
121Març 2017

Impulsem els valors en l’esport
amb un projecte cooperatiu al CE Premià de Dalt pioner a Catalunya
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L’alcalde escriu

Una de les notícies destacades d’aquesta 
revista és la incorporació en el Govern muni-
cipal dels tres regidors socialistes, fins ara el 
principal grup de l’oposició. Penso que una 
vegada més a Premià de Dalt anem a contra-
corrent, dialogant i incorporant en el nostre 
equip més  persones i partits quan darrera-
ment la tònica és trencar acords prèviament 
establerts.

Considero que sumar ens enriqueix, sempre 
que hi hagi una voluntat de construir ponts i 
avançar cap al millor futur per a Premià de 
Dalt i els seus veïns. El fet que al Govern de 
Premià de Dalt estiguin 13 dels 17 regidors 
possibles n’és una clara mostra. Sort i encert 
a l’Inma Fernández, en Ginés Marín i en Paco 
Monleón qui recentment ha substituït l’his-
tòric Jaume Cases.
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Des de l’1 de febrer, el Govern de 
Premià de Dalt ha ampliat encara 
més la majoria de què disposava 
(10 de 17). Concretament, ara són al 
govern 13 dels 17 regidors possibles 
(PDeCAT, ERC-AM i PSC), per a 
tirar endavant el Pla de Mandat 
“Horitzó 2020”.  Únicament resten 
a l’oposició 4 regidors (2 de Crida 
Premià de Dalt i 2 del Partit Popular).

L’alcalde ha delegat als regidors del 
PSC les àrees de Participació Ciuta-

dana i Cooperació i Solidaritat, i la 
portaveu socialista, Inma Fernán-

dez, en serà la regidora responsable. 
Aquest canvi suposa una petita remo-
delació del cartipàs municipal, ja que 
fins ara l’àrea de Participació Ciuta-

dana era responsabilitat d’Alejan-
dro Costa Urigoitia, mentre que la de 
Cooperació i Solidaritat, de Carles A. 
Medina.

L’alcalde, valora de forma molt posi-
tiva que el 76% del Ple, 13 regidors, 
participin de l’acció de govern.

Des de finals del 2015, PDeCAT 
i PSC han mantingut reunions de 
treball periòdiques per a conèixer de 
més a prop els projectes de l’Ajun-
tament. Ambdós grups municipals 
actuaran amb plena llibertat de vot 

respecte temàtiques de contin-
gut ideològic o relacionades amb 
altres administracions.

Aquesta ampliació se sustenta 
sobre la base del Pla de Mandat 
existent i després de constatar 

que no hi ha dificultats que dificul-
tin l’entesa i la tasca de govern. La 
remodelació del govern municipal va 
entrar en vigor l’1 de febrer de 2017.
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L’ALCALDE DELEGA LES REGIDoRIES DE PARTICIPACIó CIUTADAnA, CooPERACIó I SoLIDARITAT AL PSC

El Govern s’amplia amb la incorporació del PSC

3

C
G

R
IP

-R
P

D
-0

67
-V

01
-C

AT
-C

AT

La seguretat de la llar a les teves mans
COM HO FAN?

ESCALEN
Accedeixen al domicili aprofitant els elements 
de la seva estructura: parets, baranes, 
canonades, bastides...

QUÈ PODEM FER?

Reforceu les finestres i portes d’accés amb reixes, 
barrots o sensors d’obertura. En el cas que instal·leu 
reixes a les finestres, assegureu-vos que l’estructura 
metàl·lica no serveixi d’escala per accedir  a pisos 
superiors. 

Si teniu la possibilitat, col·loqueu dispositius d’alarma 
audibles i preferiblement connectats a una central 
receptora.

COM HO FAN?

FAN SERVIR CLAUS FALSES
Utilitzen claus perdudes, modificades  o instruments fabricats 
artesanalment i aconsegueixen, amb habilitat, que els pius del 
bombí s’alineïn i permetin fer volta al pany.

QUÈ PODEM FER?

Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control 
de duplicat.

Les claus  que incorporin algun element mòbil en la seva serreta són 
difícils de copiar.

* El mètode bumping consisteix en la introducció d’una clau modificada a 
l’interior del bombi i amb l’ajuda d’uns petits cops, alliberen el gir de la clau. Es 
realitza amb menys de 30 segons i no fa malbé el pany.

COM HO FAN?

TREUEN L’ESPIELL
Desenroscant o utilitzant un trepant 
s’extreuen l’espiell per observar o escoltar  
sorolls a l’interior i per comprovar el tipus 
de porta. També poden introduir una eina 
modificada per obrir la maneta de l’interior.

QUÈ PODEM FER?

Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar. 
Al mercat hi trobareu una gran varietat de models 
digitals.

COM HO FAN?

EXTREUEN EL BOMBÍ
Amb una eina com el bec de lloro o un 
extractor”, arrenquen amb força el bombí per 
poder girar les voltes de clau amb un tornavís.

QUÈ PODEM FER?

És molt recomanable posar dos panys de diferents models 
i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany 
de cop. 

Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents 
que impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la 
superfície de la porta. 

Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin 
qualsevol intent de forçament i retardin i dificultin la seva 
manipulació.

* Com a complement, i en el cas que tingueu una porta 
reforçada, a la part interior podeu instal·lar un pany 
de seguretat denominat invisible que s’acciona amb 
comandament a distancia i funciona amb bateria o corrent 
elèctrica.

COM HO FAN?

FORCEN LA PORTA
Poden col·locar entre el marc i la porta una barra de metall, una 
pota de cabra o un tornavís de grans dimensions, i els accionen 
com si fos una palanca. 

QUÈ PODEM FER?

En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin fixacions 
reforçades per instal·lar en marcs ferms.

Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus de seguretat 
que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen 
graus i certificacions des de l’any 2011.

* El robatori pel mètode de la radiografia, consisteix a obrir la porta de la casa 
amb  un plàstic rígid, com ara una radiografia, que fa saltar el pestell de cop.

 “En un temps de minories, majories justes  o 
trencaments, Premià de Dalt aposta per la 
suma dels grups amb voluntat constructiva 

demostrada durant els darrers temps”
JOSEP TRIADÓ

Amb aquesta ampliació, el Govern el formen 13 de 17 regidors possibles
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13 de febrer /2017
.......................................................................................
Moció del PDeCAT sobre l’adopció de mesures per 
a millorar la qualitat de vida de les persones celía-
ques.
AprovAdA per unAnimitAt
.......................................................................................
Moció del PDeCAT, ERC i PSC de suport del món 
local català amb la campanya “Casa nostra és casa 
vostra”.

· A fAvor : PDeCAT, ERC, PSC  i Crida

· en ContrA : PP
.......................................................................................

19 de desembre  /2016
.......................................................................................
Moció de tots els grups sobre la mobilitat al Maresme
AprovAdA per unAnimitAt
.......................................................................................
Moció del PSC per reclamar mesures urgents per 
pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.
AprovAdA per unAnimitAt

ACORDS DE PLE

CALENDARI fiscal 2017

Taxa gestió residus 

Taxa residus comercials 

Impost vehicles (IVTM)

IBI

Taxa clavegueram 

Taxa cementiri municipal

Taxa  guals

IBI característiques especials

IBI rústics

IBI rústics construïts

IAE

 MAR     ABR    MAI     JUN     JUL     AGO     SET     OCT     NOV     DEC

02 MAIG

02 MAIG

02 NOV

02 NOV

03 JULIOL

03 JULIOL

03 JULIOL

03 JULIOL

03 JULIOL

01 AGOST 02 OCTUBRE

01 MARÇ - 03 MAIG

02 MAIG - 04 JULIOL

02 MAIG - 04 JULIOL

02 MAIG - 04 JULIOL

02 MAIG - 04 JULIOL

02 MAIG - 04 JULIOL

02 MAIG - 04 JULIOL

01 SET - 02 NOV

15 SET - 15 NOV

01 SET
1a fracció DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT
1a fracció

DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT

DOMICILIAT
2a fracció

DOMICILIAT
3a fracció

2a fracció DOMICILIAT
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Premià de Dalt diposita 21 tones de 
tèxtil usat als contenidors d’Humana 

per a donar-les una finalitat social

“Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo” és una organització 
que des del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant la reuti-
lització del tèxtil. Duu a terme progra-
mes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica 

Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al 
territori més proper.
Humana ha recollit 21.433 kG de tèxtil 
usat a Premià de Dalt al 2016. Aquesta 
xifra triplica la que es va assolir l’any 
anterior (7.180 kG). La principal causa 
és que els primers contenidors s’hi van 
instal·lar a mitjans del 2015 i, a més, al 
2016 es va ampliar el seu número fins 
arribar als 8 actuals.

Què S’hI DIPOSITA? Roba, calçat, els 
complements i tèxtil de la llar que ja no 
utilitzen i als quals se’ls hi pot donar 
una segona vida. És un servei gratuït 
que representa un estalvi important 
en les despeses de recollida i elimina-
ció de residus sòlids urbans. A més, la 

reutilització contribueix a protegir el 
medi ambient ja que la roba recollida al 
municipi evita l’emissió de 67 tones de 
Co2 a l’atmosfera. 

S’HA TRIPLICAT EL noMBRE DE TonES DE RoBA USADA RECoLLIDA RESPECTE L’AnY PASSAT

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

93 751 47 06

Lic. Ferran Vilà Boix

Contenidors dipositats als carrers

ESGLÉSIA
STA.MARIA

PAVELLÓ
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www.Ofer.cat ha arribat a Premià de Dalt!

Formació per a persones empresàries 
i treballadors/es en actiu

COM ACOnSEGuIR MéS CLIEnTS I vEnDRE MéS? 
Dimecres 22 i 29 de març, 5 i 19 d’abril i 3 de maig. De 15 a 17h /12 hores

CREA LA TEvA IDEnTITAT DIGITAL
20 de març. De 15 a 17h / 2 hores

COM DISSEnyAR unA ESTRATèGIA PER A xARxES 
SOCIALS? Dilluns 27 de març i 3 d’abril. De 15 a 17h / 4 hores

EInES PER A TREuRE SuC A LES xARxES SOCIALS
Dilluns 24 d’abril i 8 de maig. De 15 a 17h / 4 hores

CREA LA TEvA COMunITAT I fES-LA PARTICIPAR
Dilluns 15 de maig. De 15 a 17h / 2 hores

FORMA’T!

Formació per a empresaris/àries, 
emprenedors/es i treballadors/es 
en actiu

Ja us podeu inscriure a una 
nova edició del “Forma’t”

Si ets comerç, empresa o autònom de Premià de Dalt ja pots començar a promocionar o 
vendre online d’una manera senzilla i segura!
Amb www.ofer.cat, converteix els teus suports de promoció habituals en punts de venda 
online! Per més informació: Promoció Econòmica (93 693 15 90)  o  www.ofer.cat

Descarrega’t l’App Ofer.cat,  fent clic  al codi QR.

Classes: Aula de Formació/ Inscripcions: SMOPE 93 693 15 90

vendes 
xarxes socials
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Génesi Estévez guanya 
el 4t Concurs de Cartells 
“Dia de la Dona”

El 16 de febrer a la biblioteca de l’Institut Valerià Pujol i Bosch el 
jurat va escollir el cartell guanyador, una creació de la jove Génesi 
estévez que duu per títol “Tu decideixes amb qui”, del 4t concurs de 
cartells “Dia de la Dona” que enguany duia com a lema “Lligues o et 
lliguen?”.
El segon premi va ser per a l’alumna de 2n kAOuTAR EL kADDAh amb 
“Lliguem”; mentre que el tercer va ser per a la JEnnIfER GRAnADOS 
del Terramar amb l’obra “Em sento lligada”.

El cartell de la Génesi ha estat la imatge per a la difusió de l.es acti-
vitats del 8 de Març de 2017 en què es commemora el Dia de la Dona. 
A més, totes tres guanyadores rebran un regal tecnològic dins la cele-
bració de Carnestoltes a l’InS Valerià Pujol i Bosch.
El concurs de cartells l’organitza de forma conjunta l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, concretament les regidories d’Igualtat i Joventut, 
amb l’InS Valerià Pujol i Bosch des de fa quatre anys. 
En AQuESTA EDICIÓ ES vAn PRESEnTAR 12 ObRES.

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



En què consisteix el projecte?
Filosofia de Club centrada en les persones

Foment del lideratge dels entrenadors

Cerca de l’excel·lència en l’esport base

Coaching acadèmic i seguiment jugadors

Aposta per la formació integral

Formació del personal del Club i professionalització

Sala fixa d’estudi/formació amb un coordinador

Creació cartera d’estudis per oferir sortides acadèmiques

Tallers formatius

Col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol

Promoció d’un equip inclusiu i del futbol femení

Establiment del 3r temps

CE Premià de Dalt
l’acadèmia dels valors

Projecte pioner i embrionari 
per a estendre a totes les entitats esportives

SUBVENCIÓ 

Generalitat de Catalunya

200.000 €

Per a tirar endavant un projecte esportiu 
d’economia social en forma de Cooperativa

Per a què? 

Què cal treballar?
Cohesió

Motivació
Ansietat

Concentració
Treball en equip

Autoconfiança

Aposta 
pels valors 
adreçats a

Jugadors
Família

Entrenadors

En2’
minuts



Per a tirar endavant un projecte esportiu 
d’economia social en forma de Cooperativa

Nova gestió esportiva
Creació d’un estil de joc

Creació d’una filosofia de treball

Acadèmia de futbol

Nova gestió social 
Un Club Esportiu Premià de Dalt de tots

Club obert a la participació de tothom 
(famílies, jugadors, entrenadors, veïns, establiments comercials...)

Bona gestió econòmica

Foment de l’esperit de Club 

Creació de llocs de treball 

Contractació de persones en risc d’exclusió social

Servei de psicopedagogia

En2’
minuts

1.

2.

3. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Qui participa en la cooperativa?

Particulars 
QUE VULGUIN
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Dissabte 18 de març, 21.30h, nova proposta 
d’EscenARTS al teatre de Sant Jaume

Preu taquilla i anticipada: 12 € / www.atrapalo.com: 10  €

Per tercer any consecutiu, Oncolliga Premià de Dalt 
amb la col·laboració de l’Ajuntament i altres entitats 
han organitzat la Setmana Oncològica a Premià de 
Dalt, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer.

Rafel Nadal presenta 
“La senyora Stendhal” a la Sala de l’Orfeó

La secció Arts i Lletres de la SC Sant Jaume és qui organitza aquest esdeveniment, que tindrà lloc el proper dilluns 20 de març a la Sala de l’Orfeó

Dilluns 20 de març a les 19.30 
hores, el reconegut escriptor serà a 
Premià de Dalt per a presentar la seva 
darrera creació literària, “La senyora 
Stendhal”. Es tracta d’una novel·la 
que segona ha explicat el propi autor 
“serveix per a explicar la Guerra Civil 
i la postguerra als meus nets. Per això 
els dedico el llibre”. 

“La senyora Stendhal” explica la 
postguerra catalana amb la mirada 
del Lluc, un nen a qui la guerra el 
deixa sense mare i creix al costat de la 
senyora Stendhal i el seu fill Dani, dos 
referents que l’ajudaran a entendre la 
difícil convivència entre vencedors i 
vençuts.

L’autor, a través de la senyora Stend-
hal, fa una reflexió sobre el destí, ella 
creu que sempre es pot escollir i que no 
es pot defugir la responsabilitat indi-
vidual davant els fets col·lectius.

Amb aquesta novel·la a cavall de 
realitat i ficció, es tanca el cicle de 
l’autor sobre els bàndols, el destí i la 
llibertat individual. 

Rafel Nadal i Farreras (Girona, 1954) 
Escriu a La Vanguardia i col·labora 
habitualment a 8TV, RAC1 i TV3. Ha 
estat director d’El Periódico de Cata-
lunya de maig de 2006 a febrer de 
2010, període durant el qual el diari 
va rebre nombrosos premis, entre els 
quals el nacional de Comunicació. És 
autor d’Els mandarins, un llibre de 
retrats sobre el poder; Quan érem 
feliços (Premi Josep Pla, 2012), una 
obra de referència de la literatura de la 
memòria, i Quan en dèiem xampany, 
sobre una saga familiar a cavall de 
Catalunya i la Xampanya francesa. La 
maledicció dels Palmisano (2015), la 
seva darrera novel·la, ha estat traduï-
da a catorze llengües.

La Setmana Oncològica celebrada 
del 3 a l’11 de febrer, 
es consolida a Premià de Dalt

L’espectacle presenta la història de la Victòria (Viqui), una 
nena del s.XXI que pateix un conflicte de discriminació de 
gènere. A les golfes de casa, hi troba un vell llibre a partir del 
qual descobrirà la història de la Caterina, una noia que per 
poder escriure es va haver d’amagar darrere d’un nom d’home 
durant molts anys.
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Es tracta d’un esdeveniment 
solidari amb músics, pallassos, 
cantants, castellers, gegants, 
batucades... i moltes més sorpreses. 
Tots els beneficis de la gala es 
destinaran al “Projecte Lupresti” de 
la Fundación Vicente Ferrer.

“Una baqueta, un maó”. 
Aquest és el lema del “Projecte 
Lupresti”, que pretén crear un grup 
de percussió format íntegrament per 

grups de nens cecs que pertanyen a 
la classe social més baixa de l’Índia, 
els Dalits o Intocables. D’aquesta 
manera tindran possibilitats d’actuar 
en diferents esdeveniments, guanyar 
diners i millorar les seves condicions 
de vida.

El projecte està impulsat per 
Trencaones, un grup de percussió 
de Premià de Mar, i per SolRe 
Percussió, una entitat especialitzada 

en la formació i docència de grups 
de percussió de Vilassar de Mar. 
Defensen que la música és un 
llenguatge universal, que els patrons 
bàsics de la percussió s’aprenen ràpid i 
que això reforça l’autoestima dels que 
la practiquen i assegura la continuïtat 
de l’activitat. Ara per ara ja s’han 
recaptat els diners necessaris per a la 
primera casa i la segona, diuen, ja està 
en marxa. 

Trencaones, SOlRe Percussió, la Fudación Vicente Ferrer, Illa Fantasia i l’Ajuntament de Premià 
de Dalt són els responsables d’aquest esdeveniment solidari
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El passat any es van 
commemorar els 100 anys 
del naixement de natalia 
Ginzburg, una de les prin-
cipals veus de la literatura 
italiana del segle XX.

Escrita i ambientada a la 
tardor de 1941, en plena Segona Guerra Mundial, a la 
població de Pizzoli, -on la natalia havia sigut confinada 
junt amb el seu marit per les seves activitats antifeixis-
tes-, narra les primeres experiències de vida d’una jove, la 
Delia, que viu fastiguejada a l’humil casa paterna plena de 
germans petits i d’una mare cansada de treballar. 

L’atmosfera opressora que envolta la protagonista es 
contraposa amb la fascinació que suposa la ciutat, d’espai 
on tot és possible i on el somnis es poden realitzar; on hi 
viu la germana gran, alliberada i sofisticada, el seu model 
a seguir. El nexe que uneix aquests dos mons és, justa-
ment, aquest camí polsegós i solitari que la Delia recorre 
cada dia amb la il·lusió de fugir d’una existència gris i 
sense esperança.

Però aquesta novel·leta deliciosa, a banda d’una magní-
fica porta d’entrada a l’univers literari de Ginzburg, és 
una crítica punyent de la societat que li ha tocat viure, 
una mirada lúcida i severa que enlluerna al lector a cada 
pàgina.

En Peter s’acaba de 
mudar amb els seus 
pares a una nova casa 
situada prop d’un bosc  
tenebrós. 

Des de la finestra de la 
seva habitació pot veure el que hi ha a l’altra banda del 
pont de fusta: rere els arbres s’oculten coses horribles 
que no el deixen dormir. Sort d’en Harold, el seu gos, que 

l’ajuda a construir un amic fet de coixins i mantes. El Peter 
decideix anomenar-lo Lenny.

Un àlbum il·lustrat que parla de com assumir els 
moments difícils de la vida, de les pors i com fer-los front, 
acompanyat d’ unes il·lustracions que juguen amb el 
contrast dels colors  i les línies, que reflecteixen perfecta-
ment els sentiments del seu protagonista: la soledat, l’es-
tranyesa o la inseguretat d’allò desconegut i, que alguna 
vegada, tots hem sentit.

El camí que porta a ciutat

Lenny y Lucy

Ginzburg, Natalia

Stead, Philip C.

Signatura: n Gin

Signatura:  I** Her

Il.lustracions:  Stead, Erin E. 

POEMES IL·LUSTRATS

La senyora Stendhal
«A mitjanit havia nevat i va fer tot el camí de fosc, enterrant els 
peus a la neu verge. Quan va començar a ensabonar la roba, tot just 
clarejava. Va plorar amb totes les seves forces mentre picava el vestit 
de flors blaves i grogues i seguia plorant quan va enfonsar-lo a la 
séquia, amb l’esperança que el corrent se li endugués els malsons».

Rafael Nadal

@nadalrafel

Pintura:

Josep Baqués
www.josepbaques.cat

Presentació del llibre, 20 de març a les 19.30h a la Sala Orfeó de Sant Jaume

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt
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S’ha posat en marxa la urbanització dels terrenys de sota La Cisa. Des del 
Pla General de 1995 tot el terreny del Corredor de La Cisa era Sòl Urbanit-
zable. La tramitació de la urbanització es va iniciar cap al 1991-92. L’Ajun-
tament i l’equip redactor van imposar una edificabilitat entre 1/3 i 1/4 part 
per sota dels estàndards d’aquell moment, per tenir cura d’aquest emblemàtic 
indret. Quan la Propietat va reiniciar la tramitació, l’Ajuntament va demanar a 
la Generalitat i a la Diputació que adquirissin els terrenys per a protegir-los, i 
també que la seu del Parc de la Serralada Litoral fos el Mas de Can Cisa; la seva 
resposta va ser negativa. Entre el nostre Ajuntament i el de Vilassar de Dalt 
van tramitar un Pla Parcial, i han arribat al consens amb el Parc i els propie-

taris, per conservar al màxim l’entorn: només es construiran 6 habitatges/ha 
dels 19, 20 i 25 hab/ha que hi havia previstos, i així es manté el Corredor Biolò-
gic preservant l’entorn del Santuari, la Font, el Mas i l’hort social de La Cisa.

Hem començat els grups de discussió per a l’elaboració del nou Pla Jove amb 
els corresponsals de l’IES Valerià Pujol i els tècnics i professionals del nostre 
poble. El dia 19 de març a l’Auditori de l’Illa Fantasia organitzem una Gala amb 
SolRe percussions i lleure, Trencaones i F. Vicente Ferrer: UnA BAQUETA, 
UnA CASA, Un FUTUR PoSSIBLE! pel projecte Lupresti a favor de nens cecs 
i pobres del sud de l’India. Al pacte de govern que tenim amb PdCat ara s’hi ha 
sumat el PSC. Des d’ERC-AM creiem que l’acord entre tots és possible, i segui-
rem treballant pel nostre poble, per l’acolliment, pel referèndum i per la inde-
pendència facebook : esquerra republicana de catalunya premia de 
dalt  / m’estimo premia de dalt

Volem agrair la participació i col·laboració en la campanya contra la LGTBI-
fòbia, i convidar-vos a assistir a la taula rodona en motiu del dia de la dona 
que farem dissabte 11 de març a les 12h al Torrent Santa Anna junt amb altres 
organitzacions, col·lectius feministes, diputades i companyes. Parlarem de 
feminismes, política, oci i educació, i clourem l’acte amb una calçotada popular.

També anunciem que el “no vols caldo?” que vam estrenar l’any passat, 
tindrà la seva segona edició l’any vinent, la qual ja comencem a preparar amb 
la voluntat d’incorporar-hi les entitats del poble per a què escriguin els versots 
que posaran a caldo amb humor i ironia la política i la vida del nostre poble. 
Recordar que aquest esdeveniment recupera una antiga tradició, tot reco-
rrent masies del municipi i despertant-ne els fantasmes que ens expliquen 

la seva història. Veiem amb profunda tristesa com el corredor natural de la 
Cisa és arrasat per les excavadores, trinxant el poc verd que queda al poble 
i a la comarca. També hem vist desaparèixer restes de la masia de Can Vilar 
sense escoltar qui demanava que es conservés pel seu valor. I se’ns vota en 
contra de municipalitzar l’aigua, de passar el subministrament elèctric muni-
cipal a cooperatives d’energia 100% renovable com Som Energia... Seguim com 
sempre, escoltant la ciutadania i denunciant irregularitats, proposant però 
també controlant un govern que ara és de concentració i ens vota en bloc que 
no a tot. Si ens voleu trobar, nosaltres seguim on érem, a baix a l’esquerra.

 cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/ face-
book: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: cridapre-
miadalt

En este último mes nos hemos convertido en líderes de la oposición. El 
PSC, que lamentablemente durante esta legislatura aún no se había decidi-
do por hacer oposición y se limitaba a aprobarle todo al equipo de gobierno, 
acabó formando un tripartito junto a la antigua Convergencia y ERC. Por lo 
que, sin perder el tiempo en proponer cosas imposibles e innecesarias para 
Premià de Dalt, nos convertimos en la primera fuerza política de control al 
gobierno. Entrando a valorar el pleno, en este presentamos 15 preguntas 
de diversas temáticas: seguridad ciudadana, página web municipal, contra-
tación de la empresa pública, problemática referente a los pinos del muni-
cipio, exceso de velocidad en la Carretera de Premià de Dalt y licitación de 
la empresa encargada de la comunicación entre otros. Referente al último 

tema, es curioso que en una licitación de 121.000€, de carácter urgente, 
como le gusta al equipo de gobierno, se acabe adjudicando la contratación a 
una empresa cuyo dueño fue de número 12 por CiU en las elecciones munici-
pales de 2011. Seguiremos dando información sobre esta licitación y demos-
traremos que las cosas no se hicieron acordes a la ley. Durante el pasado mes 
de febrero, la justicia sentó en el banquillo a Artur Mas, Irene Rigau y Joana 
ortega por hacer caso omiso a los tribunales y esto demuestra que la justicia 
funciona y juzga a todo el mundo, aunque algunos se dediquen a coaccionar y 
a presionar a los jueces a las puertas de los juzgados.facebook: PPremiade-
dalt / twitter: @PPremiadedalt / premiadedalt@ppbarcelona.org

En el PSC estem orgullosos amb el treball d’oposició que hem realit-
zat durant les últimes legislatures. Ha estat una oposició contundent, però 
sempre fonamentada en defensa de la ciutadania i ben argumentada. Però 
crèiem que el nostre treball d’oposició li quedava poc recorregut i d’altra banda 
volíem seguir sent útils a la ciutadania i ens semblava que la millor manera 
seria col·laborant amb l’equip de Govern. Des del primer moment hem consul-
tat amb la militància la possibilitat d’algun tipus d’acord amb CIU, obtenint 
un suport unànime en aquest sentit. Després de diferents converses amb CIU, 
hem arribat a un acord i des de l’1 de febrer formem part de l’equip de Govern. 
Als nostres votants, els volem transmetre que de la mateixa manera que hem 

estat útils en l’oposició en defensa de la ciutadania, també podem ser útils des 
del Govern, és més creiem que podem ser més útils. És una experiència única 
que l’equip de Govern s’ampliï sense la necessitat d’un acord electoral i sobre-
tot pensant a llarg termini, ja que volem participar en el disseny del poble del 
futur que ens agradaria deixar als nostres fills i als nostres néts.

Al Ple de febrer, en Paco Monleón va prendre possessió de l’acta de regidor 
per cobrir la baixa d’en Jaume Casas. no ha substituït al Jaume perquè ell és 
insubstituïble i al que desitgem tots els èxits perquè s’ho ha guanyat. En Paco 
accedeix a l’Ajuntament per primera vegada i per tant ho fa amb la il·lusió del 
principiant i amb la mateixa dedicació amb la qual ha treballat en les diferents 
entitats del poble. facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandez-
min@premiadedalt.cat

El Govern liderat pel PdeCAT segueix treballant en la millora de tots els 
àmbits de la població de forma responsable i sostenible. Aquest impuls es veu 
enfortit amb l’entrada del PSC que opta per sumar-se a aquesta visió estratègi-
ca de futur i no per a fer una oposició estèril de poc recorregut. L’excel·lent tasca 
de les Regidories de Cooperació i Solidaritat i de Participació Ciutadana s’enfor-
tirà amb el treball dels nous regidors.

Complint amb el nostre programa electoral, hem fet una primera fase d’in-
tervenció superficial i d’adequació de Can Vilar que dotarà els ciutadans d’un 
espai amb pista d’atletisme i camins de lleure. Aquesta actuació s’ha coordinat 

amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, el Museu i les regi-
dories implicades per tal de preservar tot el valor arqueològic i patrimonial de la 
zona. Aquesta tasca de control s’aplica a totes les actuacions públiques i priva-
des que es fan a la població, com en el cas de la Cisa on, a part de la preserva-
ció de l’entorn natural, de l’augment de la zona verda, aprofitament per part la 
població i baixada de l’edificabilitat, es protegeix rigorosament el nostre patri-
moni amb una àmplia zona verda al voltant del Santuari i la Font de la Cisa.

L’aposta per l’esport i la vida saludable s’enforteix amb el projecte per a fer un 
salt qualitatiu en el futbol de Premià de Dalt. Hem estat escollits com a prova 
pilot per a dissenyar el nou concepte d’escola tecnificada i professional que 
potenciarà els valors que volem per l’esport arreu del nostre país, Catalunya. 
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

“Encisats” però amb els peus a terra

PSC Oposició versus Govern

Impuls sostenible, patrimoni i esport 
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Ens trinxen la Cisa - Dia de la dona - Posarem a caldo - Govern de concentració del no a tot

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.

Pasamos a liderar la oposición en Premià de Dalt
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12 diumenge

11 dissabte

15 dmecres

19 diumenge

21 dimarts

22 dimecres

24 divendres

26 diumenge

29 dimecres

31 divendres

16 dijous

18 dissabte

12’30 h

12 h

21’30 h

de 10h a 13h

de 9h a 12h

17’30 h

21’30h

18 h
Març 2017

33è Aniversari 
Casal Associació Gent Gran
Missa amb Coral Primiliana 
Santuari de la Cisa
18h_Espectacle aniversari i 
pastís. Al Casal

Acte sobre 
feminisme 
a la política, l’educació i l’oci
Taula rodona amb la diputada Mireia 
Vehí, col·lectius feministes i una 
professional d’educació i gènere. 
Torrent de Santa Anna
Crida Premià de Dalt  i altres

Projecte cultural 
BARNASANTS
Les kol·lontai
Sala Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume i “XTAC”

Taller de danses 
Bernat i el grup Dansamón
A la pista de Sant Jaume
La  Calaixera

Petita Hora del conte
Petons i moxaines
a càrrec d’Assumpta Mercader
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Gala Lupresti
en benefici dels nens de l’Índia  
Illa Fantasia

Calçotada popular
Venda de tiquets : Instal·lacions Cortada
Al Pati de Sant Jaume
Grup Excursionista La Tortuga

Dia Mundial de la Poesia 
“Valerià Pujol: visions d’un poema”
A la Biblioteca. Biblioteca, Associació d’Artistes i 
Oficina de Català de Premià de Dalt

L’Hora del conte
Quan hi havia gegants
A càrrec de Mon Mas 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Cinefòrum
El ciudadano Ilustre
de Mariano Cohn i Gastón Duprat
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Cafè Concert
“Five on four quartet” 
Sala de l’Orfeó. Arts i Lletres

Storytime
L’Hora del conte en anglès
A càrrec d’Espai Educa
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Tertúlia de llibres 

“El rossinyol” 
de Hannah Kristin 
Sala de l’Orfeó
Grup de Lectura d’Arts i Lletres 
i Biblioteca Jaume Perich i Escala

Concert de Primavera 

a càrrec dels alumnes de 
les escoles Marià Manent i 
Santa Anna
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música 

EscenARTS Hivern
“Víctor Català, la senyoreta 
de l’Escala”
Sala Sant Jaume de la SC St. Jaume
Regidoria de Cultura

Taller de memòria
dirigit pel doctor Miguel 
Ángel Ramírez
Associació de la Gent Gran 
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19 h

19 h

17’30 h

14 h

21’30h

18 h

17’30 h

20 h

19 h

Pel·lícula  
Los odiosos ocho
de Quentin Tarantino
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema



LA CONTRA

Com va arribar l’Alfonso Torres a Catalunya? 
Vaig venir d’Andújar amb setze anys i mig a guanyar-me 
la vida. Primer vaig anar a Sabadell l’any 1961 perquè el 
meu germà Manuel hi vivia. Estava a Campoamor, treba-
llant d’encarregat a la construcció.
......................................................................................................
I des de Sabadell, a Premià de Dalt? 
Primer a Premià de Mar. El meu germà i jo treballàvem 
en la construcció, a La Llagosta. Però en acabar l’obra, el 
nostre cap es va traslladar a Premià de Mar i nosaltres 
també. Primer vam viure al carrer Calasparra, de pensió. I 
en quan vam poder, ens vam comprar un solar a la traves-
sia Miramar de Premià de Dalt on es vam construir la casa. 
Planta i pis, com volia l’alcalde de llavors, el Sr. Just. nosal-
tres però, com que érem constructors i pensant en el futur, 
vam preparar els fonaments per més alçada. Entre 42 i 45 
anys de la meva vida els he passat a Premià de Dalt.
......................................................................................................
Com entra en el món de les patates fregides? 
Quan érem a Sabadell, vam conèixer un senyor que tenia 
una xurreria i el meu germà Manuel l’ajudava els diumen-
ges. En venir a Premià, en Manuel va obrir una xurreria 
al barri Cotet, a la part de Premià de Mar, i després jo una 
altra al carrer Verge de núria de Premià de Mar. 
......................................................................................................
Curiós que els dos germans us dediquéssiu al mateix 
negoci, no? La veritat és que sí. En aquest negoci, a diferèn-
cia de la construcció, mai vam ser socis. Les patates del meu 
germà eren “Patatas Manuel Torres” al principi però després 
es van quedar en “Patates Torres”. I les meves sempre han 
estat “Alfonso Torres”. En créixer els meus fills, i deixar els 
estudis, vam ampliar el negoci comprant la nau industrial 
al carrer Xaloc, al polígon industrial Buvisa de Premià de 
Dalt. Penseu que estic amb les patates fregides des del 1975 
a Premià de Mar, i 1992 a Premià de Dalt.
......................................................................................................
I manteniu el concepte de negoci familiar?
Totalment, i crec que és el que ens diferencia de la compe-
tència. Hi treballen els meus fills, les meves joves, nebots 
i quatre nois del barri Santa Anna. El secret de les Patates 
Alfons Torres és el mim amb què les fem, tenint cura de 

tots els detalls del procés, des de la tria de les patates i de 
l’oli, el gruix de cada tall a l’empaquetat. Per a mi és un gran 
orgull veure que el negoci es manté en mans de la família.
..................................................................................................
Sou una persona molt arrelada al barri Santa Anna. 
Què té d’especial aquesta zona per als que hi heu viscut 
tants anys? És un barri que l’hem fet entre tots, hem 
estat una gran família. En els seus inicis, algú pensava a 
fer alguna cosa i tots ens arremangàvem per a fer-la. Hem 
arribat a celebrar processons de Setmana Santa amb natza-
rens i amb una urna i un mort al seu interior que ens van 
deixar les monges de Vilassar de Dalt! Havíem fet majo-
rettes, teníem banda de cornetes i tambors, “vaquillas”... 
Cada dissabte era una festa. Avui el barri ha canviat molt 
i tinc fe en què les persones immigrants que venen sobre-
tot del nord de l’Àfrica s’integrin com ho vam fer nosaltres 
als anys 60. Ho vam tenir més fàcil perquè tots érem anda-
lusos i murcians, però segur que ho faran. nosaltres ens 
emocionàvem amb una saeta o amb una sevillana, ells ho 
fan amb la seva cultura i ho hem de respectar.
......................................................................................................
Alfonso Torres va ser una de les persones fundadores del 
CE Premià de Dalt. Quins van ser els iniclis del Club?
Va ser una iniciativa de Rafael Cámara, Ginés Romero i 
altres persones amb el nom de Unión Deportiva Santos que 
es va crear alhora que la Unión Deportiva oasis a Premià 
de Mar. Vam decidir-nos pel nom perquè el primer partit 
el vam jugar el dia de tots sants, l’1 de novembre de l’any 
1974. Hi havia un veí que portava un equip de nens amb 
el nom de “San Pedro” i aviat ens vam plantejar unir-nos, 
mantenint els mateixos colors però amb el nom del poble, 
CE Premià de Dalt.
 ......................................................................................................
Ara que ja us heu jubilat, a què dedica el seu temps 
Alfonso Torres? La veritat és que faig moltes coses però 
una de les que més m’omple és anar amb en Josep Fecún-
dez a animar residències de gent gran amb la nostra música 
perquè jo toco la bateria. Veure que amb la nostra música 
gent de 90 anys s’emociona, no té preu.
 ......................................................................................................
Com us agradaria que la gent usrecordés? La meva il·lusió 
més gran és que la gent em recordi com el germà del xurrer, 
del meu germà Manuel. I després com una bona persona i 
un veí de Premià que sempre que ha pogut ha ajudat a qui 
li ha demanat.

Alfonso Torres és un home reservat i respec-
tuós que recorda els seus orígens humils amb 
emoció. Defensa la feina ben feta, els sacrifi-
ci i els productes de proximitat, i assegura que 
el seu èxit és creure-hi i estar al damunt de tot 
el procés. Aquesta dedicació i el seu gust excep-
cional han fet de les Patates Fregides Alfonso 
Torres un ingredient ineludible del típic vermut 
català.

Alfonso Torres
El rei de les patates fregides de Premià de Dalt


