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L’alcalde escriu

Encetem l’any 2017 amb aquest número de “La Pinassa” 
la qual es fa ressò de dues accions de govern adreçades a 
dos sectors de la nostra població diferents, el jovent i la 
gent gran.

D’una banda, després de l’èxit assolit a la prova pilot del 
Bus Nit, des del Govern hem decidit restablir aquest servei 
tots els divendres de l’any. En una clara aposta per escol-
tar els joves i les seves famílies i oferir-los un transport a 
la zona d’oci de Mataró segur, cardioprotegit i amb l’acom-
panyament d’un monitor.

De l’altra, tornem a posar en marxa el programa “Els 
Serveis Socials més a prop teu”, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona. Es tracta d’entrevistes a persones 
majors de 80 anys que no són usuàries de Serveis Socials 
per a garantir que viuen de forma autònoma a casa seva 
amb plenes garanties de salut i qualitat de vida.

La Cultura també l’entenem com un servei fonamen-
tal i imprescindible en la formació de valors d’un poble. 
En aquest marc, l’edició d’hivern del Festival d’Arts Escè-
niques de Premià de Dalt, l’escenARTS ens proposa tres 
representacions teatrals al teatre de Sant Jaume. Animeu-
vos i participeu perquè és tot un luxe i alhora una como-
ditat gaudir de tant talent al costat de casa, i, a més, hi ha 
repertori per a tothom. Sereu benvinguts. 
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EL SERVEI QUE TRANSPORT EL JOVENT A LA ZONA D’OCI DE MATARÓ ES VA REPRENDRE EL PASSAT 13 DE GENER

Bus Nit gratuït, amb 
monitor i cardioprotegit 
tots els divendres de l’any
Després de l’èxit de la prova pilot 

que es va fer entre els mesos de juliol 
i octubre, l’Ajuntament ha tornat 
a posar en marxa aquest servei de 
transport per als joves de Premià de 
Dalt, ara de forma fixa tots els diven-
dres de l’any.

Es tracta d’un transport gratuït 
que permet els joves viatjar de forma 
segura a la zona d’oci nocturn de 
Mataró. El Bus Nit 2.0 disposa d’un 
servei d’acompanyament de monitor i 
a més el transport és cardioprotegit, i 
amb accés preferent a la discoteca que 
la majoria de joves freqüenten.

Cada divendres hi haurà 42 places 
disponibles que s’atorgaran per ordre 
d’inscripció. La inscripció prèvia és 
imprescindible i es fa a través d’un 

formulari al web municipal. Després 
d’enviar el formulari es rep una 
confirmació de la reserva.

En el supòsit que no es pugui agafar 
el bus per qualsevol motiu, cal comu-
nicar-ho prèviament per correu elec-
trònic per tal d’atorgar la vostra plaça 
a una altra persona. Dues absèn-
cies sense justificar seran motiu de 
no permetre l’entrada al bus en el 
següent viatge.

TV3 ES FA RESSÒ DE 
LA INICIATIVA DEL BUS 
NIT El 13 de gener un 
equip de TV3 va venir 
a cobrir la notícia per al 

Telenotícies Migdia i el canal 324. Podeu 
mirar la notícia a través del codi QR.
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Xerrada per a conèixer 
l’ONG “Netegem la guerra”

El passat 20 de desembre, la sala de plens de l’Ajun-
tament va ser l’escenari de la xerrada ‘Què podem fer 
pels refugiats?’ en què tres joves, Anna Miranda, Joan 
Simó i Nayana Marsal, van explicar la seva tasca de 
voluntariat ‘Netegem la guerra’. Els joves van donar 
a conèixer al públic diferents experiències que ja han 
marcat les seves vides i que ens donen una visió  molt 
propera del drama de les persones refugiades i de la 
importància que té la tasca de les ONG.

Informació sobre el procediment :
Regularització Cadastral  
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

netegemlaguerra.com

Els propietaris afectats que 
consten com a titulars del Cadas-
tre reben aquests dies una notifica-
ció individualitzada de les finques 
implicades en el procés de regularit-
zació cadastral. 

L’Ajuntament informa que ha 
iniciat el procediment de regularit-
zació cadastral, el qual ve regulat 
per la disposició addicional tercera 
del Text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari.

És un procés no voluntari i obli-
gatori que duu a terme la Gerència 
Territorial de Barcelona en què hi 
estan afectats diversos municipis, 
entre d’ells el municipi de Premià de 
Dalt, amb 397 expedients de regula-
rització cadastral. 

Tot i que aquesta competència no 
correspon a l’administració local, des 
de l’OAC s’ajudarà a qui ho demani a 
fer l’al·legació/recurs i trametre-la a 
la Gerència Territorial de Cadastre 
de Barcelona per a la seva resolució.

L’Ajuntament 
ha seleccionat 
4 persones 
pel projecte 
“Treballs als barris”

Auxiliar d’atenció al ciutadà

Peó de manteniment i neteja 
d’espai urbà i zones verdes

Dinamitzador 

Tècnic d’ocupació

El projecte “Treball als barris” 
dóna suport de manera prioritària 
les àrees urbanes que, requereixen 
una atenció especial de l’Adminis-
tració per tal de millorar-les des 
del punt de vista ocupacional. Amb 
l’objectiu d’estimular la creació de 
l’activitat econòmica i la genera-
ció d’ocupació, i desenvolupar un 
entorn socioeconòmic que millori 
la qualitat de vida , el projecte 
“Treball als barris” dóna suport a 
projectes de caràcter integrat en 
el marc d’un Pla d’execució anual, 
que a Premià de Dalt s’adreça al 
barri Santa Anna – Tió.  

En cas de dubtes o al·legacions/recurs s’han d’adreçar a l’OAC amb:
L’escrit que han rebut  
Document d’identitat
Les escriptures
Documentació que es consideri adient



 Amb l’objectiu de poder preveu-
re possibles demandes de recursos 
adreçats a persones grans i per tal 
de planificar les línees d’intervenció 
futures, es veu necessari poder realit-
zar aquest programa d’entrevistes un 
altre cop.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA 
“ELS SERVEIS SOCIALS, MÉS A PROP”?
Visites domiciliàries preventives 
mitjançant professionals diplomats en 
Treball Social, amb periodicitat anual, 
a totes les persones majors de 80 anys 
que no siguin usuàries dels Serveis 
Socials.

QUÈ PRETENEM?
Afavorir l’accés als serveis de 
proximitat, assistència perso-
nal i ajuda domiciliària, perquè 
la persona gran pugui viure en el seu 
entorn amb el major grau d’autonomia 
possible.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?
•Detectar de manera proactiva les 
necessitats actuals de les persones 
grans de Premià de Dalt i anticipar 
futures necessitats de suport.

•Prevenir situacions de risc o vulnera-
bilitat i d’aïllament social.

•Informar de l’oferta de prestacions, 
serveis i entitats socials de la població.

•Afavorir la planificació de noves polí-
tiques socials coneixent la realitat de 
les persones grans de la població.

COM ES REALITZARÀ?
S’enviarà un escrit a totes les perso-
nes detectades per tal d’informar-les 
de la visita i l’entrevista. El progra-
ma de visites comprèn una valoració 
de les necessitats de la persona, feta 
per professionals diplomats en Treball 
Social i infermeria, mitjançant un qües-
tionari en el domicili de la persona.

AJUNTAMENTLA PINASSA_ 120
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Tornem a posar en marxa 
el programa “Els Serveis 
Socials, més a prop”

El departament municipal de Treball Social realitza de forma periòdi-
ca, concretament des de l’any 2007, valoracions de les persones grans i amb 
dependència. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, i la voluntat políti-
ca i tècnica d’avançar en oferir uns serveis de qualitat a la població gran, neix 
el projecte “Els serveis socials, més a prop”, consistent en la realització d’entre-
vistes a les persones més grans de 80 anys de Premià de Dalt, no usuàries de 
Serveis Socials. 

ES REPRENEN LES ENTREVISTES A PERSONES MAJORS DE 80 ANYS DE PREMIÀ DE DALT QUE NO SÓN USUÀRIES 

A PARTIR DE QUAN S’INICIARÀ EL PROGRAMA?  Està prevista l’actuació entre els mesos de febrer i març de 2017
PER A MÉS INFORMACIÓ: Departament de Treball Social. Plaça del Mil·lenari,  5. Tel.: 93 693 15 91

DADES PADRÓ GENER DE 2017

457 
PERSONES

MAJORS 
80 ANYS

52 % 48 %

SÍ NO
SÓN USUÀRIES

237 220
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FARMÀCIA
CAMÍ DEL MIG
Camí del Mig, 59
Premià de Dalt

93 751 47 06

Lic. Ferran Vilà Boix

Homenatge a la Policia Local 
Diumenge 18 de desembre la regidoria de Governació i Seguretat 
Ciutadana va organitzar un homenatge a la Policia Local, des dels seus 
inicis a l’actualitat. L’acte va resultar força emotiu ja que es va fer un 
reconeixement a tots els agents que han passat pel cos, inclosos els que ja 
ens han deixat.

La voluntat de l’Ajuntament és celebrar cada any un homenatge a la tasca de la Policia Local i reconèixer els mèrits assolits pels agents.

Xavier Vicente, guanyador 
del concurs del comerç per Nadal
El guanyador de la campanya, ““El comerç de Premià de Dalt fa realitat el teu somni per 
Nadal” havia triat com a  somni l’establiment Carns Laura. La campanya de dinamització 
comercial de la regidoria de Comerç i Promoció de la Vila, ha estat tot un èxit de partici-
pació. Hi han participat establiments de tot el municipi, concretament, vint-i-set.

L’objectiu final d’aquesta campanya ha estat fer visibles els productes i serveis que els comerços locals 
ofereixen, donar més visibilitat a tots els participants i sobretot fidelitzar la clientela.
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Les obres “Follow the leader”,  “Lorca, retra-
tos de juventud” i “Víctor Català, la senyoreta 
de l’Escala” són les tres noves propostes progra-
mades per la Regidoria de Cultura per al Festival 
d’Arts Escèniques de Premià de Dalt, l’escenARTS, 
que s’allargarà fins el mes de març i que presenta 
com a novetat el canvi d’horari de les representa-
cions. Ara seran a les 21:30 hores, mitja hora abans, 
els dissabtes 28 de gener, 18 de febrer i 18 de març, 
respectivament, totes elles al teatre de la SC Sant 
Jaume.

Les entrades per aquest ESCENarts es poden 
comprar de forma anticipada a través del portal 
web d’Atrapalo a un preu de 10 euros o bé a taqui-
lla el mateix dia de les representacions, a 12 euros. 
Els menors de 29 anys poden adquirir les entra-
des a taquilla a un preu de 9 euros. Totes les obres 
es representaran al teatre de la SC Sant Jaume 
(Riera de Sant Pere, 147), on també es pot gaudir al 
bar-restaurant del “menú espectacle” a un preu de 
4,5 euros, que inclou beguda i entrepà.

Fe
st

iv
al 

Ar
ts

 Es
cè

ni
qu

es
SA

LA
  S

AN
T  

JA
UM

E
HI

VE
RN

28
gener

 

18
març

 

 

 

  

     

  

  

Follow the leader
Xevi Xavi Xou
amb Xavi Estrada (antic veí de Premià de Dalt)

Lorca, retratos de juventud
amb Joel Minguet

Taquilla > 12 € · Atrápalo > 10 € ·  menors 29 anys a taquilla > 9 €

Victor Català, la senyoreta de l’Escala

Terratrèmol Produccions

18
febrer

Menú espectacle

4’5 € (beguda + entrepà)

21’30 h
DISSABTES

diagodent

L’ESCENARTS D’HIVERN 
ENS PRESENTA TRES 
PROPOSTES CULTURALS 
A SANT JAUME



En2’
minuts

Societat Municipal La Pinassa, 

dos anys recollint els residus municipals

1993

1995

2009

2015

Neix “La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A.” 
com a empresa promotora pública d’habitatges de protecció oficial
147 habitatges en 6 promocions 

Neteja viària 
Carrers i places

Neteja 
Edificis municipals

Recollida i transport 
Residus sòlids urbans

Can Balet
Riereta I
Can Verboom
La Fàbrica
Riereta II
Torrent Castell

36

22

23

42

15

29

La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A. 
és una empresa 100% pública centrada en la prestació de: 

SERVEIS MUNICIPALS  
Neteja viària, recollida de residus i neteja d’edificis

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SOCIETAT 
Lloguer d’habitatges de protecció oficial, locals comercials, trasters, aparcaments

INICI 
SERVEI

INICI 
SERVEI

INICI 
SERVEI

La 



Com genera ocupació? 

Quin estalvi s’ha generat a les famílies?

Rebut de la brossa

Mitjançant les substitucions del personal habitual en període de vacances:

4 persones aturades sense experiència prèvia 
han tingut la possibilitat de treballar en un nou sector d’activitat de residus
i ampliar el seu àmbit laboral amb més possibilitats al mercat de treball.

Balanç de la municipalització 

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS

febrer 2015  > febrer 2017

Què ha suposat? 

480.000,00€ 
d’estalvi econòmic 
en 2 anys per a l’Ajuntament 
respecte el que abans pagava a una concessionària

Generació de 8 llocs de treball nous

Augment de la freqüència de recollida
i neteja dels contenidors + àrees 

Recollida de les andròmines i trastos vells

Gestió dels residus del mercat ambulant

Prestació del servei els 365 dies de l’any

8

10%
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Aquest indret tan emblemàtic com és l’entorn de Can 
Figueres ha esdevingut un nou jardí, ple de bellesa i 
sensibilitat. S’ha dissenyat per a enfortir el vincle amb 
la natura i l’ecologia al centre del poble com a petit bosc 
urbà. 

A través de l’aigua, que procedeix de la mina, s’ha 
traçat de manera amable un nou camí d’aigua. Pedres, 
arbres, plantes i bulbs són els protagonistes d’una gran 
orquestra vegetal que acompanya la veu de l’aigua en uns 
jardins molt especials estretament lligats a la cultura.

Les pedres recorden les roques granítiques que trobem 
a la nostra muntanya enmig del bosc, i que són un 
element singular de la nostra cultura paisatgística. 

La vegetació que s’ha plantat és pròpia del poble i del 
Mediterrani, creant un mestissatge de flora autòctona i 
al·lòctona de gran interès. 

S’han establert accions de conservació i manteniment 
de la vegetació amb mètodes més naturals i respectuosos 
com ara l’encoixinat del terra amb escorça de restes de 
poda que millora la fertilitat del sòl i alhora contribueix 
a una millora de la salut de la vegetació.

Cal recordar que està prohibit l’accés dels gossos 
–hi ha un pipi can ben a prop- i es fa una crida al 
civisme i al respecte per a mantenir en òptimes 
condicions uns jardins públics de gran qualitat com 
són els de Can Figueres.

Els veïns gaudeixen dels renovats jardins de Can Figueres

L’Ajuntament promourà aquest espai verd com a indret on practicar la lectura aprofitant la seva proximitat amb la Biblioteca Jaume Perich

CARNAVAL 2017

Cercavila - Concurs 
Ball de l

,
Espolsada- Sardinada

DIVENDRES 24 - DIUMENGE 26

25

26
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18h Plaça del Mil.lenari. Barri Santa Anna Tió

Rua de Carnaval- festa disfresses

12h Plaça Jordi Pujol 

PREGÓ -SA MAJESTAT REI CARNESTOLTES

Gran Rua de Carnaval
PREMIS I BALL DE l’ESPOLSADA a la plaça de la Vila.

19h Plaça de la Vila

CREMA 
DEL REI 

CARNESTOLTES 
I SARDINADA

Pa torrat, sardines i bon vi

Organitza :  Agrupació Cultural i Recreativa Carnestoltes  Col.labora : Ajuntament de Premià de Dalt

1
MARÇ
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EXPOSICIONS OCTUBRE

És la primera vegada que es fa a Premià de Dalt 
ja que sempre se n'havia fet de Premonitors.

Tot un èxit el 20è 
Pessebre Vivent 
de Premià de Dalt

El 20è Pessebre Vivent de Premià de 
Dalt que organitza l’Associació Cultu-
ral i Recreativa Carnestoltes ens ha 
deixat imatges espectaculars d’un 
entorn molt especial com és la masia 
de La Cisa. Gràcies al Grup Carnes-
toltes, als figurants i participants, i a 
totes les persones que l’han visitat (18 
i 26 de desembre i 1, 7 i 8 de gener) per 
a fer possible una tradició plenament 
arrelada a la celebració de les Festes de 
Nadal al municipi!

Hivern Caps de setmana a PREMIÀ DE DALT

DESTINATARIS: persones que estiguin fent de monitor/a o 
vulguin ser-ho en alguna entitat d’educació en el temps lliure

INSCRIPCIONS: a través de la web de l’Escola Lliure El Sol 
http://www.escolaelsol.org/   
Preu general: 200€

Curs de MONITOR/A 

HORARI: DIVENDRES:16-20h 
DISSABTE : 10-14h I 15.30-19.30h  
DIUMENGE : 10-14h.

DATES: 10, 11, 12, 17, 18 i 
19 de febrer i 3, 4, 5, 10, 11, 
12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 31 
de març de 2017

LLOC DE REALITZACIÓ: 
Centre de Formació Permanent

Plaça del Mil·lenari, 2
08338 PREMIÀ DE DALT
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 Sòcies i socis d’Esplais Catalans i d’Acció Escolta de Catalunya : 170€
 Menors de 30 anys empadronats a Premià de Dalt: 125€
 El curs es pot bonificar per a treballadors en actiu

Per primera vegada,fruit d’una moció presentada per La 
Crida en el ple del passat 12 de setembre a la que es van 
sumar tots els grups municipals, Premià de Dalt aportarà el 
seu gra de sorra en la lluita contra la LGTBIfòbia a l’esport. 
Aquell dia els esportistes que competeixen lluiran cordons 
amb els colors de l’Arc de Sant Martí a les seves sabatilles.

Des de l’Ajuntament es posarà a disposició de les enti-
tats esportives interessades, cordons de colors, i la pobla-
ció en general també podrà participar recollint-los, fins a 
final d’existències, a l’OAC i al Punt d’Informació Juvenil 
La Fletxa.

D’aquesta manera l’esport local dirà públicament “no” a 
l’homofòbia, i ho farà lluint a les sabatilles i botes cordons 
amb els colors de l’arc de Sant Martí, els colors del respec-
te a la diversitat.

EN MARXA LES INSCRIPCIONS 
PER AL CURS DE MONITOR/A

Com sempre, la recaptació de la 1a. representació del Pessebre Vivent es va dedicar, íntegrament, a La Marató de TV3

Diumenge 19 de febrer es commemora el Dia Internacional contra l’Homofòbia a l’Esport

Els esportistes de Premià de Dalt 
es corden les sabatilles 
contra la LGTBIfòbia

19h Plaça de la Vila

CREMA 
DEL REI 

CARNESTOLTES 
I SARDINADA

Pa torrat, sardines i bon vi
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Louis Waters i Addie Moore 
porten tota la vida vivint a 
Holt, un petit poble situat a 
Colorado. Ambdós van enviu-
dar fa anys i han arribat a una 
edat en la que ja no els importa 
el que pugui pensar la gent. 
Per això un dia l’Addie, farta 

de la seva soledat i amb una naturalitat insospitada, li 
proposa al seu veí que vagi a casa seva a les nits per a 
dormir junts i parlar. Malgrat la sorpresa inicial, Louis 
decideix acceptar; d’aquesta manera, el que havia estat 
durant anys una relació cordial es converteix en una 
relació d’amistat inusual plena de tendresa i compren-

sió. Ocupar l’altre costat del llit esdevé un ritual en el 
que ambdós es troben per parlar i recordar el que ha 
estat la seva vida, els seus respectius matrimonis, els 
fills, els somnis frustrats i l’amor de joventut. Mentre 
l’Addie i en Louis es van coneixent íntimament a través 
d’aquests diàlegs nocturns, hauran de fer front als 
comentaris de la gent del poble i a la incomprensió dels 
seus propis fills.  

Nosotros en la noche està escrita amb un estil impe-
cable, senzill, però carregat d’emotivitat i silencis plens 
de significat; és una novel·la breu que es llegeix en una 
estona però que es queda amb el lector molt de temps i 
que vol recordar-nos que l’amor no té edat.

Sóc la Jazz està basat 
en la història real d’una 
nena que pensava, 
somniava i actuava 
com una nena però que 
tenia un cos de nen. 

Des de ben petita se sentia una nena, jugava a nines i a 
casa es vestia de nena i de princesa. Al principi la seva 
família i l’escola no ho comprenien tot i que ella sempre 
intentava convèncer-los que era una nena. Gràcies a la 

ajuda mèdica, els pares van saber que el que li succeïa a 
la seva filla és que era trans i van decidir donar-li suport 
i acceptar-la amb naturalitat. A l’escola,  tot i ser dife-
rent dels altres nens, va poder ser plenament feliç . Va 
poder posar-se roba de nena a tothora, deixar-se créixer 
els cabells i canviar de nom per Jazz. 

Aquest conte, explicat d’una manera molt accessible, 
ens ajuda a conèixer la transsexualitat i a deslliurar-nos 
dels prejudicis pel rol de gènere.

Nosotros en la noche

Sóc la Jazz

Haruf, Kent

Jessica Herthel i Jazz Jennings

Signatura: N Har

Signatura:  I** Her

Il.lustracions:  Shelagh McNicholas

POEMES IL·LUSTRATS

En el decréixer de la pluja / Poemari

Enllà de la muntanya, esbrinant
els estels de la nit, va sorprendre’t
la raó de la paraula i de les estimes.

L’espai blanc enmig del diàleg,
degoteig d’un temps inexorable,
nostàlgia de càntics als ulls
com gotes als arbres de pluja.

I aquest joc de mirades,
al voltant de la vida,
transformant el sentit de les coses.

Secrets 

Maria Carme Arnau OrtsGuanyadora del Premi Marià Manent de Poesia 2016

Pintura:

Paisatge Blanc 
de Paulí Josa 

Tècnica mixta sobre llenç de 100 x 81

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

CANAL INSTAGRAM DE L’AJUNTAMENT

01. @bussssssssss / 02.@djmasterflash / 03. @ellyke16 / 04.@evita_pinkie
05.@josefinafuxet / 06.@lafletxapij / 07.@mferrecl / 08.@nalikacg
09.@nbrenes / 10.@nu_co / 11.@oscarmomo / 12.@seki_454
13.@susanaqgrande / 14.@vilacarmen / 15.@vitormateo / 16.@vmperez2000
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Com ja us vam avançar, hem encetat l’Any Nou amb energies i pressupostos 
renovats. Tot i el fred, ens hem arremangat per treballar als carrers i places del 
nostre poble, per omplir-nos de cultura i per ocupar-nos dels nostres joves. Tal 
i com ens vam comprometre, ja hem programat el Curs de Monitor/a  aquest 
hivern, durant els caps de setmana de febrer i març (excloent Carnestoltes). 
Si voleu, ja us hi podeu apuntar al web de l’Escola Lliure El Sol www.escolael-
sol.org. Us emplacem a què entreu al web de Joventut de l’Ajuntament i fins i 
tot que us adreceu al Pij La Fletxa o a l’INS Valerià Pujol, per aprofitar totes les 
activitats i la informació per a Joves de 12 a 30 anys. A més d’opcions lúdiques 
i formatives, podreu rebre informació sobre treball, salut, habitatge, lleure, 
cultura, oci, esports, mobilitat internacional...  i hi trobareu un equip fabulós 
disposats a ajudar-vos de manera gratuïta i confidencial.

A Cultura ja tenim organitzat el calendari general d’actes i festes de tot l’any, i 
ara treballem en les programacions específiques. Reserveu-vos el 18 de febrer 
a les 21,30h al teatre de Sant Jaume, dins la programació de l’EscenARTS d’hi-
vern, actua en Joel Minguet amb el seu magnífic Lorca, retratos de juventud. 
Us recordem que el 5 de febrer comença la Setmana contra el càncer organit-
zada per Oncolliga de Premià de Dalt i desitgem que gaudiu del nostre fantàs-
tic Carnestoltes organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes, 
amb el tradicional Ball de l’Esbart l’Espolsada. Seguim treballant per la Inde-
pendència del nostre País, i estem profundament emprenyats amb l’Europa 
que deixa milers de persones sense acolliment i fa ulls clucs a la seva dissort. 
Nosaltres som #casamevacasavostra facebook : esquerra republicana de 
catalunya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Vam acabar l’any amb 16 al·legacions a pressupost i ordenances fiscals i 4 
mocions que l’equip de govern, sovint recolzat pels altres grups, ens va tombar. 
Demanàvem assegurar condicions dignes a qui treballa per l’Ajuntament 
(evitant situacions de precarietat laboral de les que tenim constància); ser zona 
lliure de paradisos fiscals no treballant amb empreses evasores; preservar les 
restes de la masia del s.XVIII de Can Vilar; més redistribució fiscal ajudant a qui 
ho necessita i pujant taxes a grans empreses; un menor preu de l’aigua i major 
control de camí a la municipalització; destinar a lloguer social els pisos buits 
de bancs i grans tenidors; renovar el material obsolet de la ràdio; cobrir neces-
sitats d’entitats solidàries. Reconeixen que ho desestimen per ser models de 
gestió diferents al seu, però cada cop es tanquen més a arribar a acords.

La nit de reis el parc Pujol va passar a ser Parc dels Nens i Nenes de Les 
Acàcies, recordant els infants que Neus Català tenia a càrrec on ara és Caste-
lldaura i que va acompanyar a l’exili el 1939. I l’estàtua d’en Pujol es va recon-
vertir en Monument per una república lliure de corrupció. Tot té a veure amb 
propostes que vam fer fa 12-15 mesos que no han dut a terme.

El febrer celebrem el mes contra la LGTBIfòbia a l’esport, ajudeu-nos a 
lluitar-hi duent cordons, polseres o braçalets de l’arc de Sant Martí. Consul-
teu on trobar-ne a cridapremiadedalt.cat/lgbti cridapremiadedalt.cat / 
cridapremiadedalt@gmail.com/ facebook: cridapremiadedalt/ insta-
gram: crida.pdd / twitter: cridapremiadalt

En el último pleno del año, el de diciembre, presentamos una batería de 
preguntas tratando los siguientes temas: remodelación de algunas calles 
de La Cisa, tratamiento de aguas estancadas, la dejadez de algunas plazas 
del municipio y la problemática ascendente del mal uso de los contenedo-
res por parte de algunos jardineros privados. Referente a la Plaça Catalunya 
de La Floresta, preguntamos por qué motivo se realizó la última remodela-
ción, ya que lo único que se ha conseguido es, menos aparcamiento para los 
vecinos y la palpable dejadez de esta plaza. Es curioso que, en el pleno se nos 
negó rotundamente que hubiera dejadez y a los pocos días, se arreglara y se 
limpiara. Está claro que en público no nos darán la razón, pero sí con sus 
hechos. También se debatió una moción de urgencia (de urgencia no tenía 

absolutamente nada) para dar soporte a los sinvergüenzas que se dedican a 
quemar retratos del Rey, alegando que la quema de símbolos es libertad de 
expresión. Y es curioso que se presente desde un GM el cual pertenece a un 
partido que persigue a negocios, de gente que se gana la vida dignamente, 
por el simple hecho de rotularlos en castellano. Esta moción no acabó pros-
perando. Lamentamos una vez más, que se sigan usando las cuentas oficiales 
del Ayuntamiento para hacer propaganda separatista, divulgación de actos 
de entidades independentistas, y lo más grave, soporte en nombre de todos 
los vecinos de Premià de Dalt a delincuentes que se dedican a desobedecer la 
Ley .facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premia-
dedalt@ppbarcelona.org

El divendres 13 de gener, es va celebrar l’últim acte solidari per la Marató de 
TV3 a Premià de Dalt. Durant el mes de desembre del 2016 i com ja és habitual 
en el nostre poble, hem gaudit de tota una sèrie d’activitats per recaptar diners 
per la Marató dedicada aquest any a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Tot i que no sorprèn, impressiona la quantitat de diners que 
recaptem al nostre poble. A falta de últimes dades, estem parlant del voltant de 
14.000 €. Volem felicitar a tots els veïns del nostre poble per ser tan solidaris 
i per implicar-se directa o indirectament en les activitats organitzades. També 
volem agrair a Premià de Dalt Solidari per organitzar tots els actes i tenir cura 
de què tot anés com estava previst.

Una altra activitat que volem esmentar és el Pessebre Vivent que ha esde-
vingut un clàssic de les festes nadalenques al nostre poble. L’associació Carnes-
toltes mereix una gran felicitació per l’organització i el muntatge del Pessebre 
(també de la Cavalcada de Reis i d’altres activitats al llarg de l’any..) però també 
hem de destacar la participació de tants veïns del poble que fan possible que el 
pessebre sigui vivent i que dediquen una part de les vacances o del seu temps 
d’oci a col·laborar en aquest petit teatre. Moltes felicitats pel que feu i moltes 
gràcies per fer-ho. facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandez-
min@premiadedalt.cat

Iniciem el nou any amb energies. L’horitzó 2020, cada cop més proper, 
comença a fer-se realitat. El nostre partit, que entén la responsabilitat adqui-
rida a les urnes a les darreres eleccions, ha aconseguit dur a terme més de la 
meitat del programa electoral. Partint de 20 realitats fetes la passada legisla-
tura, vam projectar com volíem que fos el Premià de Dalt de demà a través de 
20 impulsos que garantissin unes majors quotes de benestar.  L’imminent inici 
de la construcció del CAP Victor Català o la consolidació del Banc de Llibres 
són exemples de la clara voluntat de treballar per les famílies del nostre poble. 
Sense oblidar l’aposta pel transport públic, gratuït pels més petits i més grans, 
amb la destacada posada en marxa del nou Bus Nit, model reconegut a nivell 

comarcal i amb ressò arreu del país, que concilia l’oci dels nostres joves amb la 
tranquil·litat de les seves famílies. I sempre pensant en els nostres barris i la 
seva gent, amb la inauguració de l’Antic Ajuntament, la casa de tots, entitats 
i societat civil, els que veritablement fan bategar el nostre poble. Així com la 
pacificació de carrers als barris Santa Anna, la Floresta i el Remei o el carrer de 
la Cisa.  Arriba un nou any i amb ell, nous reptes a assolir. Seguirem treballant 
per fer realitat l’horitzó que, majoritàriament, vau escollir pels propers anys. 
Més i millor, amb menys deute i menys impostos. Una gestió que demostrarem 
és l’encertada. S’apropa l’horitzó 2020. www.joseptriado.cat / facebook: 
PDECAT  Premià de Dalt 

Joves, Cultura i Carrers

Camí de l’horitzó 2020
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Final d’any Ple de propostes, inici d’any de llibertat i memòria i contra la LGTBIfòbia

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.

El equipo de gobierno nos da la razón con sus actuaciones



15

10 divendres

12 diumenge

15 dimecres

8 dimecres

16 dijous 23 dijous

25 dissabte

26 diumenge

28 dimarts

1 dimecres

17 divendres

18 dissabte

19 diumenge

22 dimecres

19 h

18 h

17’30 h

21’30 h

17’30 h

17’30 h

21’30 h

17’30 h

21’30 h

Febrer 2017

Conferència 

“Santa Maria de Sixena, 
més que un patrimoni 
artístic”A càrrec de Montserrat 
Manent, fotògrafa i escriptora
Biblioteca Martí Rosselló
ÒMNIUM Premià

Concert de Música 
Ben Conservada
Projecció l’Orquestra 
Filharmònica de Berlín
Sala Sant Jaume de la SC S. Jaume
La Calaixera i Espai de Cinema

L’Hora del conte: 

“Granotes i gripaus i altres i 
altres trifulgues “
amb Cesc Serrat
Biblioteca Jaume Perich i Escala

3a setmana 
Oncològica
Pel·lícula “Ahora o nunca” 
Sala Sant Jaume de la SC St.  Jaume
Oncolliga i Espai de cinema

Petita Hora del conte 

“La lluna a la finestra”
amb Sherezade Bardají
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Taller per adults
Moneders de ganxet
Biblioteca Jaume Perich i Escala
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Dijous Gras
Associació de la Gent Gran

Rua de Carnestoltes 
Barri + Final de festa a l’Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

Arribada del Rei Carnestoltes

Gran Rua de Carnaval
Premis en metàl·lic a les millors disfresses
Ball de l’Espolsada amb l’Esbart

A la plaça de la Vila . ACR Carnestoltes 

Tast de Poesia d’hivern 
Lloc a determinar. ÒMNIUM Premià

Crema del Rei 
Carnestoltes i Sardinada
amb pà torrat, sardines i bon vi
A la plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Cinefòrum. 
“Cafè Society” Woody Allen
Sala Sant Jaume .Espai de Cinema

Excursió a Balsareny 
Calçotada i Festa dels Traginers
Associació de la Gent Gran

Dia contra LGTBIfòbia 

a l’esport
Cordons amb l’Arc de St. Martí 
Instal·lacions esportives municipals. 
Ajuntament de Premià de Dalt

Storytime
L’Hora del conte en anglès
a càrrec de l’Espai Educa
PER A NENS DE 3 A 5 ANYS.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Jaume Perich i Escala

EscenARTS Hivern
“Lorca, retratos 
de juventud”  amb Joel Minguet
Sala Sant Jaume. Regidoria de Cultura
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LA CONTRA

Com va arribar en Manel Avellana a Premià de Dalt?
Fa 18 anys. Abans vivia al barri de Sarrià i tenia la ‘desgràcia’ 
de tenir sota casa una discoteca que pels horaris i el soroll 
ens feia la vida del tot impossible. No podíem dormir perquè 
sentíem la música com si la tinguéssim dins de casa. Així 
que vam decidir quedar-nos aquí perquè teníem uns amics 
que ja hi vivien i tant a la meva senyora com a mi el poble 
ens agradava molt.
......................................................................................................
Sou una persona vinculada a diverses entitats i defenseu 
la implicació de la societat civil, oi?
Com a molts altres municipis propers a Barcelona, la majoria 
de gent que viu aquí, més que viure-hi,  hi ve a dormir. I això 
va ser el que jo vaig fer durant 10 anys perquè encara treba-
llava. En jubilar-me vaig decidir fer tot allò que m’agradava, 
tot allò que sempre havia volgut fer però que els compromi-
sos laborals m’ho impedien. 
......................................................................................................
I avui formeu part de l’Associació d’Artistes, col·laboreu 
amb l’Associació de la Gent Gran amb cursos...
Sóc de l’opinió que si vius en un lloc, t’hi has d’implicar, 
tant per satisfacció pròpia com perquè formes part del 
conjunt, i perquè com ocorre com a tots els col·lectius i enti-
tats, sempre ha d’haver algú que estiri del carro.  És el que 
fa Messi que es posa el Barça a l’esquena quan cal, doncs jo 
aporto el meu granet de sorra per a tirar endavant les activi-
tats que organitzem algunes entitats. I ho recomano perquè 
totes aquestes activitats m’ajuden a mantenir-me en forma, 
a estar actiu i bé de salut.  
......................................................................................................

A banda d’aquestes entitats, en Manel Avellana és l’espe-
rit de Premià de Dalt Solidari. Perquè va néixer aquesta 
entitat d’entitats?
Com a plataforma va començar 8 anys enrere. Jo ja era 
membre de l’Associació d’Artistes quan fa uns 10 anys orga-
nitzava la subhasta d’art solidari en benefici de La Marató 
de TV3. Al cap d’un parell d’anys, en una conversa amb 
en Marc Tintoré que llavors era regidor de Cultura, em va 
proposar que parlés amb diferents associacions per a impli-
car un conjunt de gent, sumar esforços i que fossin recone-
guts en conjunt per part de La Marató, perquè fins llavors 
cadascú feia la seva aportació individual o com a entitat. 
......................................................................................................
I us en vàreu sortir perquè avui Premià de Dalt Solidari 
coordina tots els actes de La Marató al poble, no?
Sí, el primer any de tasca conjunta van participar 21 enti-
tats, tot un èxit. I vam crear la primera samarreta de Premià 
de Dalt amb La Marató. Recordo que van participar Dones 
de Dalt, la Penya Barcelonista, els Gegants, La Poma amb 
trial i una subhasta d’objectes de segona mà... Des de llavors, 
edició rere edició han crescut les entitats i comerços adherits 
i també la recaptació. Aquest any hem arribat a 92 entitats/
comerços participants. I gran part del mèrit cal atribuir-lo a 
la insistència i col·laboració inestimable d’en Carles Ramon.
......................................................................................................
Quina ha estat la recaptació assolia enguany?
Hem superat els 8.000€ amb la línia de l’euro solidari. 
Penseu que vam omplir de monedes d’euro la línia des del 
forn Joan Jorge a la plaça de la Fàbrica. En conjunt, 12.600 
euros per a La Marató, amb la participació de 1.000 perso-
nes.
....................................................................................................
Una de les vostres aficions és donar conèixer Catalun-
ya a través del vostre bloc, Ruta Manel Avellana. Com va 
començar aquesta aventura digital?
Com la majoria de les meves activitats, també vaig començar-
la en jubilar-me. Primer en forma de web i després com a bloc, 
i aquest té 47.000 visites. Totes les sortides que penjo són 
viscudes en pròpia persona, ja sigui amb la meva senyora, 
amb amics o familiars. L’estructura sempre és la mateixa, 
km des de Barcelona, punt de trobada, història del lloc a 
visitar, visita real, gastronomia i una proposta de dinar a un 
restaurant. 

En Manel Avellana és un home d’expressió afable que 
encomana la seva energia a la gent. Inquiet, xerrai-
re i alhora amb capacitat d’escolta, gaudeix igual 
pintant, recomanant-nos un indret a visitar o expli-
cant-nos un nou filtre per a les fotografies. Persona 
solidària i amb temps per a tothom ha esdevingut tot 
un referent a la societat civil premianenca.

Manel Avellana
Coordinador de Premià de Dalt Solidari i 

col·laborador de tot i tothom que li ho demani


