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L’alcalde escriu

M’heu sentit a dir més d’una vegada que el mes preuat que 
tenim a Premià de Dalt és el factor humà, la nostra gent. 
Les abundants pluges caigudes a mitjans d’octubre, en dos 
dies la meitat de la que cau durant tot un any, van tornar 
a demostrar-ho. A l’Escola Santa Anna on l’aigua va entrar 
inundant part de les aules, tothom es va posar a treballar per 
a restablir la màxima normalitat possible al centre. Direcció, 
professorat, personal de neteja, brigada, mares i pares... No 
hi faltaven mans, tot el contrari.

A banda d’aquest gest, el nostre poble és ple d’activitats 
solidàries que demostren aquest tarannà. Recentment hem 
celebrat una nova edició de la Festa Solidària, i també s’ha 
presentat el setè calendari solidari d’Oncolliga Premià de 
Dalt, la secció amb més socis d’aquesta entitat a tot el país. 
També mereix un especial reconeixement Premià de Dalt 
Solidari, que coordina l’ampli ventall d’activitats que fem al 
municipi per a recaptar fons per a La Marató de TV3.

Tot plegat és el que fa diferent Premià de Dalt de la resta. 
L’esperit solidari i col·laborador dels seus veïns i entitats. 
Una qualitat que, n’estic segur, també ens aporta la qualitat 
de vida i benestar que tant defensem per a totes les famílies. 
No defalliu perquè aquest és el camí a seguir.

DESTAQUEM
Un Pressupost que posa l’accent 
en les persones

AJUNTAMENT Notícies diverses

EN 2 MINUTS
El Pressupost municipal 2017 
D’on venen els diners i com es reparteixen?

AJUNTAMENT Notícies diverses

ENTITATS                                                                                    

L’ESPAI DEL LECTOR /POEMES IL·LUSTRATS 
La Biblioteca recomana
Clara Mir, Premi Marià Manent 2015    
                                                                  
XARXES SOCIALS a un clic !
#premiadedalt #revistalapinassa 
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Montse Assens, artista solidària  
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EL PRESSUPOST DE 2017 VA SER APROVAT EN EL PLE DEL 17 D’OCTUBRE

El Ple aprova un pressupost que posa 
l’accent en les persones
Únicament Crida Premià de Dalt i Partit Popular voten en contra del pressupost que destina més 
diners a les famílies des de la recuperació de la democràcia a Premià de Dalt

Presentació a la Sala de Plens del pressupost munucipal 2017

 Quant a l’atenció a les persones, 
destaquen el programes de Benestar 
Comunitari, Serveis Socials i 
Promoció Social, que se situa en els 
2,3M d’euros i que inclou diversos 
tipus d’ajudes. També es reforcen els 
serveis a les famílies per a guanyar en 
benestar i qualitat de vida amb prop 
de 3,8M d’euros. 

En la millora de l’espai urbà i 
entorn natural, s’inclouen projectes 
urbanístics importants com la 
pacificació del carrer de la Cisa, 
la reurbanització de carrers de La 
Floresta, la construcció de la sala 
polivalent/gimnàs i reurbanització 
de carrers pendents al barri Santa 

Anna-Tió, i la millora dels carrers al 
barri del Remei, a prop del cementiri 
municipal.

 El PP enceta un debat tens sobre 
el pressupost Crida Premià de Dalt 
i Partit Popular van coincidir votant 
en contra i assenyalant com a causes 
del seu sentit de vot negatiu no haver 
disposat de més temps i no haver 
pogut participar en l’elaboració del 
document, i, en el cas de la Crida, 
el fet que no eren uns pressupostos 
participatius. Bernabé Ruffo, portaveu 
del PP, va anar més enllà i va criticar 
durament al govern “pel rec de diner 
a entitats separatistes i altres com el 
Centre de Normalització Lingüística, 

l’AMI o Òmnium Cultural”. 

En el torn de rèplica, Alejandro 
Costa des d’Hisenda va contestar -li 
que “no podem negociar amb un partit 
que constantment ens amenaça pistola 
en mà de dur-nos als jutjats”. Les 
intervencions les va tancar l’alcalde, 
Josep Triadó, recordant que “a Premià 
de Dalt som uns privilegiats. Cada any 
millorem els serveis sense incrementar 
impostos”. 

El pressupost de 2017 va ser aprovat 
en el Ple del 17 d’octubre amb els 10 
vots de l’equip de govern (CiU i ERC) 
i els 3 del Partit Socialista. Els únics 
vots contraris van ser els de Crida 
Premià de Dalt (2) i Partit Popular (2).

EL PRESSUPOST S’ESTRUCTURA EN CINC ÀMBITS ESTRATÈGICS:

Lluita contra l’exclusió social. Les partides 
d’atenció social augmenten un 10%, destacant la 
creació d’un habitatge per a emergències socials 
(desnonaments)

Més suport a les famílies

Millora de l’espai urbà i l’entorn natural 

Represa econòmica i millora de l’ocupació per a 
plantar cara a la crisi

Transparència i govern obert, apostant per 
l’administració electrònica
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“Aquest és el resultat d’aplicar 
el sentit comú a la gestió dels 
diners de tots. Més inversió que 
mai per millorar la qualitat de 
vida dels veïns, sense demanar 
diners als bancs ni tampoc més 
sacrificis fiscals a la gent”
ALEJANDRO COSTA URIGOITIA

Ajudes 

A les  fAmílies

especialment les 

més vulnerables

millores 

viA públicA 

10,99 milions d’euros

pressupost municipAl

sense endeutAr-nos

sense ApujAr els impostos

sense demAnAr crèdits

Amb ActuAcions sostenibles

3



El Mercat Ambulant que tots els dimarts al matí ofereix els seus serveis 
al barri Santa Anna – Tió, ja disposa de 20 parades. Després d’un procés 
de selecció, s’hi ha incorporat set noves parades amb les especialitats de format-
ges, herbes i espècies, vins caves i licors, flors i plantes, perfumeria i cosmè-
tica, pastes i galetes i xurreria. Aquestes s’afegeixen a les parades ja existents 
de fruita i verdura, fruits secs, bacallaneria, embotits, roba i calçats. Tots els 
dimarts al matí, junt al mercat, els veïns també tenen a la seva disposició la 
deixalleria mòbil, amb descomptes en el rebut de la brossa tot depenent de les 
vegades que la utilitzen. 
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El passat 20 de setembre va 
començar la segona edició del 
programa Dinamitza’t “Millora 
Competències i forma part de les 
organitzacions del futur” adreçat 
a persones en atur que volen 
conèixer noves oportunitats labo-
rals i professionals i estan dispo-
sats/des a aportar valor a les 
organitzacions de futur. 

És un programa en què s’ajuda  
les persones a millorar les seves  
habilitats i aptituds per assolir els 
objectius laborals o professionals 
i es  facilita el camí per arribar-hi. 
També els participants poden  
adoptar un nou rol protagonista i 
aportar les seves idees a l’organit-
zació que triïn per convertir-se en 
un intraemprenedor/a.

Nova edició del 
“Dinamitza’t” 
per a la reactivació 
econòmica

Totes les participants van poder visitar La Poma Bike park i practicar 
dirt bike amb les riders locals Gemma Corbera i Laura Celdràn

A l’octubre, Barcelona va acollir el primer congrés de Women in Board 
& Action Sports. Més de 50 apassionades pels esports d’acció i arribades 
tota Europa van assistir a la cita per poder gaudir de 4 dies de conferències, 
networking i activitats vàries com el wakeboard, skateboard i dirtbike.

Curs bàsic d’Access

Introducció a les bases de dades
Models de base de dades
Disseny d’una base de dades relacional
Gestor de base de dades (Microsoft Access)

Taules / Relacions
Consultes
Informes
Formularis

Inscripcions: Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica Tel. 93 693 15 90 prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

El curs està orientat a totes aquelles persones amb coneixements bàsics d’informàtica 
que volen conèixer l’ús de les bases de dades. Es treballaran aplicacions pràctiques per 
aprendre de manera senzilla la potència de Microsoft Access.

Del 7 al 22 de novembre / 30 hores lectives

De dilluns a dijous, de 9.15 a 12.15 hores

Aula de Formació C/de les Teixidores, 5

7a edició anual de 
les conferències 
“Women in Board 
& Action Sports”

El Mercat Ambulant creix



Premià de Dalt va acumular el 12 d’octubre 186mm 
de pluja, el que significa una tercera part de la pluja que 
acostuma a caure durant tot un any. Aquesta gran quantitat 
d’aigua va provocar la inundació de la part de darrere de la 
planta baixa de l’Escola Santa Anna. A primera hora del matí 
el personal de neteja de la Societat Municipal La Pinassa i 
la Brigada Municipal van estar treballant de valent per a 
deixar-ho en condicions. Abans, però, les classes afectades 
es van haver de reubicar. Des de l’Ajuntament, es va agrair 
la col·laboració de la direcció i professorat del centre en 
les tasques de neteja i recollida d’aigua. A l’Escola Marià 
Manent  i a la Biblioteca Jaume Perich i Escala també va 
entrar l’aigua, així com a les aules 2 i 3 de l’Escola Bressol 
Municipal Cristòfol Ferrer, i a la sala de mestres de l’Escola 
Bressol Municipal Santa Anna.

Altres incidències van ser patis inundats al torrent 
Castells, a l’aparcament de Verge del Remei, un parell de 
murs que han caigut a la travessia Torras i Bages i al camí 
antic a Teià, tot això al barri del Remei. A banda, a Can 
Figueres hi va haver una baixada de terres des dels jardins 
al carrer Can Figueres.

Sens dubte però, els talls de subministrament elèctric van 
ser la molèstia més generalitzada al municipi, amb prop de 
700 llars sense llum, tot i que les zones més afectades han 
estat Can Figueres i El Vogi. 

El Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat 
d’emetre certificats per a presentar a les companyies 
d’assegurances en cas d’haver sofert danys a la llar. 

La prova pilot del Bus Nit 2.0 que posava en marxa 
l’Ajuntament el passat 15 de juliol ha resultat tot un èxit.
Fins i tot l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àngel 
Martínez, es va desplaçar a Premià de Dalt per a conèixer 
el servei i estudiar la posada en marxa al seu municipi.

Durant tretze divendres, del 15 de juliol al 14 d’oc-
tubre, s’han comptabilitzat 564 usuaris. El regidor de 
Transport, Carles A. Medina, explica que “la valoració és 
doblement positiva. Primer perquè la resposta del jovent ha 
estat excel·lent, i segon però igual d’important, perquè no hem 
tingut cap incidència en el servei, a diferència de l’any passat”. 

Cal recordar que el Bus Nit 2.0 enguany incorpora-
va un servei de monitor i a més el transport  ha estat 
cardioprotegit. A conseqüència del bon resultat, la regido-
ria de Transport ja ha posat fil a l’agulla per a oferir aquest 
servei a partir de l’any vinent tots els divendres de l’any. 
Un cop el servei estigui adjudicat, s’informarà la població 
i el sistema d’inscripció serà el mateix que fins ara. 

Més informació : www.premiadedalt.cat

AJUNTAMENTLA PINASSA_ 118

5

Inundacions de baixos i talls elèctrics, 
principals conseqüències de les pluges
Les pluges van deixar carrers i llars sense llum, embornals tapats i tapes de clavegueram aixecades

PREMIÀ DE DALT VA ACUMULAR EL 12 D’OCTUBRE 186MM DE PLUJA, UNA TERCERA PART DEL QUE ACOSTUMA A CAURE DURANT TOT UN ANY.

Estat dels carrers en hora punta de màxima pluja

Taules / Relacions
Consultes
Informes
Formularis

Èxit absolut de la 
prova pilot del Bus 
Nit 2.0

foto: Irene Cortijo

AMB 564 USUARIS EN TRETZE DIVENDRES EN 3 MESOS



Aprovació de la modificació de les Ordenances 
Fiscals per al 2017
· A FAvoR : CiU, ERC-AM i PSC · EN CoNTRA : Crida Premià 

de Dalt · AbsTENCIó: PP

.......................................................................................

Aprovació del Pressupost Municipal per 
a l’exercici 2017
· A FAvoR : CiU, ERC-AM i PSC 

· EN CoNTRA : PP, Crida Premià de Dalt

.......................................................................................

Aprovació del Pla Econòmic Financer pel període 
2016-17
· A FAvoR : CiU, ERC-AM, PSC i PP 

· AbsTENCIó: Crida Premià de Dalt

.......................................................................................

Moció del Grup  Municipal del PSC de suport      
a l’acord de Pau a la República de Colòmbia
· A FAvoR : CiU, ERC-AM, PSC i Crida Premià de Dalt 

· EN CoNTRA : PP

.......................................................................................

Moció del Grup Municipal del PP en contra de la 
supressió del Sector de Trànsit Mataró – Maresme. 
· A FAvoR : PSC i PP 

· AbsTENCIó: CiU, ERC-AM i Crida Premià de Dalt

.......................................................................................

Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt de 
suport al Correllengua 2016. 
· A FAvoR : CiU, ERC-AM, PSC i Crida Premià de Dalt 

· EN CoNTRA : PP

.......................................................................................

Moció del Grup Municipal de Crida Premià de Dalt 
en nom de “Som 27 i més” de suport a les persones 
imputades per la tancada al rectorat de la UAB en 
defensa dels acords presos per defensar la Univer-
sitat Pública. 
· A FAvoR : CiU, ERC-AM, PSC i Crida Premià de Dalt 

· AbsTENCIó: PP

.......................................................................................

AJUNTAMENT

OPINIÓ CIUTADANA
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ACORDS DE PLE Ple Ordinari 17 octubre de  2016

Vull parlar amb tu
Pau Bosch i Vidal

Els veïns de La Floresta cada vegada tenim més proble-
mes amb l’aparcament al nostre barri. D’un temps cap aquí 
l’avinguda Catalunya i els carrers que la travessen han 
esdevingut un pàrquing pels veïns de Premià de Mar ja 
que al seu poble gairebé tots els carrers són de pagament.  
A aquest maldecap s’afegeix que cada vegada tenim més 
cotxes industrials, caravanes i autocaravanes pel barri, que 
canvien de vorera un cop al mes i així s’estalvien pàrquings 
i molèsties als seus barris. 

D’altra banda,  tot i que sempre s’ha pogut aparcar a les 
dues bandes d’avinguda Catalunya, mai havia passat. Ara 
però com que hi ha tants cotxes aparcats, sí que estacio-
nem als dos costats i això suposa un important problema 
de visibilitat quan fem l’stop per travessar avinguda Cata-
lunya perquè fins i tot hi ha cotxes a les cantonades!

Sóc conscient que el carrer és de tots i no demano 
aparcar davant de casa però sí entenc que seria just que els 
veïns de Premià de Dalt que tributem al poble, disposés-
sim d’una zona d’aparcament per a residents, com passa 
a altres municipis com per exemple Cabrera, Vilassar de 
Mar o Teià.

RESPOSTA. Josep Triadó i Bergés, Alcalde

Des de fa mesos, en detectar gran part de les incidèn-
cies que comenteu, des de l’Ajuntament estem estudiant 
la implantació de la zona d’aparcament per a residents, 
que a Premià de Dalt anomenem “zona blanca” al barri 
de La Floresta i també a Can Vilar on existeix la mateixa 
problemàtica. És a dir, aparcament reservat per a veïns, i 
per a la resta que sigui un estacionament temporal amb 
durada limitada, d’una hora i mitja. Fins que la zona blanca 
a què us faig referència es posi en marxa, la Policia Local 
té instruccions per dur a terme un seguiment de l’aparca-
ment als dos barris. 
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Tallers

NOVEMBRE 2016

Tots els dimarts de 18 a 20 h

Commemoració del 25 de novembre

Organitza

Dones de Dalt, Pla de Barris, Coral del Barri, Societat Cultural Sant Jaume, Biblioteca Jaume Perich i les regidories d’Igualtat, Cultura  i Joventut

A l’Espai Santa Anna

Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les 
persones en situació d’atur i també dels treballadors/es en 
actius, s’han organitzat tres cursos: Higiene alimentària per a 
manipulació d’aliments / Maneig segur de carretons elevadors 
/ Prevenció de riscos laborals (àmbit paleteria)

XERRADA 

Espai públic i dona
Detecció de perills al barri des 
de la perspectiva de gènere 

amb Col·lectiu Punt 6

XERRADA PARTICIPATIVA 

“La Família bé, gràcies” 
Esdeveniments vitals 
que influeixen a la nostra salut

amb el Dr. beato 

CINEFÒRUM

TALLER

Dimarts 8

Dimarts 15

Dimarts 22

Dimarts 29
Abdominals 
hipopressius i meditació 

Millorem la nostra consciència 
postural i el to muscular i 
aprendrem també a calmar la 
nostra ment.

amb Teresa Hernández

22 25

18-20h

DIMARTS DIVENDRES DIUMENGE DILLUNS DIMARTS

18h

27 28 29

Cinefòrum 
“Te doy mis ojos”
Espai Santa Anna

Lectura

Manifest 
13h > l’Ajuntament
19h > SC Sant Jaume

Caminada
popular
enlairament globus
10h_Sortida plaça 
Mil·lenari

Xerrada
“L’autodefensa 
emocional Femenina”

Performance

10h_12h
Mercat Municipal

Sensibilització

17’30h_18’30h
PIJ la Fletxa

el Pla de Barris engega

nous cursos per als veïns

Prevenció de riscos laborals 

àmbit paleteria

25 de novembre, 2, 9 i 16 de desembre de 9.30 a 14.30 h

centre de Formació Permanent



Sessió > 17 d’octubre 2016

CiU/ ERC-AM/ PSC _13 a favor

PP / Crida Premià de Dalt _4 en contra

pressupost 2017

municipal Pressupost 10.996.054,80€

Habitants 10.446 (01/01/ 2016)

Superfície 6,6 km2

10.996.054,80 €

En2’
minuts

PREMIÀ DE DALT

van aprovar el Pressupost Municipal13 de 17

D’on provenen els diners del pressupost?

Com es reparteixen

regidors

5.313.884,52 €

2.859.037,96 €

2.021.336,00 €

99.296,32 €

70.000,00 €

373.500,00 €

259.000,00 €

IMPOSTOS DIRECTES

TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS

(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

(aportacions d’altres administracions i empreses)

 (interessos comptes bancaris, comptes concessions)

 (impost de construcció)

 (Subvencions Pla deBarris)

(altres)TAXES, PREUS PÚBLICS

INGRESSOS

 PATRIMONIALS

IMPOSTOS

 INDIRECTES

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL

OPERACIONS

FINANCERES

62€

18€

13€

7€

62€ 18€ 13€ 7€Cada 
100€

SERVEIS A LES FAMÍLIES

MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GESTIÓ FINANCERA

3€ BANCS / 4€ GESTIÓ TRIBUTARIA



pressupost 2017

municipal 

BANC D’ALIMENTS          BANC DE LLIBRES                 BANC D’ENERGIA

L’AJUNTAMENT treballa amb tres bancs

En2’
minuts

MANTENIMENT 
DE L’ESPAI PÚBLIC

CULTURA

ENSENYAMENT

MEDI
AMBIENT

TRANSPORT
 PÚBLIC

O
C

U
PA

C
IÓ

 I
E

M
P

R
E

S
A

S
EG

U
R

E
TA

T
C

IU
TA

D
A

N
A

E
S

P
O

R
TS

1,57 
milions

821.000

245.000

342.000

1,02
milions

1,62
milions

254.000

166.000

2,33
milions

ATENCIÓ I 
BENESTAR 
SOCIAL
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El departament municipal de Serveis Socials ja pot rebre sol·licituds per al 
Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona de l’any 2017

OBJECTIU: Millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, 
habitabilitat, i d’eficiència energètica mínimes dels habitatges

 “Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen 
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis” 

Magda Julià, Regidora de Serveis Socials

TIPOLOGIES D’INTERVENCIONS

Arranjaments en banys

Arranjaments en cuines

Arranjaments en zones de pas

Actuacions complementàries de millora 
de l’eficiència energètica dels domicilis

A QUI S’ADREÇA?
PERSONES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT PER

Edat / Salut i/o manca d’autonomia 

Discapacitat i/o dependència 

Situació de vulnerabilitat

ON SE SOL·LICITA? 

Serveis Socials. 
Plaça Mil·lenari, 5 
Cita per tel. 93 693 15 91.
 L’equip valorarà la situació de 
cada cas i també la idoneïtat del 
recurs. 

Es reformen sis habitatges amb el 
programa d’arranjament d’habitatges

El finançament total de les obres és del 80% per part de Diputació de Barcelona i el 20% l’Ajuntament de Premià de Dalt. 



ENTITATS LOCALSLA PINASSA_ 118

11

EXPOSICIONS OCTUBRE

Línia solidària de l’euro. La nova iniciativa de 
Premià de Dalt Solidari per a La Marató de TV3

Per aquest any, l’entitat ha decidit fer-la grossa i opta per a crear la línia de l’euro solidari. És a dir, es vol unir l’antic 
Ajuntament amb el nou mitjançant una línia blanca de 10cm d’ample, on tots els veïns que vulguin dipositin a terra 
la seva moneda d’euro. Premià de Dalt Solidari promocionarà la venda d’un metre de línia blanca per un valor de 40 
euros, que corresponen al nombre d’euros que caben en 100cm., a les entitats, establiments comercials i empreses.

18 de desembre >  flashmob de 300 persones

Vols apuntar-t’hi?  
Gimnàs Poliesportiu de Premià de Dalt. Tel. 661 203 516

FLASHMOB 

Oncolliga Premià de Dalt 
presenta el seu calendari solidari

El calendari solidari enguany està dedicat a les masies de Premià de 
Dalt a través de fotografies realitzades pel nostre veí, Josep Cases

Aquesta acció es fa des de fa set anys amb l’objectiu de recaptar fons per a 
l’entitat local Oncolliga Premià de Dalt. El calendari es va presentar pública-
ment el passat 13 d’octubre al Museu, on la seva directora, Imma Gimferrer, i 
en Valerià Pujol, de l’Arxiu Pujol-Villà-Puig, van explicar les característiques de 
les catorze masies retratades al document.

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

dies i horari
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No us deixeu enganyar 
pel títol: aquest recull de 
contes no és per a nens, sinó 
pels adults que de petits ens 
coneixíem les històries d’Els 
tres porquets, de La Capu-
txeta vermella, de La Blan-

caneu i La Ventafocs, entre d’altres.

James Finn Garner en fa una adaptació. Partint dels 
contes clàssics (dels quals l’autor considera que són sexis-
tes, racistes en alguns casos i discriminatoris), l’autor 
els adapta, tan a través del vocabulari utilitzat (no hi ha 

persones baixes, sinó persones verticalment limitades; un 
llenyataire no és sinó un “company tècnic en carburant 
forestal”), com canviant el ritme i final de les històries (a 
la ventafocs acaben creant una cooperativa tèxtil, mentre 
que al flautista d’Hamelín li acaben pagant amb xecs, ja 
que els habitants del poble consideren millor “establir una 
economia basada en els recursos humans i no en la mera 
explotació dels recursos materials”). D’aquesta manera, 
l’autor reescriu els clàssics amb una visió moderna, 
divertida i, sobretot, políticament correcte, que fan que 
la lectura sigui ràpida i àgil, i les rialles (o si més no, els 
somriures) brotin fàcilment i ens facin tornar a recordar 
aquestes petites grans històries.

“El ala rota” és el nou còmic 
autobiogràfic del guionis-
ta Antonio Altarriba amb el 
dibuix de Kim.

Després d’“El arte de volar” 
(on s’explicava la història del 
pare d’Altarriba), amb “El ala 

rota” és el torn de la mare, Petra. Si en el primer volum la 
Petra quedava en un segon pla i amb connotacions negati-
ves, en aquest segon Altarriba la dignifica, tot descobrint 

la seva història a partir d’una anècdota: el fill no s’assaben-
ta que la seva mare no pot moure un braç fins poc abans 
que ella es mori.

A partir d’aquest fet, l’autor investigarà la història de la 
Petra, descobrint el perquè de la lesió en el braç, la vida de 
silenci i submissió envers els altres i, fins i tot, una cons-
piració per enderrocar Franco, on la Petra és un testimoni 
mut dels esdeveniments.

Un dels millors còmics dels últims anys, on es dóna veu 
a moltes dones que van patir el franquisme en silenci.

Contes per a nens i nenes 
políticament correctes

El ala rota

Garner, James Finn

Autor: Altarriba, Antonio / Dibuixos: Kim

Signatura: N Gar

Signatura: C Alt

POEMES IL·LUSTRATS

Com un déu desenfeinat 
Anguileges la mirada sense horitzó 
mentre la lluna s’amaga a la boca del pou.
Empaites  les ombres i t’enfiles 
a la volta vidriada de l’Olimp. 
Enllà, endevines  l’esbarzer, la figuera borda, 
el rosec de la terra cabdellant el teu pas,
l’òrbita que et dibuixa el cercle de la vida. 
El torn incessant de les hores i els dies.

Clara Mir Maristany
Premi Marià Manent 2015
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @susanaqgrande / 02.@djmasterflash / 03. @carlosflaque / 04. @carlesimon
05. @nu_co / 06.@bayona.jbm / 07.@anazp83/ 08.@siempre_corriendo
09. @moneh70/ 10.@batlledecastro/ 11. @hostalcalmusic/ 12. @evita_pinkie
13. @wanderlust_ncg/ 14. @nalikacg/ 15. @monifarre/ 16. @ivancarmona9
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Després d’aquestes plujes que han descarregat a tot el Maresme, podem dir 
que Premià de Dalt estava preparadíssim, amb tots els torrents i rieres nets i 
a punt per deixar passar l’aiguat, per això els danys han estat mínims i de fet 
es podia circular per tot el poble malgrat que la pluja que va caure en 4 hores 
va superar la que normalment cau en un any, l’únic lloc on hi va haver algun 
problema va ser al Torrent Pau Manent, que com ja us vam explicar el més 
passat, ja està en marxa el projecte de reurbanització que, en un termini de 3 
mesos, haurà solucionat la recollida d’aigües. Agraïm a la Brigada municipal, 
la Policia i La Pinassa la eficiencia i operativitat en la resolució dels problemes 
i la neteja de la nostre vila, també volem donar les gràcies a la Societat Cultu-
ral Sant Jaume per deixar instalar uns generadors a la pista i poder donar llum 

a gran part del Nucli Antic, que es va quedar a les fosques al espatllar-se els 
transformadors d’Endesa. L’equip tècnic de Joventut des de La Fletxa, col·la-
boraran amb la Associació de Comerciants del Barri Santa Anna-Tió en la orga-
nització de La Castanyada, també han començat els tallers a l’IES Valerià Pujol 
d’aquest trimestre sobre autoestima i nutrició,  sexualitat sana, habilitats 
socials per la prevenció de relacions abusives i d’empreneduria.

Tenim preparat l’EscenARTS de Tardor, tot i que estem pendents de tancar 
partides per si encara ens queda pressupost, on podrem gaudir de un monòleg 
sobre el vi, un espectacle contra la violència de gènere i un concert de Nadal.  
facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / m’esti-
mo premia de dalt

L’Alcalde i el govern consideren secundari que el pressupost sigui o no parti-
cipatiu, i no tenen la voluntat política de que ho sigui, de que la ciutadania deci-
deixi a què vol destinar els seus diners. Per nosaltres, en canvi, la participació 
real de la gent ha de ser la base de tot. Els veïns i veïnes han de poder exercir el 
seu dret a decidir-ho tot, això és posar de debò l’accent en les persones.

Però el pressupost no s’ha volgut consultar a la ciutadania ni a l’oposició; 
tampoc les ordenances fiscals que regulen taxes i impostos. El temps que ens 
van donar per fer propostes era tan escàs que encara que haguessin volgut 
acceptar-ne alguna no haurien pogut incloure-la. Tal com havíem demanat, 
podrien haver-se aprovat més tard o haver-nos informat abans, però no es va 
voler.

Hi ha algunes millores, com l’increment d’algunes àrees que demanàvem 
l’any passat (serveis socials, ocupació, solidaritat, cultura, museu) tot i que 
insuficient en algunes, mentre que en canvi se segueix prioritzant la contrac-
tació externa i l’externalització de serveis que caldria remunicipalitzar. Aquest 
i altres aspectes, però sobretot la manca de participació esmentada, l’allunyen 
molt dels principis en què basaríem el pressupost que nosaltres proposaríem.

Encara podeu i podem fer al·legacions, al pressupost fins la setmana del 14N 
i a les ordenances fins la del 6D. Totes les que vam fer l’any passat ens les van 
denegar, esperem que això canviï. cridapremiadedalt.cat / cridapremia-
dedalt@gmail.com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / 
twitter: cridapremiadalt

El pasado 17 de octubre se celebró el pleno de Ordenanzas y de Presupues-
tos. En las ordenanzas nos abstuvimos y en los presupuestos votamos en 
contra. ¿Por qué? Si bien es cierto que en cuanto a las ordenanzas el pasado 
año las acabamos votando a favor, ya que nos parecía que las modificaciones 
que se habían introducido eran las correctas y se podían asumir, este año no 
hemos podido repetir nuestro sentido del voto. Únicamente se han modifica-
do los puntos que la ley obligaba, por lo que creemos ha sido un año perdido 
en cuanto a la mejora de las ordenanzas. Defendemos bajar gradualmente los 
impuestos, no bajarlos únicamente cuando se acercan elecciones municipa-
les. Y en cuanto a los presupuestos, volvimos a votarlos en contra. Si bien es 
cierto que ha habido un cambio de estructura en el presupuesto y hay parti-

das que valoramos positivamente, se sigue regando con más de 20.000€ a 
entidades independentistas, y no vemos ni ético ni moral que con la situa-
ción que viven algunas familias en nuestro municipio, se destine dinero a la 
causa separatista, que recordemos, ni la mitad de los vecinos de Premià de 
Dalt comparten. En el pleno, además de las preguntas que le formulamos al 
equipo de gobierno en cada sesión, referentes al estado de algunas zonas del 
municipio, presentamos una moción para posicionarnos en contra del cierre 
del sector de tráfico de los Mossos d’Esquadra de Mataró. Esta moción final-
mente fue aprobada. facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt 
/ premiadedalt@ppbarcelona.org

Normalment en aquest espai, solem tractar temes que afecten directament 
al poble, però creiem que l’enorme impacte mediàtic i social dels últims esde-
veniments del socialisme fa necessari un posicionament del PSC del Premià de 
Dalt. En primer lloc volem contrastar la lamentable situació creada al PSOE, 
amb la serenitat amb què el PSC ha afrontat les primàries per elegir el secreta-
ri general. Volem ressaltar que el PSC ha volgut que la militància decidís l’elec-
ció del secretari general i ho ha fet amb una participació de més del 50%, molt 
meritòria per a aquest tipus d’eleccions. I aquesta campanya no només no ha 
provocat divisió al PSC, sinó que ha fomentat la pedagogia de la unió, generant 
de nou la il·lusió entre la militància i m’atreviria a dir que també la confiança 

de la ciutadania. Volem traslladar el nostre total suport al nou secretari general 
del PSC, en la seva fermesa de votar NO a Rajoy, per tres raons argumentades: 
NO per la política econòmica que ha incrementat la desigualtat, NO per l’ex-
tensa corrupció del PP sense senyals de regeneració i NO per la inexistent polí-
tica per solucionar la complicada situació a Catalunya.

Finalment, cal afrontar amb serenitat les conseqüències de votar NO sense 
por de generar un enfrontament amb el PSOE. No seria bo que s’arribés a la 
ruptura, però sí podria ser el moment de qüestionar-se la actual relació PSOE-
PSC, provocant un ampli debat en el pròxim Congrés del PSC de Novembre.  
facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premiadedalt.cat

Aquest és el títol que el Govern de Premià de Dalt ha volgut donar als pres-
supostos que dediquen més diners al benestar i la qualitat de vida de tota la 
nostra història recent. Uns números que volen consolidar la marca Premià de 
Dalt, una marca fonamentada en 5 grans eixos. Lluita contra la pobresa, gratuï-
tat de serveis com el transport, els llibres i material escolar, inversió en tots els 
nostres barris, reactivació de la nostra economia i lluita contra l’atur i, final-
ment, modernització de l’administració. Molts se segueixen preguntant, com 
és possible dedicar més a les persones sense pujar els impostos o endeutar-se? 
Per un simple motiu, aquest partit treballa aplicant el SENTIT COMÚ: redueix 
partides dedicades a la burocràcia, elimina despesa que no repercuteix en una 

clara millora del benestar social i gasta més eficientment. 
Aprofitem per agrair a tots els treballadors la bona i exhaustiva feina feta, 

sense oblidar mai que estem a l’Ajuntament per treballar pels nostres veïns i 
gestionar els seus diners. Aquesta és, ha estat i serà sempre la forma d’enten-
dre la política de l’Alcalde i els regidors del nostre partit. Lamentem l’oposició 
ferma de la Crida i el Partit Popular, tan llunyans aparentment però, a l’hora de 
la veritat, votant junts NO als números que aposten per les famílies. Potser els 
premianencs no mereixen viure millor? 

Seguirem treballant, sempre posant l’accent en les famílies, l’accent en tu.  
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

PSOE versus PSC

Torrents i rieres nets han estat cabdals per preservar el poble dels aiguats

Posem l’accent en tu

14

Volem que tu decideixis on poses l’accent, volem pressupostos participatius

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.

Valoración del pleno de Ordenanzas y Presupuestos
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Novembre 2016

Xerrada “Bombay, Ciudad 
de contrastes” A càrrec de 
Jose Mansilla, responsable de projec-
tes de l’ONG Sonrisas de Bombay
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Biblioteca Jaume Perich i Escala 
i Sonrisas de Bombay

XIX Tast i Exposició 
de Bolets. El tast al pati de St. 
Jaume i l’exposició a la sala de l’Orfeó 

de la SC Sant Jaume. 
Tocats pel Bolet

XIII Fira d’ocasió
Pati de la SC Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume

Taller d’artesania 
Núria Agustina i Montse Assens
Local Associació d’Artistes 
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Presentació de conte 
En busca del arcoíris”
A càrrec de l’autora, Alicia Garcia.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Inauguració 
Exposició Pintures 

“Soledat Crònica” 
de l’artista Pol Peiró.
Sala Arts i Lletres. Arts i Lletres

Correllengua 2016
Llengua, Cultura, Llibertat
Cercavila, activitats, poesia, 
dinar i música.
Sortida de la plaça de la Fàbrica
Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL), entitats i partits polítics

Concert
Els Músics de Premià de Dalt
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música 

Tertúlia de llibres 

Abans que el teu record torni 
cendra” de Maria Escalas
Sala de l’Orfeó de SC Sant Jaume
Grup de Lectura d’Arts i Lletres i Biblioteca 
Jaume Perich i Escala

40è Premis Literaris 
Marià Manent 
Sala del teatre de  la SC Sant Jaume
Arts i Lletres

Tallers Handmade
Catifes de “trapillo”
a càrrec d’Alejandra Verguecio
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert 
Coral Primiliana de Veus 
Femenines i Cor Mardeveus 
de l’Escola Municipal de Música de 
Premià de Mar.
Església de Sant Pere
Coral Primiliana de Veus Femenines

La Petita Hora del 
conte
Contes amb olor a cel blau
a càrrec de Sherezade Bardají
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Combat Corrandes 
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
La Calaixera

Taula rodona
Mural Catalunya (1966-2016)
Evolució històrica i artística dels darrers 
50 anys.  Homenatge a Elisenda Sala
Biblioteca Jaume Perich i Escala
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Cicle Espai de Cinema
“EL PAS DEL TEMPS”
A la Sala Teatre de Sant Jaume

Divendres 4
“Antes del amanecer” 
Divendres 11
 “Antes del atardecer”
Divendres 18
“Antes del anochecer”

23 dimecres 17’30 h

L’hora del conte
Passegem pel món 
Taller El món de tots
A càrrec de Món Ras
Biblioteca Jaume Perich i Escala



Ets integrant de la Colla Gegantera, d’Arts i Lletres, de l’As-
sociació d’Artistes, de l’Associació Relataires en Català, 
fins ara del Divertit... per posar només uns quants exem-
ples. D’on treus el temps?  
Sacrifico hores de son, perquè el dia només té 24 hores i no em 
dóna per més! La veritat és que hi estic molt a gust i de forma 
activa i no em sap greu haver de renunciar a petites coses i 
treballar amb les entitats per a fer coses pel poble. 
...........................................................................................................
Per a tu hi ha un abans i un després de començar a escriure 
als Relataires en Català(ARC) . Perquè? 
Inicialment, l’avui associació era una pàgina web on els 
usuaris penjàvem els escrits amb pseudònim. Per a mi és 
cabdal en la meva trajectòria literària perquè va ser on jo vaig 
recuperar l’escriptura de poemes i la seva publicació en línia, 
tant aquí com al bloc ‘Brisalls de Mar”. En créixer, els usuaris 
i els treballs, uns quants vam decidir crear l’entitat, l’Associa-
ció de Relataires en Català, per a fer activitats i apropar la lite-
ratura en català a la ciutadania. 
...........................................................................................................
Al llarg de la teva trajectòria com a escriptora has guanyat 
diversos premis i fins i tot una menció honorífica  l’any 2011 
al Premi Marià Manent...
Sí, deu n’hi do, oi? Va ser a partir del 2006, amb canvis impor-
tants a la meva vida personal, quan vaig decidir posar més cara 
als meus poemes i enviar-los als certàmens literaris perquè 
fins llavors només escrivia de forma anònima a la web d’ARC. 
Més tard, vaig deixar d’enviar-los als concursos perquè el que 
a mi em satisfà és compartir-los a internet amb tothom i que 
la gent que vulgui els llegeixi gratuïtament. Què va canviar? 
Doncs que vaig conèixer l’Anna Rispau, una molt bona amiga.
...........................................................................................................
Què ha suposat per a tu conèixer-la?
És la persona que em va proposar escriure a quatre mans, i la 
veritat és que no ens ha anat gens malament i és una pràcti-
ca literària que recomano. Ella té una problemàtica de salut 
que li dificulta molt qualsevol activitat social i això per a mi 
va ser una motivació afegida  per a seguir escrivint i enviant a 
premis. Vam començar a guanyar premis de forma conjunta, 
a quatre mans, i fa poc dies rebíem el “Festa d’Elx” dins dels 
Premis literaris Ciutat d’Elx.

El premi ha estat tot un reconeixement a la vostra trajec-
tòria. Us ho esperàveu? 
Ni m’ho creia! Si vas a calcular, en sentit econòmic, que per 
un poema et donin 300€ ja és molt bo perquè es presenten 
moltes obres. Però aquest premi va més enllà perquè et publi-
quen el llibre, “El bes de la nit” i el distribueixen. És d’aquells 
premis que sempre pensaves que només el guanyen quatre. I 
per a nosaltres ha estat una manera de reivindicar-nos, de dir 
al món: “ep! que som aquí!”.
...........................................................................................................
Ets membre de la junta d’Arts i Lletres i enguany celebreu 
els 40 anys dels Premis Marià Manent. Què teniu pensat 
organitzar?
Celebrem que és la 40a convocatòria però això no vol dir que 
haguem lliurat quaranta premis ja que hi ha hagut edicions 
en què el premi ha quedat desert o que no s’havia convocat. 
Volem fer una festa grossa i reivindicar que són els premis lite-
raris de Premià de Dalt. L’Associació d’Artistes també col·la-
borarà amb una exposició en què es combinarà un poema de 
tots els llibres guanyadors durant aquests anys de trajectòria 
amb una il·lustració. I també farem una mostra amb tots els 
llibres editats fins avui. 
...........................................................................................................
Ets una persona solidària i una bona mostra és la teva 
col·laboració setmanal amb el Centre penitenciari de joves 
de Quatre Camins. Com vas començar aquesta activitat?
Una amiga em va demanar si podia fer de jurat en un premi de 
poesia i narrativa que havien convocat al centre penitenciari 
per Sant Jordi. Va ser tota una experiència i a partir d’ella vam 
fer un taller de poesia. Com que acabàvem de publicar el llibre 
sobre poesia eròtica als Relataires, no se’m va ocórrer cap altra 
cosa que el tema fos la poesia eròtica. I, com us podeu imagi-
nar, el taller va ser un èxit! Més tard vam fer un concurs de 
contes infantils en benefici de La Marató, i entre 5 ó 6 en vam 
escriure un que és molt divertit. La Il·lusió que van tenir en 
veure la seva obra publicada, no té preu. Hi vaig cada setmana 
i la veritat és que m’omple molt.
...........................................................................................................
Quin creus que és l’estat de la cultura al poble?
Aquí i en general quan organitzes actes culturals sempre som 
els mateixos i som quatre. Això passa a tot arreu. La cultura 
es deixa bastant de banda. Suposo que als temps que vivim la 
gent rep molts altres inputs. També és veritat una cosa que diu 
la Fina Manent, “encara que siguem pocs tenim dret a seguir 
gaudint de la cultura”. 

LA CONTRA

Tal i com comencen molts contes, hi havia una vegada, fa 
cinquanta-sis anys, una parella, ell de Tarragona i ella de 
Lleida, que van tenir una filla a un castell, i li van posar el 
nom de Montse. Anys més tard, aquesta noia d’ampli somriu-
re va venir a viure a Premià de Dalt, lloc que l’ha vist créixer 
com a pintora i escriptora. Persona solidària i membre de 
gran part de les entitats del poble, és fàcil trobar-se-la per 
tot arreu sempre corrents o bé a muntanya amb en Ferran i 
els seus quatre gossos. Així és ella, creativa, natural i, sobre-
tot, molt activa!

Montse Assens i Borda
Una veïna solidària que defensa

 l’associacionisme i el valor de la Cultura

Foto: Marga Cruz


