà de Premià 
de Dalt perquè obria molt d’hora i venia molta gent a fer 
el primer cafè, especialment treballadors de l’obra. Era un 
negoci familiar en què treballàvem tots però sobretot la meva 
mare, des de les 7 del matí fins les 4 de la tarda. 

Viviu a un barri amb molta consciència veïnal i on les festes 
estan plenament consolidades... Encara guardo conservo el 
primer programa de festes que també va néixer a iniciativa 
dels veïns. El pare dels Pampa tenia un tractor i davant del bar 
Avenida cada any venia un grup i cantava dalt del tractor. Així 
van començar les Festes del Remei, i fins avui, ja organitzades 
per l’Associació de veïns i amb molt èxit. Penseu que aquí ens 
coneixem tots. A l’avinguda Sant Pere i Ronda Montserrat són 
les mateixes famílies que van arribar en néixer el barri. La gent 
s’integra molt bé perquè al Remei hi has d’anar expressament; 
no hi ha trànsit ni molta gent passejant.

Parlant d’integració, sou una persona plenament integrada 
al poble. Ha estat fàcil? i tant, és que hi he passat tota la vida! 
vaig anar a escola a l’antic ajuntament, on ara hi ha la policia 
anàvem les nenes i a l’antiga sala de plens, els nens. La meva 
mare treballava a la fàbrica,  i recordo com a l’hora de l’esmor-
zar, a les 9, pujava corrent cap al forn Juan Jorge i allà li feien 
un entrepà. La meitat era per a ella i l’altra per a mi. Després 
vaig treballar a la Cope, fins que em vaig casar. i llavors combi-
nava el bar al matí i a la tarda i nits muntava jerseis a casa amb 
una Ramallosa, una màquina de cosir que em vaig comprar i 
que no parava mai.

Perquè us vàreu decidir a entrar en política amb tota la 
feinada que ja teníeu? Si us he de dir la veritat, sense pensar-
ho! Una nit en Manuel Rodríguez, ex alcalde, em va venir a 
veure al bar, acompanyat d’en Pere Planas. La meva sorpre-
sa va ser quan em van proposar formar part de les llistes de 
Convergència perquè era una persona coneguda al nucli antic, 
al Remei i a Santa Anna – Tió. En consultar-ho amb la família, 
ningú em va posar traves i recordo que la meva mare em va dir 
“tindràs l’oportunitat de fer coses bones pel barri i pel poble. 
Endavant”. i així va ser, he estat 16 anys regidora de l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt.

Definiu el millor i el pitjor de la vostra etapa a la política 
municipal? Ha estat una experiència gratificant i enriquidora 
per a mi com a persona. He treballat pel meu poble i pels veïns 
i crec que tot Premià de Dalt hauria de passar per l’ajuntament 
i saber la quantitat de feina que es per fer la vida més fàcil a tot 
el municipi. Hi ha una etapa però en que ho vaig passar molt 
malament i no se m’oblida: la moció de censura l’any 2004, 
perquè va ser del tot  injustificada.

També formeu part de la Comissió que organitza la Missa 
Rociera de Premià de Dalt... Un any un grup de veïns de Santa 
Anna va organitzar una festa flamenca a la Petanca però no 
va anar massa bé. Llavors des de l’ajuntament vam pensar a 
fer una Missa Rociera perquè jo n’havia viscut una a Granada 
i vaig explicar que era un acte molt emotiu sobretot quan es 
canta la Salve Rociera. Ho vam comentar amb la Toñi Soria, 
que llavors estava a l’AMPA de Marià Manent, i li va semblar 
una idea fantàstica. i així va arrencar aquest esdeveniment 
que avui reuneix milers de persones a Premià de Dalt el segon 
diumenge de maig.

LA CONTRA

La M. Àngels Ferrández és una persona que desperta bon rotllo. Treballadora incansable que mai té un no per respos-
ta, defensa la política com un servei al poble i rebutja els estereotips. Amant de les petites coses és feliç baixant tots 
els dimarts al mercat ambulant de Santa Anna on conserva bons amics.

M. Àngels 
Ferrández Lorenzo

Veïna del barri del Remei, exregidora i integrant 
de la Comissió de Festes i la Comissió Missa Rociera


