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Llibres escolars gratuïts i menys impostos

ENTITATS
1.318 alumnes d’infantil, primària, secundària i batxillerat
han iniciat el curs 2016-17 amb plena normalitat als centres
educatius públics del municipi, i, en el cas de primària i secundària, gaudint per tercer any consecutiu dels llibres escolars
gratuïts a través del Banc de Llibres, amb una inversió total per
part de l’Ajuntament de 630.000€.
Desitjo a l’alumnat, equips directius i AMPA’s que encarin el
curs amb nous reptes i voluntat de progressar. Quant a formació, també és tot un orgull saber que els infants i joves del poble
tenen a la seva disposició l’Escola Municipal de Música, l’Aula
Municipal de Dansa, la Ludoteca Municipal La Xarranca o de
l’Espai Jove, i que la gent més gran que ho necessita torna a
les classes de l’Aula Municipal d’Adults, una bona oportunitat
d’alfabetització per a aquelles persones que en el seu dia, i per
circumstàncies diverses, no van poder anar a escola. A tots ells,
bon inici de curs!
Per finalitzar, vull donar l’enhorabona a l’entitat ‘Dones de
Dalt’, que enguany celebra els seus primers deu anys de vida.
Bona feina de normalització i per molts anys!
Redacció
Fotografia

Maquetació
Imprimeix
Tiratge
D.L

Gabinet d’imatge i Comunicació
de l’Ajuntament (Mònica Farré)
Josep Cases, Laia Catalán, Mònica
Farré, Carlos Sánchez, Andrea Suñé,
Josep Triadó Cuquet i Raquel Arnán.
Eulàlia Rodríguez Tió
Litografia Rosés, S.A.
4.500 unitats
B15451-1989

FE D’ERRADA / En l’anterior número, a la secció Tribuna Municipal, va
aparèixer retallada una frase de l’escrit de Crida Premià de Dalt. La frase
correcta era: “També volem eradicar el masclisme, per això vam demanar
que no es fomentin des de l’Ajuntament discoteques amb publicitat sexista”.

Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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el plat de Circe ara ja anomenat el Plat d’Ulisses, ha estat l’excusa per a organitzar una diada familiar i festiva

El Dia d’Ulisses i l’Arrela’t omplen
d’activitat cultural el municipi
Premià de Dalt viu un intens cap de setmana entre el 17 i 18 de setembre

La plaça de la Fàbrica i el parc Felicià Xarrié, escenaris principals dels dos esdeveniments

La troballa d’una peça arqueològica única al món, el plat
de Circe ara ja anomenat el Plat d’Ulisses, ha estat l’excusa
per a organitzar una diada familiar i festiva en què s’han
barrejat Patrimoni, Esport, Gastronomia i Comerç a la
plaça de la Fàbrica.
El Delegat del Govern de la Generalitat, Miquel Àngel
Escobar, no es va perdre l’esdeveniment, aprofitant per a
visitar de forma institucional el Consistori.
Xerrades, tallers i la primera Cursa Ulisses Atac fins a

Sant Mateu han estat algunes de les activitats celebrades
el 17 de setembre.
A partir de mitjanit, la festa de la cultura popular, la
segona edició de l’Arrela’t que organitzava l’Ajuntament,
prenia el relleu a l’Ulisses, omplint el parc Felicià Xarrié
de música, tallers a partir d’elements de la natura, un
dinar popular, la Roda d’Esbarts Catalònia, gegants i els
viatges itinerants d’un tren musical que va fer les delícies
de tothom.

Caritast recapta 4.000 €
L’esdeveniment solidari, en aquesta ocasió
va tenir lloc el passat 3 de setembre. Cada any
un reconegut cuiner és qui fa la presentació
de l’esdeveniment i enguany va ser en Marc
Ribas, presentador del programa “Cuines” de
TV3. El Caritast és un acte solidari en benefici
del banc d’aliments.
Diverses persones voluntàries del poble
cuinen a la plaça de la Vila. Les persones assistents compren tiquets per a tastar els plats
cuinats i tota la recaptació es destina a Càritas.
Concretament, es van recollir 4.000€.

AJUNTAMENT
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Premià de Dalt manté
les dues Flors d’Honor
L’Ajuntament de Premià de Dalt consolida les dues Flors d’Honor que cada
any atorga el concurs Viles Florides. És una iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la flor i la planta
ornamental. L’acte de lliurament de les Flors d’honor va tenir lloc a Olot, on es
van desplaçar l’alcalde, Josep Triadó, i els regidors de Medi Ambient i Turisme,
respectivament, Antoni López i Carles A. Medina.

Campionat benèfic
per a l’Hospitalitat de Lourdes
El passat 10 de setembre, la zona esportiva municipal va acollir un campionat benèfic de vòlei platja a les instal·lacions de vòlei platja de Premià de Dalt
en benefici de l’Hospitalitat de Lourdes. Hi van participar 20 equips. 80 persones entre professionals, semiprofessionals i aficionats. Una molt bona iniciativa solidària.

Nova campanya
informativa
al sector de
la restauració
La regidoria de Salut de l’Ajuntament de Premià de Dalt engega
una nova campanya informativa
a tots els establiments relacionats
amb alimentació del municipi.
Personal acreditat inspeccionarà
tots els locals alimentaris valorant l’acompliment de la normativa sanitària vigent, i, com explica
la regidora de Salut, Magda Julià,
“fent especial èmfasi en l’aplicació dels autocontrols i sobretot en
la nova normativa d’informació
als usuaris dels al·lèrgens”.
Aquestes visites les realitzaran
els tècnics del Consell Comarcal,
a partir de la tardor i durant tot el
que queda d’any.
L’objectiu de la campanya informativa és oferir als operadors
alimentaris una formació per
corregir les deficiències detectades en aquestes visites.

L’alcalde, Josep Triadó, nomenat representant
titular de l’ACM en el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA)
Al setembre, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) nomenava Josep
Triadó com a representant titular a aquest òrgan, depenent de l’Agència Catalana de l’Aigua i
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Sis ajuntaments del Baix Maresme, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Cabrils i Cabrera de Mar

Els alcaldes reivinquen
la Vall de Sant Mateu - Burriac
La vall té 789 hectàrees de zones agrícoles i industrials

establir unes directrius supramunicipals comunes de regulació que siguin compatibles amb la preservació de l’entorn
i que, alhora, permetin un desenvolupament i un impuls de
l’activitat econòmics agrícola i industrial de la Vall de Sant
Mateu – Burriac a partir d’un marc regulador comú.

Els alcaldes reclamen una reactivació econòmica

Els alcaldes signaven a finals de juliol una declaració per
a treballar de forma conjunta i consensuada l’assoliment
de la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials de la vall de Sant Mateu i Burriac. L’acord
preveu la creació d’una marca comuna que singularitzi la
vall com a centre de desenvolupament de l’activitat econòmica a partir de l’agricultura i la indústria.
Els consistoris van fer pública la Declaració que preveu

Durant l’acte, celebrat a la Cooperativa Agrícola de Vilassar de Mar, els alcaldes i l’alcaldessa dels municipis que
presentaven el projecte van signar conjuntament la Declaració, incidint en la voluntat de treballar de forma conjunta a partir d’una realitat cromàtica, paisatgística, agrícola
i urbanística que fa única la Vall de Sant Mateu i Burriac.
En aquest sentit, l’alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó,
destacava que “aquí no estem alcaldes sinó companys. El document que presentem és una oportunitat pel Maresme. Un nou
impuls per a millorar el futur dels seus habitants allunyant-nos
definitivament de la política urbanística basada en el sector
immobiliari”.
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OPINIÓ CIUTADANA

RESPOSTA

Vull parlar amb tu
Marc Garcia Pujol

Els jardins de Can Figueres sempre han estat un dels
racons més bonics del nostre poble. Un lloc amb arbres i
bancs que et convidaven a passar una estona llegint un
llibre o xerrant amb els amics. Aquest estiu però s’han
convertit quasi en un desert, sense arbres, sense ombra i
durant setmanes sense poder-hi accedir per les tanques.
Sóc conscient que tots els projectes nous requereixen el seu
temps d’execució, però quan podrem tornar a gaudir dels
jardins?

La remodelació d’aquest parc tan emblemàtic com és Can
Figueres s’ha allargat més del compte, un fet que lamentem.
Finalment, l’obra ja ha estat adjudicada i a primers
d’octubre es comença a treballar. Les altes temperatures
de l’estiu feien inviable plantar les espècies vegetals que
ara sí es col·locaran. A banda, cal afegir-hi la dificultat
de trobar aigua pel riuet que hi haurà, la qual finalment
es traurà d’un pou localitzat al carrer dels Arbres que es
connectarà amb la bassa de Can Figueres i des d’aquesta
es baixarà aigua pel riuet de nova creació. En total, un cop
començades les obres, en sis setmanes ja estarà en marxa
el nou enjardinament.

Antoni López Guillén, regidor de Medi Ambient

ACORDS DE PLE

Ple 12 setembre de 2016

Designació de les dues festes locals per a l’any 2017.
Concretament, 5 de juny, Segona Pasqua, i 29 de juny,
Sant Pere (Festa Major).
Aprovat per unanimitat

Compte General de l’exercici 2015.
Aprovat > Vots a favor > CIU, ERC, PP
Abstenció > PSC / Vot en contra > Crida Premià de Dalt.

Moció de CiU i ERC per a demanar l’aplicació del 52%
de descompte a les motocicletes en els peatges de les
autopistes catalanes. Aprovat per unanimitat
Moció de Crida Premià de Dalt per a eradicar la LGBTIfòbia a l’esport i estudiar la possibilitat d’adherir-se a la
Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya.
Aprovat per unanimitat
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Moció de la Crida per a demanar la creació d’una guia
ètica i de drets humans aplicable a la contractació i
compra pública, iniciativa del Fons Català de Cooperació. Aprovat per unanimitat
Moció de la Crida per a millorar el servei de bus de
Premià de Dalt.
Aprovat per unanimitat

Moció de la Crida per a canviar el nom del futur Centre
d’Assistència Primària Victor Català i carrer pel nom
real de l’escriptora, Caterina Albert i Paradís “Víctor
Català”. Aprovat per unanimitat
Moció de la Crida per a millorar la recollida d’oli de
cuina usat.
Aprovat per unanimitat
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Premià de Dalt celebra la Diada Nacional de Catalunya
L’Ajuntament va organitzar un seguit d’activitats per a
commemorar l’Onze de Setembre al municipi, les quals
arrencaven de la plaça de la Fàbrica amb una cercavila amb
batucada fins al monument a l’Onze de Setembre de 1714,
situat al passeig de Can Balet.
La hissada de l’estelada amb “El Cant de la Senyera”,
interpretat per Xuel Díaz i David Anguera, que van dur a
terme l’alcalde i la veïna del poble Lourdes Botey, vídua
d’Enric Gassol, el Ball de l’Homenatge a càrrec de Sergi
Baena de l’Esbart l’Espolsada, la lectura d’un fragment

del poema “Cant a la terra” de Francesc Vallverdú a
càrrec de quatre joves en representació dels quatre barris
de Premià de Dalt, la interpretació de la “Fera ferotge”
d’Ovidi Montllor a càrrec de Xuel Díaz i David Anguera, els
Gegants de Premià de Dalt, la lectura d’un poema a càrrec
de quatre joves dels quatre barris actuals del poble, el ball
de gegants, les ofrenes de plantes i flors a càrrec d’entitats
locals i “El cant dels Segadors” amb la col·laboració de la
Coral Primiliana van conformar la celebració institucional
de la Diada Nacional de Catalunya al municipi.

7

Escola Marià Manent / Escola Santa Anna / Institut Valerià Pujol i Bosch

Com és la tornada a l’escola
a Premià de Dalt des de fa 3 anys?

En2’
minuts

Imaginem una família de 4 membres

Tornada a l’escola

Cost llibres i material escolar
per a família amb 2 fills
2 x 300€ de mitjana = 600€ aprox.

640.000 €

1.318
alumnes

3 centres públics

LLIBRES
GRATUÏTS

2014_2015 • 2015_2016 • 2016_2017

149.300 €
CURS 2016_2017

Centre

Núm. Alumnes

Premià de Dalt

Subvenció 2016/2017

Escola Marià Manent

449

417

71.270 €

Escola Santa Anna

432

267

38.221 €

Institut Valerià Pujol i Bosch

437

348

47.824 €

NOMÉS SE SUBVENCIONEN ELS LLIBRES DELS ALUMNES EMPADRONATS A PREMIÀ DE DALT

En2’
minuts

Gestió eficient dels recursos
Menys factura escolar

L’AJUNTAMENT

no apuja impostos i millora els serveis que presta

IBI

ESTALVI per

Menys impostos

2014

2016

661,59 €

616,62 €

a una família de 4 membres
ESTALVI DE MITJANA en un any

I també....

diferència

44,97 €

644,97 €

JOVES
GENT GRAN

BUS

GRATUÏT

PERSONES DISCAPACITADES
BUS NIT

ENTITATS LOCALS
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Homenatge merescut a la ceramista
Elisenda Sala
El passat dimecres 14 de setembre, l’artista local Elisenda Sala va rebre el
reconeixement de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica, en el decurs del 47è
Congrés Internacional de la Ceràmica celebrat a Barcelona, per la seva tasca
artística i com a organitzadora del 26è Congrés AIC Barcelona 1979.
Només en dues ocasions Barcelona ha estat la seu d’aquest esdeveniment
artístic, i la primera vegada va ser gràcies a l’Elisenda.Així que, ses d’aquestes
pàgines, moltes felicitats pel merescut reconeixement públic!

La Crida i l’ANC van organitzar la 2a
Marxa de Torxes per la Independència
La marxa, acompanyada de la música i el ritme dels Grallers de Premià de Mar,
i plena de torxes i de bengales, va baixar de la plaça de la Vila fins el monument
a l’11 de setembre de 1714 al Passeig de Can Balet, el passat 9 de setembre, on
es van dipositar les torxes. En acabar, els organitzadors van dir unes paraules
d’agraïment i reivindicació, i amb una mica de música es va servir cava, refrescs,
pa amb tomàquet i embotits.
Moltes gràcies a tothom que hi va assistir, als músics, i a tots els companys i
companyes de la Crida i l’ANC que van organitzar i col·laborar en la marxa.
Fotos: Crida Premià de Dalt i Grallers Premià de Mar.

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

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

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

10
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Els beneficiAris reben uns punts que bescanvien per aliments bàsics.

FESTes
BARRI remei
Dissabte 8

L’equip de voluntaris va agrair la visita del Delegat del Govern de la Generalitat

> 22.00 h

Nit de Ball,
El Delegat del Govern de la
Dj i Espectacle d’animació
Generalitat ve a conèixer de amb el grup “Remember”
Diumenge 9
primera mà el DISA
> 11.30h
Miquel Àngel Escobar s’ha reunit amb les persones voluntàries
i amb el mossèn Xavier Pich
Voluntaris dels centre de Distribució Solidària d’Aliments i els alcaldes
de Premià de Dalt i Premià de Mar,
Josep Triadó i Miquel Buch, respectivament, van rebre aquest estiu la
visita del Delegat del Govern de la
Generalitat a la província de Barcelona, Miquel Àngel Escobar, per a
conèixer com funciona el centre de
distribució solidària d’aliments.
El Delegat va rebre explicacions de
les persones voluntàries del centre,
que, a dia d’avui, dóna servei a 600
famílies dels dos municipis (27 tones
d’aliments). Amb l’objectiu de digni-

ficar al màxim la distribució d’aliments, DISA funciona a través de
punts que les persones usuàries
bescanvien pels aliments que prefereixen. A l’hora de recollir-los sempre
estan acompanyades per persones
voluntàries que les ajuden en la tria
de productes perquè segueixin una
dieta el més equilibrada possible.
DISA és doncs una mena de supermercat solidari que es troba a l’església de Santa Maria, al camí del
Mig, que va començar a funcionar la
tardor de l’any 2015 i s’adreça a famílies derivades des dels serveis socials
dels dos ajuntaments.

EXPOSICIONS
De l’1 a 16 “Dones”

OCTUBRE

> 18.00 h

Festival de Playbacks
“Hi-Fi” Infantil i d’adults

Dimarts 11
> 23.30 h

Gran Nit de Ball

amb l’Orquestra “Parfills”

Dimecres 12
> 12.00 h

Missa en honor

a la Verge del Remei amb
la participació de la Coral
Primiliana.

Cercavila amb el grup de
percussió “Trencaones”.

>16.00 h

Sala de l’Orfeó

Inflables i toro
mecànic

Poemes i il·lustracions del llibre

> A continuació

(10è Aniversari de les Dones de Dalt)

Tot el mes

Cercavila amb música
Dixieland per la ruta de la tapa

“A l’altre costat de la pell”
A càrrec de Montse Assens – Anna Rispau – Joan
Pasqual. Biblioteca Jaume Perich i Escala

Xocolatada per a
tothom

Fi de festa amb traca final.

Associació d’Artistes de Premià de Dalt
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Abecedari poètic
Salvador Comelles
Sempre és una bona notícia
poder recomanar llibres de
poesia i aquest recull dedicat a
les lletres és la darrera mostra
d’un gènere, l’abecedari il·lustrat, amb molta tradició a la
nostra literatura. El fil conductor del llibre és un poema per
a cada lletra que posa a l’abast
dels lectors una varietat de

Il·lustracions d’Àngels Ruiz
textos divertits: endevinalles, cançons de bressol, petites
històries i algunes sorpreses. Un atractiu homenatge
a les paraules en forma de joc amb el qual petits i grans
podran acostar-se a la poesia d’una forma divertida. Cada
peça està acompanyada d’unes il·lustracions que omplen
la pàgina i que conviden encara més a endinsar-nos en la
seva lectura melòdica, molt recomanable per llegir en veu
alta i redescobrir així, la riquesa i el ritme de les paraules.
Abecedari poètic. Barcelona: El Vaixell de vapor, 2015.

POEMES IL·LUSTRATS

Ítaca Konstandinos Kavafis
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Els Lestrígons i els Cíclops,
l’aïrat Posidó, no te n’esfereeixis:
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se’t manté alt, si una
emoció escollida et toca l’esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Cíclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.
Has de pregar que el camí sigui llarg.
Que siguin moltes les matinades d’estiu
que, amb quina delectança, amb quina joia!
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s’hi exhibeixen,
corals i nacres, mabres i banussos
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d’Egipte, a moltes,
per aprendre i aprendre dels que saben.
Sempre tingues al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí.
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(Traducció de Carles Riba)

Autor: Montse

Assens

Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t’hagi de dar riqueses Ítaca.
Ítaca t’ha donat el bell viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.
Res més no té que et pugui ja donar.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca t’hagi enganyat.
Savi com bé t’has fet, amb tanta experiència,
ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.

XARXES SOCIALS
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CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

11.

12.

10.

Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
01. @bayona.jbm / 02.@djmasterflash / 03.@piqueres_and_piqueres / 04. @evita_pinkie / 05.@katakris/ 06.@carlesimon
07. @lafletxapij / 08. @monifarre / 09. @susanaqgrande / 10. @nu_co / 11. @thewayofallmiiu/ 12. @soniandolz
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Posem l’economia al servei de les persones
Un any més, estem confeccionant un pressupost que ens permetrà cobrir
totes les necessitats socials de la població i la millora constant en la resta d’àmbits. Per damunt de tot, posem l’economia al servei de les persones, abaixant
impostos i millorant serveis i infraestructures, i tot això, sense hipotecar la
població ni fer cap retallada.
Premià de Dalt, gràcies a la tasca del seu consistori, principalment treballa amb tres bancs: El Banc de Llibres, el Banc d’Energia i el Banc d’Aliments.
Un clar exemple de gestió eficaç que reverteix en les necessitats dels nostres
conciutadans i que parteix de les tres línies bàsiques que ens hem marcat des
del govern. No endeutar-nos, no apujar impostos i que tots els projectes siguin

sostenibles.
Ens congratulem de la iniciativa del Dia d’Ulisses que ha tingut una alta
acceptació per part dels veïns i que ens ha permès conèixer una peça única al
món i que la tenim al poble, el nostre Plat de Circe; descobrir la gastronomia
local amb el tast; córrer la primera cursa de superació “Premià de Dalt Ulisses
Atac”, i gaudir d’un dia per a les famílies... Ha estat una excel·lent jornada que
anirem millorant i que ha de ser la llavor per aconseguir un esdeveniment
singular a Premià de Dalt. Ulisses ha vingut per quedar-s’hi i l’any vinent ens
portarà moltes més sorpreses!
www.joseptriado.cat / Facebook: PDC Premià de Dalt

Nova empenta al reciclatge d’oli domèstic
A iniciativa del grup municipal de la Crida, i amb la incorporació d’una
proposta d’acord del PSC, hem aprovat per unanimitat una moció que té per
objectiu iniciar el camí del reciclatge d’oli domèstic a les llars de Premià de Dalt.
Aquest tipus de reciclatge, a diferència dels olis de bars i restaurants o els
industrials, encara té uns resultats molt minsos. A Premià de Dalt només
tenim dos punts de recollida d’oli domèstic: el de la deixalleria mòbil i la deixalleria de la Suïssa.
La moció que hem aprovat té dos acords. Estudiar la possibilitat de posar
més punts de recollida d’oli domèstic al municipi, i fer una campanya popular
intensiva sobre els benefic is pel nostre medi ambient que té el reciclatge de

l’oli, envers els abocaments que a dia d’avui fem moltes famílies a l’aigüera de
l’oli sobrant dels cuinats a casa.
La proposta està feta. Gràcies Crida per la formulació inicial i per haver
acceptat la incorporació d’esmenes del PSC. Ara dependrà de la bona voluntat
de l’equip de Govern posar en marxa aquesta iniciativa i dotar de pressupost la
partida per la inversió dels nous punts de recollida de reciclatge d’oli domèstic.
La feina intel·lectual ja està feta i aprovada. Ara cal passar a la feina executiva. No ens hi adormim que el nostre entorn natural, i a la depuradora d’aigües
residuals ens ho agrairan. Facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premiadedalt.cat

Hem encetat el nou curs amb els Joves, la Cultura i Urbanisme
La burocràcia es molt lenta, però després de reunions, paperassa, pressupostos, projectes varis i decisions, finalment les obres a La Floresta, al Barri
Santa Anna-Tió i al Nucli Antic són una realitat. Hem estat treballant els pressupostos de cada departament i ja els tenim enllestits. Bona feina. Tenim
molta demanda d’inscripcions a l’espai Jove i a la Ludoteca, per tant, serà
un èxit gràcies a les fantàstiques propostes de l’equip de Joventut i a la bona
acollida per part dels pares. Després de la celebració de la Diada amb la participació de joves dels diferents barris del nostre poble, estem convençuts que els
joves hi són i volen ser-hi. Nosaltres apostem per ells.
La 2a edició de la Festa de la Cultura Popular, l’Arrela’t, ha estat un èxit de
participació a totes les activitats, tallers als barris, de l’Arbre de les Arrels, de

les Bombes de Llavors, de Sons amb material reciclat i d’Art natural dedicat a la
construcció de cabanes i mandales, Sardanes, Castells, Gegants, Concert, DJ,
Dinar amb els Cuiners de la Terra, i fins i tot l’exhibició de la Roda d’Esbarts de
Catalunya, sense oblidar-nos del nostre Carrilet amb el Concert viatger per tot
el poble i el nostre magnífic Joglar acompanyant-nos,cantant i presentant tot
el dia. Gràcies al nostre clima podem viure al carrer, per això durant els mesos
d’estiu podem fer festes al carrer, entre tots i a diferents punts de Premià,
programem concerts i trobades, sempre en cap de setmana, tot intentant no
destorbar massa als veïns, el nostre poble no és dormitori, és una Vila viva i
per això l’hem de viure menuts, joves i grans. Facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt / m’estimo premia de dalt

Torxes, Jazz, LGBTI, contractació ètica, bus, oli, Caterina Albert, Compte General
Gràcies a tothom qui va participar a la 2ª Marxa de Torxes. Esperem que
hagueu gaudit també del Dia d’Ulisses, l’Arrela’t, conferències al museu i la
Festa Solidària el 2 oct. I disculpeu, aquest any ens han impedit sortejar les
entrades per a regidors del Jazz en la Nit fent-les “personals i intransferibles”.
Al Ple aquest cop hem aconseguit aprovar les nostres mocions unànimement.
Una d’elles anima entitats i ciutadania a participar en la campanya contra
la LGBTIfòbia a l’esport que Ajuntament i partits impulsarem. També s’aprova estudiar donar suport a la guia per a la contractació i compra ètiques i amb
respecte als drets humans que elabora el Fons Català de Cooperació, estudiar
la implantació de contenidors per a l’oli de cuina usat, i estudiar millores als
serveis de bus recollint l’opinió ciutadana (vetllarem perquè s’estudiïn). I el

futur CAP i carrers i places anomenats Víctor Català passaran a acompanyar
aquest nom del nom real i la història de l’escriptora darrere el pseudònim, Caterina Albert. La moció de CiU i ERC incorpora la nostra esmena que reclama la
finalització del peatge de la C-32 reafirmant la Declaració del Maresme.
Hem votat en contra del Compte General del 2015 perquè volem uns
comptes més entenedors, accessibles en tot el seu detall, amb menys privatització i més cooperació, sense pagar dinars entre Ajuntament i Diputació...
Esperem aconseguir millores en un nou pressupost més participat.
cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/ Facebook:
Crida Premià de Dalt/@cridapremiadalt

Encetem aquest nou curs polític
S’acaba l’estiu i tornem a la rutina. Com ja sabeu, al mes d’Agost no va
haver-hi ple ordinari, pel que el del mes de Juliol va ser l’últim abans del
passat ple de Setembre. Celebrem que poc a poc la junta de portaveus
comenci a funcionar i que tots plegats puguem arribar a acords abans del ple
de tal manera que sigui més ràpid i més productiu. Bona prova d’això és el
passat ple, que totes les mocions que van ser presentades, tant per l’equip de
govern com pel Grup Municipal de la Crida per Premià de Dalt, vans ser aprovades per unanimitat. Encetem aquest nou curs polític amb les forces renovades i amb la mateixa il·lusió per contribuir a la millora del nostre municipi i
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resoldre els problemes de tots els veïns i veïnes. Confiem que en les properes
setmanes puguem negociar amb l’equip de govern partides pressupostàries
que crèiem necessàries per Premià de Dalt. Seria bo aprovar un pressupost el
més plural possible.
Ens agradaria acabar l’escrit donant les gràcies al departament de comunicació per publicar el nostre escrit mensual donat que, laboralment, el mes de
setembre ha sigut molt mogut i no em pogut presentar l’escrit en el termini
indicat, el 10 de setembre. Facebook: PPremiadedalt / @PPremiadedalt
/ premiadedalt@ppbarcelona.org

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.
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2

diumenge

10 h

9a Festa Solidària
Pati de Sant Jaume

Grup de Solidaritat amb el Tercer Món

de 10 a 14 h

Donació de sang

Davant de la SC Sant Jaume
Banc de sang i regidoria de Sanitat

5

dimecres

19 h

Xerrada

”La comunicació
adequada entre adolescents
a l’entorn 2.0”

A càrrec de Yolanda Fajardo

Biblioteca Jaume Perich i Escala

cultura . joventut . esports . infantil . festes . gent gran . sortides . tallers .

7

divendres

19’30 h

Xerrada

Immediata Postguerra Civil
A càrrec de la Mariona Borràs

Sala de l’Orfeó . Arts i Lletres

8

8h

dissabte

Excursió Circular

per Gallecs al Vallès Oriental
Sortida pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

9

diumenge

11’30 h

Celebració Església
de Sant Pere

Missa major i portes obertes
Visita guiada(església,campanar, rectoria, Casa Terçó, horts, museu i gruta.

de 17’30 a 20 h

9 diumenge

8’45 h

4a edició
Cursa de muntanya
St. Mateu Xtrail
Sortida: davant de Sant Jaume
7Sports

13

Taller d’artesania
A càrrec de Núria Agustina i Montse Assens

local Associació d’Artistes Can Figueres

20

17’30 h

dijous

Tallers “Handmade”
dijous

15’30 a 17’30 h

Taller Alimentació
Saludable per a Gent

Gran “Ciència divertida”
Al casal Santa Anna

Srapbooking A càrrec de

Núria Agustina i Alejandra Verguecio

Biblioteca Jaume Perich i Escala.

21

18’30 h

divendres

Serveis Socials i Diputació de Barcelona

Xerrada Del Megalitisme a

Presentació

A càrrec del Parc de la Serralada Litoral

19’30 h

Calendari 2017 d’Oncolliga

Roma passant pels ibers

Biblioteca Jaume Perich i Escala

19’30 h

Sala d’exposicions del Museu
Oncolliga Premià de Dalt

14

divendres

Presentació llibre
17 h

El món màgic de Roald Dahl
A partir de 7 anys.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

diumenge

Sala de l’Orfeó. Arts i Lletres

21’30 h

III Gimcana

16

de Sílvia Tarragó

11 h

Demostració
doma i música country

Cinefòrum “Dheepan”
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

26

dimecres

17’30 h

L’Hora del conte

El col·leccionista de contes
A càrrec de Santi Rovira

A la plaça l’Espolsada

Biblioteca Jaume Perich i Escala

Homenatge Gent Gran

29dissabte 30diumenge

11’30 h Missa amb Coral
Primiliana Parròquia de Sant Pere
18 h Lliurament plaques
commemoratives 80 anys.

19

dimecres

17’30 h

La petita hora del conte

“Les formigues també ballen”

A càrrec d’Ada Cusidó
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Obra de teatre

“La Extraña Pareja”
amb la companyia Peramoralart

Sala Sant Jaume . SC Sant Jaume

31

dilluns

18 h

Festa La Castanyada

Conta contes, tallers, concursos, sopar i ball
Societat Cultural Sant Jaume

15

LA CONTRA

Maria Cadevall

La mestra per excel·lència de l’escola bressol

Gran part del poble sap qui és la Maria Cadevall, la mestra
de l’Escola Bressol. Vàreu néixer a Premià de Dalt? Sóc filla
de Premià de Dalt i els meus avis i la meva mare també. Els
meus besavis eren els que van venir per primera vegada a la
Fàbrica, eren els porters. A la meva àvia li deien la “Pepeta
Portera” perquè va néixer aquí, a la Fàbrica.
En aquells moments, quan éreu petita, no hi havia escola
bressol? No, només hi havia l’escola als baixos de l’antic Ajuntament. A un cantó anàvem les nenes i a l’altre, els nens. L’Ajuntament no podia muntar una escola bressol però va anar al
govern civil i va aconseguir separar i repartir els alumnes dels
2 anys fins a 7 anys. Llavors va venir una mestra nacional que
era gallega, la Carmela Rovira. Al cap de res d’arribar però va
dir “jo me’n vaig perquè no entenc res, els nens parlen català.”
Va ser llavors quan vàreu entrar a l’escola? Jo treballava els
estius a una botiga, a la Tonipepa -perquè els amos es deien
Toni i Pepa- que era al costat de casa. En aquells moments aquí
al poble hi havia un metge, el doctor Pomereta, que era amic
del cunyat de la Carmela, metge també a Premià de Mar, i va
començar a buscar algú. Quan em van dir si volia anar a l’escola
no m’ho vaig pensar perquè sempre m’havia agradat la canalla.
La Carmela Rovira, particularment, em pagava 1000 pessetes
al mes!
De ben segur que aquella primera escola poc tenia a veure
amb el que avui coneixem...Res a veure! Eren molts nens i
nenes. Quatre de 2 anys, sis de 3 anys, deu de 4 anys, tot barrejat, i a part, 1r i 2n dels que s’encarregava la mestra. Estàvem
a l’edifici de La Benèfica on hi havia un espai que ella li deia “el
cuartito” i allà ella tenia els de 1r i 2n i jo, els petits. Sortíem
a jugar al pati de la plaça i, és clar, tota la gent del poble ens
coneixia.
A partir de quin moment les escoles bressol passen a ser
municipals, Maria? Ho recordo perfectament. L’any 1978 vaig
tenir el meu fill, en Pau, i el següent any amb les primeres eleccions democràtiques, l’alcalde Manuel Rodríguez va dir que
l’Ajuntament es faria càrrec de les escoles. N’hi havia dues, la
del nucli antic i la del barri del Remei amb una aula que portava
la Carmen Castrejón, la dona del mestre nacional Juan García.

Per quants edificis doncs heu passat en aquests 50 anys de
mestra d’escola bressol? Hem estat a la Benèfica, a la caseta
de la mestra que hi havia a Cristòfol Ferrer -on després va
arribar la primera mestra de la Generalitat, la Teresa Gómez-,
als baixos de l’Ajuntament i de nou al Cristòfol Ferrer on avui
hi ha el consultori. On després es van fer aules i els nens del
barri Santa Anna pujaven en autocar. Hi havia de mestres la
Puri Labòria i la Carme Abelló. I d’allà després vam passar als
edificis actuals de carretera d’Enllaç i barri Santa Anna.
Quines activitats fèieu en aquells primers anys d’escola?
A vegades anàvem al bosquet de Can Figueres, a l’antic escorxador i a la Font de Can Grau per a recollir molsa pel pessebre, a
la Font de la Cisa... Penseu que no teníem cap línia pedagògica
ni programa d’estudis. No podíem ni tan sols repartir-los per
edats perquè només érem la Carmela i jo. Ni tan sols teníem
servei de menjador perquè resultava impossible! Fins que vam
baixar a Cristòfol Ferrer, fa més de 30 anys, no vam posar en
marxa el menjador.
La societat ha canviat molt al llarg d’aquests anys. Com
s’han notat aquests canvis en l’escola i la relació amb les
famílies? Tot ha canviat molt. Fins l’any 1979 jo coneixia
personalment totes les famílies dels alumnes, fins i tot els
avis. Era una escola familiar amb 20 alumnes, els primers dels
quals avui tenen 55 anys. Tanmateix, les famílies s’impliquen
molt més. En aquesta implicació també han tingut molt pes les
Associacions de Mares i Pares, les AMPA.
Heu estat durant cinquanta anys mestra de l’escola bressol.
Què és el que més us ha satisfet? He estat una persona molt
afortunada perquè he tingut la sort de treballar en allò que
sempre m’ha agradat, la infància. La meva màxima satisfacció és trobar-me un antic alumne i que recordi aquella sortida
o una cançó que vam aprendre a classe. I, sobretot, pensar que
en alguna petita part d’aquella persona hi ha alguna aportació
de la Maria Cadevall en la seva formació com a persona.
Com voldríeu que els alumnes us recordessin? Tot són bons
records i quan em trobo a algun exalumne que avui ja té 20
anys, i recorda perfectament si anava a la classe de les peres
o de les pomes o la Cançó del Pistó, que la vaig aprendre d’uns
amics mestres de Mataró, són detalls que m’emocionen molt, la
veritat. Ara recordo que em van regalar un llibre en què la Fina
Manent va escriure que la meva trajectòria amb els nens del
poble havia estat com una Festa Major. Un aprenentatge divertit. N’estic molt orgullosa.

La Maria es transforma quan parla dels infants. Durant mig
segle ha estat mestra de l’escola bressol, i la responsable que
encara avui aquells alumnes recordin actuacions de teatre,
cançons vestits com una “tuna” amb pandereta i capa incloses,
celebracions de Sant Joan o els orígens del casal d’estiu en què
s’ajuntaven nens del poble i estiuejants per a passar les tardes
de juliol i agost de forma entretinguda amb la música com a
gran protagonista amb el gran ajut del seu germà, un autèntic
enamorat de les arts que tocava la guitarra, el banjo o l’acordió.

