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Volem un poble segur

Premià de Dalt, més viu que mai!
Hem encetat la primavera amb mil i una activitats que
són el mirall d’un municipi viu i dinàmic. La Diada de
Sant Jordi n’és una bona mostra amb activitats diverses centrades al nucli antic i al barri Santa Anna per a
celebrar una de les festes més boniques de la cultura del
nostre país. Enguany, el treball transversal i en equip
de diferents regidories, AMPA’s, Biblioteca i entitats ha
donat el seu fruit i Sant Jordi a Premià de Dalt serà una
festa i un homenatge a la lectura, als llibres, al teatre i un
clam a la Pau.
La protagonista de la nostra crida a la pau serà la Nadia
Ghulam. La Nadia vindrà a les Escoles Marià Manent
i Santa Anna per a presentar el seu llibre “El secret del
meu turbant”, amb el que va guanyar el Premi Prudenci Bertrana de Novel·la l’any 2010. Nascuda a Kabul i
víctima de la guerra al Pakistan, explicarà als alumnes la
seva vida, plena d’experiències colpidores, i la seva obra.
Ja ho sabeu, participeu de les activitats i regaleu roses
i llibres per a celebrar la Diada de Sant Jordi a Premià de
Dalt gaudint de la primavera i els espais verds i florits.
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DESTAQUEM

L’idCAT Mòbil és un gran impuls a la tramitació en línia que permetrà estalviar temps

L’idCAT Mòbil ja es pot utilitzar
per a fer tràmits amb l’Ajuntament
Tràmits en línia de forma molt fàcil, segura i gratuïta

>> Es pot signar a través de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador

L’idCAT Mòbil és un sistema
d’autenticació i signatura electrònica
per a realitzar tràmits en línia que, a
diferència dels certificats digitals, no
requereix instal·lar cap programari ni
recordar cap contrasenya i, per tant,
és molt més usable i pràctic. Es basa en
l’enviament de contrasenyes d’un sol
ús al telèfon mòbil en el moment que
la persona realitza el tràmit telemàtic,
de la mateixa forma que fa temps que ja
fan moltes entitats financeres i xarxes
socials. A més, permet identificar-se i
signar a través de qualsevol mòbil,
tauleta o ordinador i les signatures
electròniques produïdes tenen valor
legal i són adients per a tràmits amb
un nivell de seguretat mitjà.

Impuls a la tramitació en línia
L’idCAT Mòbil és un gran impuls
a la tramitació en línia que
permetrà estalviar temps i molestos
desplaçaments als ciutadans i, al
mateix temps, facilitar una gestió
sense papers i més eficient per part
de les administracions. Segons
l’estudi de costos del Consorci AOC
realitzar un tràmit presencialment
i en paper suposa un cost total de
18€: 12€ de cost pel ciutadà i 6€ per a
l’administració.

Com funciona?
En cada gestió/tràmit que us demani
la identificació i us mostri l’opció
IdCAT Mòbil haureu de triar-la i

esperar a rebre un codi en el vostre
telèfon mòbil, al que prèviament
haureu autoritzat en el registre de
les vostres dades de contacte. Aquest
codi l’haureu d’intoduir per tal de
verificar la vostra identitat.

Com em puc donar d’alta
a l’idCAT Mòbil?
Qui vulgui tenir l’idCAT Mòbil s’ha
de donar d’alta de forma simple i en
menys d’un minut a través del web
idcatmobil.seu.cat/ i les persones
que ho necessitin poden venir a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
i allà li faran el tràmit. Únicament cal
que aportin el DNI, targeta sanitària i
telèfon mòbil.

La 6a Marató Solidària d’Aikido
recapta 1.093 euros
L’esdeveniment va tenir lloc el 12 de febrer al Pavelló
Poliesportiu Municipal, organitzat per 1000 Ukemi
Solidaris i la regidoria de Cooperació i Solidaritat. Tots
els diners recaptats es destinen a les beques menjador de
l’ONG Educo. L’esdeveniment ha comptat amb mestres
d’alt nivell “Dans” de reconegut prestigi. Entre ells, Jaume
Segura, veí de Premià de Dalt
La regidora de Solidaritat, Inma Fernández, va estrenar el càrrec amb aquest acte
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Prohibició de fer foc al bosc
fins al 15 d’octubre
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i
Alimentació informa que queda prohibit encendre foc en terreny forestal des del 15 de
març, i fins al 15 d’octubre. Aquesta prohibició té com a objectiu prevenir els incendis forestals i
estableix que no es pot encendre foc, sigui quina en
sigui la finalitat, en els terrenys forestals i en la franja
de 500 metres que els envolta.
Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en
parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan
s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

En cas de veure foc, truqueu

Policia Local 93 693 15 00 / 112 (emergències)

PROHIBIT

CREMAR RESTES
Poda i d’aprofitaments forestals
Agrícoles o de jardineria
Marges pròxims a zones forestals

LLANÇAR
Focs d’artifici
Bufadors

PLE ORDINARI 13 DE MARÇ
Modificació dels representants de la Corporació
en òrgans col·legiats.
Aprovada per unanimitat

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

Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

· a favor : PDeCAT, ERC i Crida
· ABSTENCIÓ : PSC
· EN CONTRA : PP
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La importancia de la Música
en els nostres fills i filles
En certa manera, tots intuïm o sabem que la
música i l’educació musical poden ser bones per
els nostres fills. Les investigacions dutes a terme
sobre la influència de la Música en l’ésser humà ens
aporten dia a dia noves i sorprenents dades de com
la música pot incidir de manera molt positiva en el
desenvolupament dels nostres infants.
Els estudis fets arreu del món reflecteixen que la
música afavoreix la capacitat d’ atenció i concentració, estimula la memòria, l’anàlisi, la síntesi
i el raonament. Ajuda al desenvolupament de la
persona, augmenta la intel·ligència, la psicomotricitat, la creativitat i la sensibilitat. La persona que
estudia música té més cura dels detalls i aprèn a

planificar millor les seves tasques (deures de l’escola, organització del temps, etc.).
El proper curs 2017-2018 l’Escola Municipal de
Música farà 30 anys. Durant aquest temps, la tasca
de l’Escola Municipal de Música, amb el suport
de l’Ajuntament, ha estat la d’acostar la Música al
màxim de ciutadans de Premià de Dalt, per tal que
tothom pogués gaudir dels beneficis que aquesta té
en els éssers humans.
Una societat més sensible i creativa serà, sens
dubte, una societat millor.

“La música és per l’ànima el que la gimnàstica és
pel cos”. (Plató 427 a.C/347 a.C)”.
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31 empreses van tenir l’oportunitat d’explicar la seva activitat empresarial

Èxit de la 1a jornada de Networking

95% de les empreses volen la formació que els ofereix SMOPE
Com a resultat de l’estudi s’ha identificat que les empreses tenen especial interès en incrementar el seu desenvolupament de negoci i explotar nous canals de venda. Pel que
fa a les prioritats de formació, les necessitats més valorades són el domini de les noves tecnologies (xarxes socials) i
la formació tècnic-comercial. Fruit d’aquest estudi, SMOPE
ha dissenyat 5 noves accions en l’àmbit de les vendes i les
xarxes socials.

L’alcalde, Josep Triadó, va presentar les jornades al Club de Tennis

El Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica va organitzar l’1 de març una jornada amb empreses de
Premià de Dalt on es van presentar els resultats de l’estudi REPTE (Recull de necessitats formatives i d’ocupació del
teixit empresarial) i es va realitzar una activitat de Networking Empresarial.
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31 empreses van tenir l’oportunitat d’explicar la seva
activitat empresarial i les necessitats de col·laboració amb
d’altres empreses de la vila. Les empreses van manifestar
estar molt satisfetes amb l’activitat.
El que més interessa a les empreses Pla de Dinamització
per a establir sinèrgies / Canal de comunicació estable entre
empresaris i Ajuntament/ Pla de formació
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L’ESDEVENIMENT ha estat una iniciativa de l’AMPA de l’Escola Marià Manent

Els alumnes de l’Escola Santa Anna,
aprenen valors amb Barçakids

>> Barçakids ha combinat classes teòriques amb jocs pràctics

Del 22 de febrer al 3 de març hi han participat escoles d’arreu de principis pedagògics de l’esport i el joc i
Barçakids es va instal·lar al Camp Catalunya. El projecte s’adreça a nens de la participació activa .
de Futbol de Premià de Dalt per als
Amb dos grups per classe, es
alumnes de l’Escola Santa Anna. L’objectiu és promoure en els infants l’anàlisi treballen els valors a través de
i el coneixement d’hàbits i actituds que
És un projecte de la Fundació del
l’esport, i en altres situacions de
generin
canvis per ajudar-los a créixer a nivell
FC Barcelona centrat en l’Educació
la vida quotidiana del nen/a en
personal i col·lectiu, mitjançant l’esport.
en Valors a través de l’esport. El
el seu entorn. Concretament, les
seu programa escolar itinerant
activitats programades combinen
està dirigit als centres educatius de i nenes de 6 a 12 anys amb la finalitat classes teòriques amb jocs pràctics on
primària, i el curs 2017-18 assoleix la de fomentar i consolidar el sistema s’apliquen els valors que Barçakids vol
seva sisena edició. Tot aquest temps de valors dels infants a través dels difondre.

Què és l’Esportivitat? “Un valor que es pot demostrar en qualsevol esport. És l’acció que fem quan cooperem per fer alguna cosa
millor pel nostre equip. És saber jugar a un esport sense provocar baralles i sense fer trampes, jugant per passar-ho bé i amb respecte.
Dins de l’esportivitat trobem el valor del respecte. Cal respectar a l’equip, l’entrenador i als rivals. Exemple: felicitar l’equip contrari”
Recull de respostes d’alumnes de sisè de l’Escola Santa Anna

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

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

Diumenge >de 10 a 14h
Espai la Fàbrica
Carretera d’Enllaç
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Apostem per la prevenció
Volem un Premià de Dalt segur

En2’
minuts

Onada de robatoris als habitatges del Maresme i el Vallès
Qui son?

> Bandes itinerants de lladres i Organitzacions amb gran mobilitat provinents
dels països de l’Est i de Xile > viuen a l’àrea metropolitana > Eviten coincidir
amb els propietaris > No són assaltants violents

Què fem a Premià de Dalt?

Mesures preventives i dissuasòries:
Per terra: major presència policial
Per aire: helicòpter dels Mossos d’Esquadra
Estrènyer la col·laboració Policia Local / Mossos d’Esquadra
Porta a porta dels Mossos d’Esquadra explicant consells de seguretat

Què hem previst?

Curt termini
Instal·lació de 16 càmeres a les entrades i sortides del municipi:
Lectores de matrícula
Presencials (control de recorreguts)

Mig termini
Instal·lació anella interior de càmeres > controlar accés urbanitzacions

Com funcionen les càmeres de seguretat?
Llegeixen matrícules
Salta l’alarma a la Policia Local en detectar un vehicles denunciat
L’avís arriba al moment al telèfon mòbil dels agents que estan patrullant

En2’
minuts

La fórmula
de la seguretat

+ INVERSIÓ
Sistemes
de seguretat

+ SEGURETAT

DELINQÜENT
+ SOROLL
+ TEMPS

Consells de Seguretat
Tanqueu sempre la porta amb clau.
Si perdeu les claus, canvieu els panys.
Procureu que els accessos a casa vostra compleixin unes mínimes condicions de
seguretat (portes blindades, reixes, sistemes d’alarma...). És recomanable posar
reixes a les finestres que donen a patis interiors.
No obriu la porta a persones desconegudes.
Demaneu la identificació al personal de companyies d’aigua, llum, gas o telèfon.
És millor no tenir-hi gaires diners, ni objectes de valor.
Si viviu en cases aïllades, instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels llums.

ALARMA
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa:
contribueix a incrementar la seguretat.
Cal que estigui connectada a una central d’alarmes que avisi la policia.
S’ha d’instal·lar en un lloc on sigui difícil accedir.
Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives.

ENTITATS- CULTURA
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Festihumor, el festival que ens acosta al teatre d’humor a través del teatre gestual

El Festihumor enceta la programació de
l’EscenARTS Primavera el proper 31 de març
L’EscenARTS, el Festival d’Arts Escèniques
arrenca la seva edició de primavera amb
més força que mai amb la inclusió d’un altre
certamen, el Festihumor, el proper 31 de
març i 2 d’abril, amb la representació de les
obres “PP” i “La Superbleda”. Completarà
la programació d’aquesta edició l’actuació
d’un dels grans actors catalans, Mario Gas,
el proper 22 d’abril, vigília de la Diada de
Sant Jordi.
Festihumor, el festival que ens acosta al
teatre d’humor a través del teatre gestual,
a la música i al circ, amb un espectacle de
clown familiar que porta el nom “PP”,
inicials dels cognoms dels seus intèrprets,
Tortell Poltrona i Albert Pla.
“La Superbleda” és la segona actuació amb
la cia. La Bleda, i el seu darrer espectacle
que protagonitza l’Helena Escobar, la
pallassa que dóna nom i ànima a un seguit
d’històries que ja han delectat petits i
grans. Tots tenim superpoders. Els tenim
tan amagats que costen de trobar, però,
quan els necessites, apareixen. Ella tindrà el
superpoder més real de tots: la imaginació.
Finalment, l’actor Mario Gas, acompanyat
pel seu fill Orestes a la guitarra, recitarà una
selecció de poemes de Gabriel Ferrater per a
tancar l’EscenARTS de primavera.

Cartell de la programació d’enguany

Totes les obres es representaran al teatre de la SC Sant Jaume, on també es pot gaudir al bar-restaurant
del “menú espectacle” a un preu de 4,5 euros, que inclou beguda i entrepà.

,
Curs col·lectiu d educació canina

6-13-20-27 MAIG tots els dissabtes de 10 a 12h

Instructor
Pedro Moisés Fernández,
amb una llarga trajectòria
professional com a ensinistrador
caní, ensenyarà psicologia i
etologia canina, legislació vigent,
educació, fòbies i sanitat.
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50€

Inscripcions obertes
Espai de socialització canina
de Can Verboom
Les inscripcions al curs es faran per
rigorós ordre de sol·licitud.
www.premiadedalt.cat o
Oficina Atenció al Ciutadà ( OAC)

ENTITATS LOCALS
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23 ABRIL / Dia Internacional del Llibre

Jardins de Can Figueres / Plaça del Mil·lenari

Plat d’Ulisses

. Visita de l’autora Nadia Ghulan

Organitza: Regidories de Cultura, Museu i Promoció de la
Vila, Ensenyament i Joventut
Col·labora : Biblioteca Jaume Perich, AMPA’s,Associació
d’Artistes i el Pla Educatiu d’Entorn

FARMÀCIA
CAMÍ DEL MIG
Lic. Ferran Vilà Boix

Camí del Mig, 59
Premià de Dalt

93 751 47 06
ESGLÉSIA
STA.MARIA

PAVELLÓ
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

L’amor que fa caure ciutats
Chang, Eileen

Signatura: N Cha

Zhang
Ailing,
(19201995) és una de les escriptores xineses més llegides del
seu país, malgrat que la seva
obra va ser relegada pel règim
comunista. Dintre de la literatura universal ocupa un
lloc proper a Zweig o Schnitzer perquè, com ells, retrata un món que s’acaba.
Aquesta primera peça explica la història de la bella
Liusu, que malviu enmig d’un clima de censura i crítica

ferotge pel fet de ser divorciada. Mentre els seus parents
es dediquen a jutjar-la, coneix a en Fan Liuyuan, un ric i
excèntric seductor educat a Anglaterra que, malgrat el seu
èxit amb les noies, acaba enamorant-se de Liusu perdudament; en aquest moment ella decideix instal·lar-se a Hong
Kong per fugir de la pressió familiar i viure els primers
passos de la seva relació amb Liuyuan. Com l’autora, amb
només vint-i-tres anys, ens ho explica és la gran trobada
d’aquest llibre; la seva atmosfera està impregnada de delicadesa, d’un esperit melanconiós. Una d’aquelles històries
romàntiques de sentiments reprimits que difícilment
podrem oblidar.

Trastario. Nanas para lavadoras
Mañas, Pedro

Il.lustracions: Zacarias, Betania

Faktoría K de Libros és un
segell de Kalandraka especialitzat en llibres d’art,
àlbum il·lustrat i poesia per
nens. Un dels darrers títols
de la col·lecció, Trastario, és un divertit recull de
poemes al voltant de diferents estris i andròmines.
POEMES IL·LUSTRATS

També trobem com a protagonistes els mecanismes,
cables, endolls i fonts d’energia que els connecten entre
sí. Amb versos que són autèntics jocs d’enginy i dobles
sentits, el seu autor ens acosta a un univers d’imaginació
Un llibre ideal per a lectors curiosos que els hi agradi
el ritme i la sonoritat de les paraules i una perfecta porta
d’entrada per aquells que pensin que la poesia no és per a
ells. Us sorprendrà.

Premi Festa d’Elx 2016

El bes de la nit
EL SO DE LES CAMPANES
Fuig el tot quan s’inicia l’adéu.
Neix el tot quan aquest nou adéu ha mort.
Tònia Passola. Cel rebel

Presentació del llibre
a càrrec de Mariona Borràs
Recitaran poemes
Elisenda Sala i Ferran Planell
Dimecres 12 d’abril a les 19.30 h
Sala de l’Orfeó
Societat Cultural Sant Jaume
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Signatura: IP 834 Man

Montse Assens i Anna Rispau
Afortunadament puc creure’m el que vulgui
si soc capaç de veure uns lliris pintats a la paret.
Res no és real en aquesta estança d’ombres
on els deliris defugen de la veritat
i res no consta en cap llibre d’actes.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac...
El rellotge de la paret modula els sons
abans del seu cant final de glòria,
quan les campanes del campanar
repiquen al mateix temps
que s’apaga el dia per donar pas a la nit.
El telèfon sona i ja et reclamen,
però tu, com sempre, arribaràs tard.
Encara ara sé que si no recordes un somni, ja l’has perdut.
Aquest l’he escrit aquesta nit mentre dormia.
Fotografia: Ferran Planell

XARXES SOCIALS
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#revistalapinassa #premiadedalt
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
01. @susansaqgrande / 02.@nbrenes/ 03.@djmasterflash/ 04.@rafekas55
05.@rafekas55/ 06.@ivancarmona / 07.@monifarre/ 08.@ger_huguet
09.@rojolouboutin/ 10.@adelagenis/ 11.@marcmuria/ 12.@rojolouboutin
13.@susanaqgrande/ 14.@susanaqgrande/ 15.@triadopare/ 16.@triadopare
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Apostem per la seguretat
Aquest va ser un dels compromisos que Josep Triadó i tot l’equip vam
assumir en les passades eleccions amb tots els veïns. Per això, avui estem satisfets de fer realitat un d’aquells 20 impulsos. Tal i com explica la revista d’aquest
mes, el nostre poble comptarà amb càmeres de videovigilància a totes les entrades i sortides. Una aposta per la seguretat amb molt bons resultats a altres
pobles de la comarca. D’aquesta forma, la nostra policia i Mossos d’Esquadra
podran actuar més eficaçment en el moment que es produeixi un robatori, identificant ràpidament quins han estat els vehicles que hagin entrat o sortit en
el municipi. A banda, hem demanat i coordinat des del Govern una iniciativa

Mentides a la xarxa
Arran d’una publicació de la crida a les xarxes socials on s’afirma que
CiU-ERC i PSC “destruiran” la Cisa, volem manifestar el nostre malestar i el de
molts veïns que s’han adreçat a nosaltres .
Quan feu aquesta afirmació i sabeu que no és veritat , el que demostra és
el poc coneixement que teniu del vostre poble i de la seva historia. I si no és
desconeixement, és manipulació.
Perquè tots els veïns sabem que el pla de la Cisa és un pla aprovat fa molt
temps i els propietaris estan exercint ara els seus drets. Que gràcies a la lluita
de plataformes veïnals i grups polítics es va aconseguir que no s’edifiqués a la

solidaritat Cultural i Joves
Molt contents amb la bona feina feta amb els diferents equips de treball.
D’una banda, amb l’Uri i l’Ignasi Soler de SOLREpercussions, el Jose Luis
López en representació de TRENCAONES i la Fundació Vicente Ferrer i la
Gemma Planas i la Belén Rodríguez de Cultura, hem aconseguit engrescar i
organitzar una pila de persones del món de la Cultura per donar-nos suport
i, fins i tot, participar per fer realitat la Gala Lupresti, el projecte musical solidari a l’Índia.
Per altra banda, amb l’equip de Joventut, treballant per la Ludoteca, la
mobilitat internacional pels joves, les activitats mensuals tant al Pij La Fletxa
com a l’IES Valerià Pujol i trenant la programació i organització del Festival de
Setmana Santa, el DIVERTIT-ART, per dissabte 15 i diumenge 16 d’abril a la
tarda, que enguany a més de jocs i inflables tindrà un gran component artístic.

de porta a porta pels barris del poble amb Mossos d’Esquadra. A través de la
mateixa, s’explicarà als veïns com actuar davant d’un robatori així com consell
per dificultar la tasca als lladres.
Formació i reforç de la vigilància com a eines dissuassòries i preventives.
Creiem que la seguretat és un dels temes capdalts i per això seguirem treballant.
En aquest sentit, preveiem continuar en aquesta línia, analitzant els resultats
a curt termini i mig termini per dotar de més inversió totes aquelles eines que
facin del nostre poble un lloc tranquil on poder gaudir d’uns serveis de qualitat.
Aprofitem per desitjar-vos una bona primavera carregada d’activitats per a
tots els de la família: Sant Jordi, l’Aplec de la Cisa, la Missa Rociera... Gaudiu del
bon temps amb salut, cultura i esport! www.joseptriado.cat /

facebook: PDECAT Premià de Dalt

cadira del bisbe, que es reduís l’edificabilitat prevista en un principi i que més
de la meitat de la Cisa quedés pel municipi. Si no hagués estat per això, mai no
haguéssiu pogut presentar cap moció “per salvar el corredor de la Cisa” perquè
ja estaria edificada de dalt a baix com passa a Vilassar de dalt i potser, també,
una part de la Cadira del Bisbe.
Potser al carrer tot s’hi val, però a la política no. No podem ser condescendents amb vosaltres com no ho som amb cap grup polític quan el que es diu
no és veritat i ho sabeu, i quan esteu menyspreant tot el que els veïns vam fer
en el seu moment i a més intenteu crear unes expectatives que no són ni reals
ni ajustades al moment actual. facebook: Socialistes Premià de Dalt /

fernandezmin@premiadedalt.cat

També volem destacar el treball conjunt entre Ensenyament, Joventut,
Cultura i les mestres de les nostres escoles, per l’organització i programació d’activitats de les dues setmanes al voltant de Sant Jordi, per als nostres
infants i joves.
No volíem perdre el Festi-Humor que vam encetar l’any passat i l’hem inclòs
dins la programació, ja estable, de l’EscenARTS, amb espectacles per a grans
i menuts. Us avancem que el darrer espectacle, si el temps ho permet, no el
farem al teatre sinó en un Iglú de vent.
Com ja heu pogut veure, seguim treballant per arreglar els carrers del poble
i, ara sí, acabant la plaça de la Vila.
Està demostrat que la ”Justicia Española” no és igual per a tothom, per
tant, nosaltres desobeïm al Tribunal Constitucional. Que gaudiu d’una bona
Setmana Santa. Salut i Cultura facebook : esquerra republicana de cata-

lunya premia de dalt / m’estimo premia de dalt

La ciutadania s’organitza, el govern PDeCAT+PSC+ERC i el PP ens voten tot en contra
Moltes gràcies a qui vau venir a la jornada feminista del
passat 11 de març al Torrent Santa Anna, a les ponents de la taula rodona, a la
gran música de Rita Payés i Elisabeth Roma, i a tota la gent de la Crida de Dalt
i la de Mar, Arran Premià i Podem Premià que va organitzar-la i participar-hi.
Ens satisfà i ens esperança veure com els veïns i les veïnes s’organitzen per
lluitar pel que creuen i reclamar drets. Des dels pares i mares que exigeixen una
solució definitiva aviat per poder portar els infants a l’escola Santa Anna de
manera segura, fins la plataforma La Cisa per a Tothom que reneix per salvar
l’espai natural de la Cisa i Can Nolla en un Premià ple de projectes per urbanitzar zones verdes.
Al darrer Ple, en la línia dels darrers temps, l’equip de govern (ara PDeCAT

+ ERC-AM + PSC) i també el PP ens van votar en contra totes les propostes: ús
de gots retornables a les festes i fer concurs pel disseny del got, establir punts
al municipi per a l’intercanvi de llibres, fer un estudi dels habitatges desocupats, un pla local LGTBI i aturar i condemnar les campanyes LGTBIfòbiques.
A més, ja fa mesos que a la junta de portaveus, on anem per acordar canvis a
les mocions per aprovar-les, es neguen a fer-ho, ens diuen que no les canviem,
que les votaran en contra i ja està, o que les convertim en precs (els precs no es
voten ni es fan públics ni els han de complir, les mocions sí tot i que no sempre
es compleixin). I a sobre diuen que és que nosaltres no tenim voluntat d’acord.

cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/ facebook:
cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: cridapremiadalt

Pueblo . Unidad. Vecinos
En el pasado pleno del mes marzo presentamos una moción y varias
preguntas al equipo de gobierno. En la moción pedíamos que se anulara la
adhesión que tiene el pueblo con la entidad sediciosa AMI, ya que según una
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, esta adhesión vulnera la legalidad al tratarse de una entidad que tiene
un objetivo anticonstitucional, que es romper España. Desde nuestra posición, seguiremos defendiendo los intereses de TODOS los ciudadanos de
Premià de Dalt, tengan la ideología que tengan, y lucharemos para que no se
tire el dinero de los contribuyentes en causas separatistas. Como ya hemos
comentado, siguiendo nuestra línea, hicimos varias preguntas. Preguntamos sobre la poda de los árboles, que se ha hecho tarde y mal, también sobre
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varias obras del municipio, sobre la situación del nuevo Skatepark y sobre el
reacondicionamiento de Can Vilar, entre otros. También hicimos un ruego
para pedir que se cambiara una señal que presenta un estado de deterioro
importante. Cambiando de tema, los próximos días 24, 25 y 26 se llevará
a cabo el Congreso Autonómico del Partido Popular de Cataluña, en la que
Xavi Albiol se convertirá en el nuevo Presidente. No nos gustaría acabar este
escrito sin felicitar a la Associació Cultural y recreativa Carnestoltes por su
gran trabajo en todos los actos del carnaval de este año.

facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premiadedalt@ppbarcelona.org

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors.
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.

12’30 h

Abril 2017

2

Poesia a la primavera

Festa del Hanami.
18H

diumenge

“La Superbleda”
FESTIHUMOR EscenARTS

Sala del Teatre de la Societat
Cultural Sant Jaume
Regidoria de Cultura

4

dimarts

de 18h a 20h

Els fruiters en flor

Amb Marta Pessarrodona, Jordi
Llavina, Ester Xargay, M. Carme Arnau
Orts (Premi Marià Manent 2016)

Can Vallerià

12

dimecres

de 17’30 a 20h

Biblioteca Jaume Perich i Escala
Departament de Serveis Socials

7

Local de l’Associació d’artistes.
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

19’30h

17’30 h

Petita Hora del conte
Contes i tresors per nadons
A càrrec d’Alma i la mar de contes

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

Biblioteca Jaume Perich i Escala

8

dissabte

19’30 h

Combat de boxa
“Camí al cim”

Amb Juli The Rock Giner

Pavelló Poliesportiu Municipal

21’30 h

L’Estranya Parella
Companyia “Peramoralart”

Sala Sant Jaume

SC Sant Jaume i Cia. Peramoralart

9

Presentació llibre
“El bes de la nit”

de Montse Assens i Anna Rispau

divendres

A càrrec de la Mariona Borràs i de

Sala de l’Orfeó de la SC
Sant Jaume . Arts i Lletres
l’autora.

14

21 h

divendres

Via Crucis, pels carrers del
la Vila . Parròquia de Sant Pere

15/16

dissabte/ diumenge

Divertit-Art

Pavelló . Regidoria de Joventut

diumenge

12’30 h

Concert Caramelles

amb la Coral Primiliana

11’30 h

Benedicció Solemne
A la Plaça de la Vila
Parròquia de Sant Pere

22

dissabte

21’30h

Mario Gas i Orestes Gas
EscenARTS Primavera

23

diumenge

tot el dia

Diada de Sant Jordi
Parades i activitats

Pati Sant Jaume i Torrent de Santa Anna
Regidoria de Cultura

26

dimecres

17’30 h

18 h

Taller infantil

Donzelles i cavallers:
Fem cascs i corones
A càrrec d’Activijoc.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

L’Hora del conte en anglès
Biblioteca Jaume Perich i Escala

27

dijous

17’30 h

Concert de St. Jordi

de l’Escola Municipal de Música
Als jardins de Can Figueres

17 h a 19h

Xerrada informativa
Clàusules Terra

Coral Primiliana de Veus Femenines

Diumenge de Rams

Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Escola Municipal de Música

Sala de Plens de l’Ajuntament

diumenge

de Raúl Arévalo

Storytime

Divendres Sant

16

Cinefòrum “Tarde para la ira”

Regidoria de Cultura

de sucreries i de ganxet

Par a mares i pares

21’30 h

divendres

Sala del teatre de la SC Sant Jaume

Taller de roses
A càrrec de Trini Cerro

Taller d’educació
emocional en família,

21

Centre de Formació Permanent.
Regidoria de Comerç i Consum

19h

Presentació llibre i
conferència

“La sardana i la religió de les
bruixes”
A càrrec de l’autor, Jordi Bilbeny

Biblioteca Jaume Perich i Escala
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L’amor, i tot en aquest vida, és química

Dr. Vicente González Mestre
Cirurgià plàstic

Com va aparèixer a Premià de Dalt?
Per amor. Jo sóc de Barcelona però tota la meva infància
havia estat al Baix Camp, per Salou, Cambrils, Montbrió
del Camp, Montroig... Fins que a la Facultat de Medicina
vaig conèixer l‘Antònia Roig, filla del Pau Roig, que venia
per Premià de Dalt des de sempre. Imagineu-vos als 18-19
anys com tira l’amor. Casualitat de la vida, una dels meus
nou germans també tenia relació amb un noi que estiuejava a Premià de Dalt, en Carlos Navarro.
......................................................................................................
O sigui que l’amor és el que us va traslladar al nostre
poble?
Sí, l’amor i un seguit de coincidències. Jo era amic dels
Serra i dormia a casa seva, al passeig Coromina. Més tard,
en acabar la carrera, vaig casar-me amb l’Antònia. Els meus
sogres també tenien la casa al mateix carrer així que els
meus fills van passar gran part de la seva infantesa entre
el passeig Coromina i Sant Jaume. Era una època que res té
a veure amb la d’ara, tothom ens coneixíem. Marxaven de
casa tots sols a les nou del vespre cap a Sant Jaume per a
veure els partits de futbol.
......................................................................................................
I de la facultat a la Vall d’Hebrón?
Sí, a la unitat de cremats de la Vall d’Hebrón que havíem
inaugurat el 1966 amb el meu gran mestre, el doctor
Jaume Planas, en aquell moment cap de servei. L’any 1980
la meva vida professional va donar un tomb en sortir les
places mèdiques per a Can Ruti. Vaig fer les oposicions i
em van nomenar Cap de Servei. Per a mi era comodíssim
agafar i anar a les 8 del matí des de Premià a l’hospital.
Potser per això, entre el 1983 i 1984 ens vam instal·lar definitivament a Premià de Dalt. La que no hi va sortir guanyant tant va ser la meva dona, que havia de travessar part
de Barcelona per anar a la Vall d’Hebrón, on va seguir fent
de metgessa.
......................................................................................................

LA CONTRA
La cirurgia plàstica i reparadora és la vostra especialitat. Què en penseu que sovint s’associï la seva pràctica
a la frivolitat?
En realitat no té res de frívol. El vestit més íntim que tenim
no és el que ens posem cada dia sinó el que ja portem posat
de naixement. Si una taca o una arruga a la roba ens afecta,
com no ens ha d’afectar el nostre físic en el comportament
diari? Malament quan hi ha alguna cosa del teu cos que fa
trontollar el teu comportament. Ho pots arreglar? Doncs
fem-ho! Penseu que tothom que recorre a la cirurgia plàstica és perquè ho necessita, ningú ho fa per gust.
......................................................................................................
Quina és la visió del Dr. González Mestre respecte l’estat
de la sanitat pública, tan controvertida en els darrers
anys?
És la millor que hi ha. I ho dic jo que he treballat a les dues,
la pública i la privada. Sempre aconsello a la família i els
amics que si tens una cosa petita o normal i vols anar a
una clínica, hi vagis. Però davant un problema greu, oblida-te’n. Ves a un hospital perquè allà està tot. Fa poc va
haver a Barcelona una reunió de tots els fabricants importants d’instrumentació mèdica. Hi van assistir més de
1.200 persones. Doncs bé, des de l’organització m’explicaven que els van demanar fer visites en grup tant a clíniques privades com a hospitals públics i els visitants es van
quedar al·lucinats d’aquests últims. Entraven a unitats de
curta estada o a la unitat d’intensius i en sortien meravellats perquè el que veien no ho tenien ni al seu propi país.
Per tant, si m’ho permeteu, jo reivindico la sanitat pública
catalana. Penseu que quan un privat fa inversió, necessita
treure un capital. Quan un centre públic inverteix, vol una
rendibilitat humana, no econòmica. I això canvia molt.
......................................................................................................
El nou horitzó que es dibuixa en la medicina sembla
tendir cap a la coneguda com a “medicina personalitzada”. La genètica està entrant, poc a poc, en el que és l’assistència medica. Com creu que serà aquesta transició?
El camí està clar perquè cada vegada més ens reduïm a les
estructures personals i a l’ADN. El mateix càncer és diferent en cada persona. Si a través de la genètica pots agafar
una drecera per a tractar el pacient, endavant. El futur
passa sí o sí per les cèl·lules mare. No hem d’oblidar que
som química i ADN. L’amor és química? Doncs sí, és clar,
l’amor i tot en aquesta vida!
El Dr. González Mestre ha dedicat tota la seva vida a la
medicina, concretament a la seva especialitat, la cirurgia
plàstica. Apassionat per la seva carrera, és un gran defensor de la sanitat pública i demana als polítics del país fer
pedagogia de salut bàsica entre els adolescents als instituts
per a evitar col·lapses en els centres d’urgència. El doctor
ens transmet en cadascuna de les seves mesurades paraules tant el respecte que té a la professió com la capacitat
inesgotable d’aprendre. Tot un senyor que aprofita qualsevol ocasió per a viatjar en llibertat i descobrir nous indrets
amb la seva altra gran passió, la moto.

