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A MIG CAMÍ 
DE L’HORITZÓ 2020

Rendim comptes
de mitja legislatura



EL SÍNDIC A 

Prèviament, cal concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 

900 124 124
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat

El proper dimarts 16 de maig l’equip el 
Síndic de Greuges de Catalunya serà a 
Premià de Dalt.

Atendrem les persones que vulguin fer 
consultes o presentar queixes contra una 
actuació de l’Administració pública i també 
contra les empreses que presten serveis 
d’interès general (llum, aigua, gas, etc.).

Les visites s’atendran a la Biblioteca 
Jaume Perich i Escala, riera Sant Pere, 88.
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L’alcalde escriu

Al Govern considerem que informar i retre comptes amb 
els veïns ha de ser un dels principals eixos de la transparèn-
cia de qualsevol administració pública. Per aquest motiu, 
hem volgut dedicar part del número de maig de la revista 
municipal a resumir l’acció de Govern i els aspectes més 
rellevants de la meitat d’aquesta legislatura.

Tal i com vaig dir en el discurs d’investidura en ser escollit 
alcalde, el rendiment de comptes, la transparència i el govern 
obert són compromisos ferms i avui ja han esdevingut una 
realitat. En aquesta línia, hem organitzat tres audiències 
públiques tant per a rendir comptes de la feina feta com per 
a parlar amb la ciutadania de forma distesa en tres espais, 
la Casa de la Vila (antic Ajuntament), el barri del Remei i el 
barri Santa Anna – Tió.

Sens dubte, l’Audiència Pública és una passa més en el 
compromís de transparència i participació de l’equip de 
Govern de l’Ajuntament de Premià de Dalt amb la ciutadania, 
sobretot ara que s’han complert dos anys de la seva consti-
tució. En aquest espai regidors i jo explicarem als veïns l’ac-
tivitat municipal i la gestió dels recursos públics i, en acabar, 
compartirem amb tots vosaltres opinions, suggeriments i el 
que creieu convenient amb el doble objectiu d’apropar-vos la 
nostra gestió i  consensuar noves accions a futur. 
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Aquesta és la tercera vegada que el 
web municipal compleix tots els requi-
sits del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). 

Aquesta institució acadèmica 
avalua la informació que ofereixen 
els webs dels ajuntaments catalans 
i certifica el compliment de 52 criteris 
de transparència. Informació biogràfi-
ca dels polítics del consistori, l’inventa-

ri de béns municipals i els índexs sobre 
la despesa i inversió/habitant són apar-
tats que es valoren. 

El laboratori també analitza l’accés 
que té la ciutadania a l’execució del 
pressupost desglossat, al període mig 

de cobrament i a informació sobre 
contractes, convenis i subvencions. 
Amb totes aquestes dades construeix 

el mapa de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública. 

Des de Premià de Dalt es treba-
lla constantment per a complir tots 
els criteris establerts. Enguany 
només 17 municipis de Catalunya 

han assolit el 100% de transparència, 
entre ells, Premià de Dalt per tercer any 
consecutiu.
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noMéS 17 MUnICIPIS DE CATALUnyA hAn ASSoLIT EL 100% DE TRAnSPARènCIA, EnTRE ELLS, PREMIà DE DALT

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Premià de Dalt aconsegueix 
la màxima transparència en la comunicació pública local

Seguim 100% transparents 
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>> El regidor de Comunicació, Alejandro Costa Urigoitia, va recollir el guardó a la UAB

 L’Ajuntament de Premià de Dalt ha tornat a 
aconseguir complir el 100% dels indicadors del 
Segell Infoparticipa, el màxim reconeixement a 

la qualitat i a la transparència de la comunicació 
pública local.

TROBA 10 DIBUIXOS D'ULISSES ALS NOSTRES 
COMERÇOS I ENTRA EN UN FABULÓS SORTEIG

 

DEL 16 DE MAIG 
AL 16 DE JUNY
DEMANA EL FULLETÓ
AMB LA BUTLLETA 
PER PARTICIPAR ALS
SEGÜENTS COMERÇOS:

premiadedalt.cat

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Ensenyament

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Comerç i Consum

ELS ALUMNES PARTICIPANTS, QUAN 
TROBIN EL SEU DIBUIX EN UN COMERÇ, 
ELS HI DONARAN UN PAC AMB UNA GORRA 
D'ULISSES DE REGAL!

Els dibuixos els realitzaran els alumnes 
de 2n de primària de les escoles municipals 
en una visita i taller al Museu de Premià 
de Dalt / Casa del Plat d’Ulisses!
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Compromís 
amb la gent

| 01 100% drets socials:  Augment del 10% de les partides socials

| 02 Cap llar sense llum: 263 persones ateses i 20.000€ d’ajuts atorgats 

| 03 Millora d’habitatges de gent gran      | 04 En marxa projecte de cons-

trucció Centre d’Assistència Primària (CAP)   | 05 Ampliació i millora del DISA 

(Distribució Solidària d’Aliments)   | 06 Horts socials: barri Santa Anna – Tió 

i la Cisa    | 07 + qualitat vida gent gran: caminades saludables + Espai Respir



 | 01 Rebaixa de la pressió fiscal i impostos:  -10% escombraries -12,6% IBI 

 | 02 Pagament a proveïdors a  30 dies  | 03 Dèficit zero

 | 04 Reducció de l’endeutament un 74% des del 2009  | 05 Aposta per la 

comunicació 2.0   | 06 Més presència a xarxes socials    |  07 Canal audiovisual 

en línia, Premià de Dalt Mèdia     | 08 Nous continguts a la revista municipal 

“La Pinassa”     | 09 Assoliment del Segell Infoparticipa:    

municipi 100% transparent

A MIG CAMÍ. BALANÇ DE LA MEITAT DE LEGISLATURALA PINASSA_ 123
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Gestió responsable 
i transparent
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Dinamització econòmica
comerc

| 01 Pla 3000: 28 persones en atur, contractades    

| 02 Pla 1500: 14 nous autònoms    | 03 Programes d’ocupació: 126 

ofertes de treball generades   | 04 Assessorament a 6 empreses i 70 

emprenedors  | 05 116 contractes de pràctiques formatives 

| 06 Creació de noves campanyes de dinamització comercial 

| 07 Festa Major del Mercat Municipal   | 08 Impuls al mercat de venda 

no sedentària amb noves parades   | 09 Reducció de l’atur  

- Premià de Dalt 9,42% - Catalunya 14,80% - Estat espanyol 18,63%



     

AJUNTAMENTLA PINASSA_ 123
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Cultura, 
educació i esport

| 01 Consolidació del Banc de Llibres. Estalvi 600€ de mitjana per família 

| 02 Impuls a la programació cultural: EscenARTS, Festihumor, Arrela’t, 

Jazz en la Nit i Festival de Música del Maresme   

| 03 Apostem pel Patrimoni amb un esdeveniment gastronòmic, cultural, 

esportiu i lúdic: el Dia d’Ulisses | 04 Millores a La Poma BikePark, el millor 

biciparc d’Europa | 05 Acadèmia de Futbol: projecte cooperatiu entre el CE 

Premià de Dalt, l’Ajuntament i CORMA
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SOSTENIBILITAT

 | 01 Millorem els carrers del poble:

- Urbanització i pacificació del carrer de la Cisa i torrent Pau Manent

- Carrers de La Floresta - Accessos al cementiri i al barri del Remei

- Avingudes i carrers del barri Santa Anna – Tió amb el Pla de Barris

 | 02 Remodelació integral de la Casa de la Vila i adequació per a trans-

formar-la en un hotel d’entitats i seu del Jutjat de Pau i Policia Local

 | 03 Renovació de l’enllumenat amb tecnologia led: estalvi de 100.000€

 | 04 Instal·lació de màquina pionera de recollida de petits envasos a la 

via pública amb recompenses
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QUALITAT DE VIDA

 | 01 + presència policial: cooperació amb Mossos d’Esquadra

 | 02 16 càmeres lectores de matrícules a les entrades del poble

 | 03 Recollida + eficac + eficient dels residus municipals amb la Societat 

Municipal La Pinassa  | 04 Estalvi 480.000€ amb la municipalització de la 

recollida  | 05 Creació jardins de Can Figueres  | 06 BUS NIT 2.0 Gratuït, 

cardioprotegit i amb monitor pels joves  | 07 Aposta Museu de Premià de Dalt 

com a centre cultural de primer nivell  | 08 Millora de l’espai de socialització 

canina Can Verboom  | 09 Creació del camí escolar Marià Manent i Sta Anna



10 d’abril /2017
.................................................................................
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 2). 
AprovAdA per unAnimitAt
.......................................................................................
Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora del 
mercat de venda no sedentària del municipi de Premià de 
Dalt

· A fAvor : PDeCAT, ERC, PSC  i PP · Abstenció : Crida
.......................................................................................
Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de 
l’estacionament limitat de vehicles a la via pública, sota 
control horari, del terme municipal de Premià de Dalt 

· A fAvor : PDeCAT, ERC, PSC  i PP · Abstenció : Crida
.......................................................................................
Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

· A fAvor : PDeCAT, ERC, PSC  i Crida · en contrA : PP

.......................................................................................
Moció del grups municipals del PDeCAT, PSC i ERC relati-
va a la plaga del “Tomicus” i per a una explotació sosteni-
ble dels boscos del Maresme

· A fAvor : PDeCAT, ERC, PSC  i PP · Abstenció : Crida

ACORDS DE PLE
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PROACTIVA OPEN ARMS
Organització no governamental de Badalona amb 
la missió principal d’evitar més morts i rescatar 
del mar els refugiats que arriben a Europa fugint 
de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.

XERRADA-COL·LOQUI
CONDUÏDA PEL PERIODISTA
RAFEL DE RIBOT

  

PARLEM DELS
REFUGIATS!
Dijous 8 de juny, 19,30h
Ajuntament de Premià de Dalt
SALA DE PLENS 
(Plaça de la Fàbrica)
 

www.proactivaopenarms.org

@RafaeldeRibot

www.grup62.cat/www.premiadedalt.cat

www.netegemlaguerra.com

HUMANITY WINGS MARESME
Entitat formada per joves de la nostra vila i 
d’altres poblacions del Maresme. Treballen als 
camps de refugiats de Tessalònica, a Grècia, 
i ben aviat també treballaran a Sèrbia.

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Desenvolupament
i Cooperació

DAVID CIRICI
Últim premi Sant Jordi de novel·la amb El setè 
àngel, un llibre sobre naufragis personals que 
també tracta el tema dels refugiats. 
Premi Strega amb Molsa (54a Fira de Bolonya).



La Diputació de Barcelona va 
presentar i explicar el passat 3 de març 
els resultats de la primera enquesta 
d’hàbits de salut entre els alumnes 
de quart curs d’Educació Secundària 
obligatòria (ESo) de Premià de Dalt. 

Aquesta eina permet prioritzar les 
intervencions en matèria de promoció 
i educació per a la salut al llarg de tot 
el període escolar.

Laura Martínez, diputada de Salut 

Pública i Consum de la Diputació, va 
explicar el potencial de l’enquesta, 
que recull totes les dimensions de les 
conductes relacionades amb la salut. I 
va emmarcar la importància de la salut 
en totes les polítiques en assenyalar 
que gran part dels determinants de la 
salut van més enllà del sistema sanitari 
i estan relacionats amb l’entorn, les 
oportunitats socioeconòmiques, i 
com aquestes la modulen. En aquest 
sentit va remarcar que «per a la salut, 
el codi postal és més important que 
el codi genètic», en referència a les 
diferències de vida que podem trobar 
entre territoris. 

AJUNTAMENT    LA PINASSA_ 123
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LA DIPUTACIó hA REALITzAT UnA EnqUESTA PER A ConèIxER ELS hàBITS DE SALUT DELS ESTUDIAnTS DE 4T D’ESo

La sala de plens va acollir la presentació, a càrrec de la Diputació de Barcelona

Es presenten els resultats de l’Enquesta 
d’Hàbits de Salut entre alumnes de 4t d’ESO
L’enquesta fa una radiografia que ha de permetre noves polítiques de prevenció

AUDIÈNCIES 
PÚBLIQUES
Casa de la Vila (antic Ajuntament)  > Dijous 18 maig > 19.30h

Local Associació Veïns Barri Remei > Divendres 19  maig > 20.00h

Torrent Santa Anna > Dissabte 20  maig > 17.30h 

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

MAIG MAIG MAIG

18 19 20

Vine a compartir amb nosaltres 
els dos anys de Govern

Josep Triadó va emplaçar que en els propers anys puguem celebrar noves trobades similars, tant per seguir 
aprofundint el treball intersectorial com per poder discutir noves edicions de l’enquesta, que permetrien veure 

l’evolució en el temps dels hàbits de salut.
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Fernando Aramburu, 
basc d’origen però resident 
a Alemanya des del 1985 va 
escriure els relats Los peces 
de la amargura (2006)  sobre 
les víctimes del terroris-
me d’ETA i la novel·la Años 

lentos (2012) sobre els orígens de  la banda terrorista. 
Ara torna de ple sobre el “tema” basc amb una ambicio-
sa novel·la, Patria (2016),  en la qual vol retre homenatge a 
les víctimes que ho van ser doblement al ser aïllades i, fins 
i tot, expulsades de les seves comunitats. 

Patria és la història de dues famílies d’un poble de 
Guipúscoa al llarg de tres dècades. La llarga amistat que 
les uneix queda esberlada quan el patriarca d’una de les 
famílies, el Txato, un empresari del transport que ha pros-
perat es converteix en la diana de la banda i és extorsio-
nat, mentre el fill gran de l’altra família, el Joxe Mari, 
entra de pistoler a l’organització terrorista.

Mitjançant capítols curts que van saltant en el temps 
i a través de la veu dels nou personatges que componen 
aquestes dues famílies, Aramburu narra com repercuteix 
la violència en pares, mares,  fills, germans, companys; 
alhora que exposa diferents perspectives del “conflicte”: 
la pressió que tenen els que no combreguen amb la causa, 
la clandestinitat, les tortures als presos, la vida a la presó, 
els llargs viatges dels familiars per veure’ls, el paper de 
certs capellans... El pes del relat, però, recau en les dues 
dones: la Bittori,  la dona de la víctima i la Miren, la mare 
del terrorista. Les dues matriarques són l’expressió d’una 
societat enfrontada, dividida per l’odi i la incomprensió, 
que reaccionen de manera diferent quan es produeix un 
atemptat.

El llibre comença l’any 2011 quan ETA anuncia el 
principi de la fi de la violència. El desconcert per aquest 
anunci, el per què han servit tants anys de terror, el perdó, 
la reconciliació, el no oblidar. De tot això parla aquesta 
novel·la que ens ajuda a comprendre les darreres dècades 
de la història d’Euskadi i a encarar-ne les futures.

Varen portar-lo damunt 
un carro lligat de peus i 
mans, el varen descarre-
gar per després enfilar-lo al 
damunt del piló de socs que 
havien preparat al mig de 
la plaça i immediatament 
varen lligar-lo al pal que 

sobresortia de la pira. nahman, el pare de Mossé, inten-
tava tapar els ulls al seu fill de vuit anys perquè no veiés 
aquella barbaritat que estava a punt de cometre’s, però el 
nen es deslliurava de la pressió paterna i obria uns ulls com 
unes taronges. Tot i el plor que no podia contenir, el nen 

va poder comprovar com aquell pobre desgraciat tenia la 
cara completament ensangonada després que li haguessin 
tallat la llengua i cosit els llavis amb una mena de cordill 
gruixut. El pare va adonar-se que el seu fill li estava dema-
nant una resposta a la lògica pregunta del perquè d’aque-
lla bestialitat.

—és un costum bàrbar, fill meu. Diuen que així no hi 
ha perill que en els darrers instants de la seva vida pugui 
blasfemar contra Déu i els sants. Com si el pobre Jafudà 
fos un servent del Mal o un deixeble del dimoni! El que 
hem de fer, Mossé, és pregar nosaltres perquè Adonai 
l’aculli al seu Regne.

Patria

Bonastruc el jueu

Fernando Aramburu Signatura: n Ara

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Presentació del llibre
Divendres 2 de juny a les 19.30h . A la Sala Orfeó de Sant Jaume

Forma part de l’exposició col.lectiva “Transcendència infinita” 
Museu de Premià de Dalt fins a l’1 de juliol

Miquel Fañanàs

Fotografia: Josep Sánchez Carralero
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

#revistalapinassa  #premiadedalt

01. @innokuous / 02.@voltorbro/ 03.@lilgest/ 04.@xanataliya/ 05.@aliciadiest/ 06.@elracodelateresa
07.@piqueres_and_piqueres_/ 08.@keru74/ 09.@lalolasoriano/ 10.@moneh70/ 11.@djmasterflash/  12.@evita_pinkie
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Satisfets de la resposta al Divertit-Art d’enguany on hem volgut recuperar 
l’esperit no només del joc sinó també de la creativitat, potser l’hem enfocat un 
pèl massa cap als infants i ens ha mancat alguna activitat més pels grans, ho 
tindrem present per l’any vinent. Volem agrair la feina als joves voluntaris que 
han donat un cop de mà i als que hi han participat.

Tenim carrers tancats i aixecats, volem que els nostres carrers no tinguin 
forats ni entrebancs, que les clavegueres funcionin be, i que els torrents desai-
güin, per tant els hem de reparar, ho anem fent a trossos per destorbar el 
mínim possible, i anirem per feina per enllestir aviat.

Finalment i degut al temps inestable no hem pogut acabar l’EscenARTS dins 
l’Iglú de vent, no us amoïneu ens el guardem per una altre ocasió, aprofitem 

per valorar positivament la participació del públic, i volem demanar-vos de 
cara al festival de tardor que ens feu saber quins dies i horaris penseu que es 
millor programar els espectacles familiars.

Comencem amb l’Aplec de La Cisa, aquest any l’Esbart L’Espolsada vol fer 
una ofrena a la Verge de La Cisa i a tot el poble  ballant una dansa amb música 
de Josep Cots, just després de la Missa, al mirador de La Cisa, recordeu que hi 
haurà sardanes, paella, havaneres, rom cremat i la Fira d’Artesania, la Comis-
sió de Festes ja ho te tot pràcticament a punt.

Aquest any celebrem els 40 anys del nostre Festival de Música del Maresme, 
creiem que la  llarga trajectòria del Festival, mereix una gran inauguració, per 
això hem programat un concert amb la Cobla Sant Jordi i el grup Coses el dia 
20 de maig a Can Casadellà i aprofitarem per presentar la Guia dels Festivals 
Musicals del Maresme 2017. facebook : esquerra republicana de cata-
lunya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Fer propostes, fiscalitzar les polítiques de l’equip de govern, crear alterna-
tives, ser altaveu dels veïns i veïnes, participar de la vida social del municipi. 
Aquestes són només algunes de les activitats del dia a dia de la Crida.

Però ens trobem amb un mur a l’hora de portar a terme totes aquestes actua-
cions. El règim de govern de Premià de Dalt (el govern del màrqueting) format 
per PSC, ERC i PDeCAT (CiU) no para de dificultar i silenciar la nostra feina, 
d’ignorar i menystenir les nostres propostes i idees.

Sense anar més lluny, se’ns va prohibir la paraula diverses vegades en el 
passat Ple pel simple fet de pensar diferent i de no ser al govern. I no és preci-
sament la primera vegada que passa.

nosaltres seguim aprofitant aquest espai, l’única escletxa que tenim als 
mitjans municipals per arribar a tots vosaltres, i l’única manera de fer-vos 

arribar les reivindicacions silenciades.
I no pararem de recordar a aquest govern que el poble no és seu, que pensar 

diferent no és dolent i és legítim, que la pluralitat no és “o et sumes al meu 
govern o t’ignoro”. que no permetre expressar-se lliurement a la ciutadania o 
als representants que han escollit és molt poc democràtic. Cap reglament justi-
fica silenciar paraules en democràcia.

A totes les persones que volen canvis, que s’escolti la seva veu, que se’ls 
tingui en compte, que tenen propostes per millorar, us animem a fer-vos sentir 
i a no rendir-vos. Perquè tot sembla impossible fins que deixa de ser-ho, i tot 
mur acaba caient. cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.
com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: 
cridapremiadalt

El pasado pleno del mes de abril, aprobamos una ordenanza que regula 
el estacionamiento de la zona de la Floresta y Can Vilar, con tal de facili-
tar a nuestros vecinos, vista la gran afluencia de coches de Premià de Mar, el 
aparcamiento en su día a día. Celebramos la aprobación ya que esta era una 
propuesta que hizo el Partido Popular en las pasadas elecciones municipa-
les. En el pleno hicimos diferentes preguntas. Una de ellas hacía referencia 
a la inseguridad ciudadana que por desgracia sufre el pueblo. Pese a nuestra 
insistencia, el equipo de gobierno está obcecado en no revisar la falta de efec-
tivos de nuestra Policía Local. Lamentar también el ridículo que cometió el 
concejal de comunicación, ya que pecó de soberbia al defender la portada del 

pasado número de la revista donde salía un Mosso d’Esquadra con un Policía 
Municipal. Le recordamos que en Premià de Dalt tenemos Policía Local, y que 
la fotografía se había robado de otro municipio. Lamentamos que el equipo 
de gobierno estuviera en el escenario el domingo de Ramos bendiciendo la 
palma cuando este es un acto que nada tiene que ver con la política. no se 
pueden utilizar este tipo de actos y tradiciones para publicitarse. Esperamos 
que hayan tenido unas felices vacaciones de Semana Santa y les invitamos a 
dirigirse a nosotros por cualquier duda, problema o sugerencia que tengan.
facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premiade-
dalt@ppbarcelona.org

Els boscos del Maresme són fonamentals, tant per a la preservació del medi 
ambient i de les espècies, com per a la seguretat de les poblacions del litoral, 
en actuar com a defensa davant les pluges torrencials tan habituals en aquesta 
comarca.

no obstant això, els boscos del Maresme, estan patint una plaga de l’esca-
rabat Tomicus que unida a altres plagues, els estan posant en un seriós perill. 
Aquestes plagues s’estan desenvolupant amb més força, a causa del canvi 
climàtic i de la sequera, però també com a conseqüència de l’abandonament 
dels boscos per part dels propietaris, a causa que no obtenen cap rendiment 
dels mateixos.

Davant d’aquesta situació i amb les dades facilitades pels tècnics del Consell 
Comarcal, el PSC entenia que calia treballar en dos fronts: d’una banda, pres-
sionar la Generalitat i la Diputació perquè incrementin els fons per a l’eradica-
ció de la plaga i per altra banda, incentivar els propietaris per a una explotació 
sostenible dels boscos, aprofitant la biomassa com a font d’energia per a l’aigua 
calenta i la calefacció.

Per incentivar l’aprofitament sostenible dels boscos, és molt important la 
implicació dels Ajuntaments com a vehicle per arribar als nombrosos propie-
taris que han de ser els autèntics protagonistes. En aquest sentit el PSC, va 
plantejar una moció juntament amb PdeCat i ERC que va ser aprovada per 
unanimitat. facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@
premiadedalt.cat

nou Impuls-PDeCAT dedica els seus esforços a liderar el Govern i impulsar 
polítiques de millora constant de la nostra vila. Darrerament els dos grups que 
han quedat a l’oposició, dos extrems ben allunyats entre ells i de la centralitat 
política, ens han titllat d’intolerants i superbs, oblidant que el govern repre-
senta prop del 80% de la voluntat expressada a les urnes i que sempre actuem 
amb el màxim consens, transparència i solvència. Rebutjar mocions plenes de 
paranys que hipotequen el nostre futur, no és no ser democràtics. Tot el contra-
ri, és actuar seguint el mandat de la majoria i amb el rigor que ens caracteritza.

Un exemple clar és assolir de l’espai que era 100% privat de la Cisa, 7 
hectàrees de pulmó verd 100% públiques, a cost zero i preservant el patrimoni 
natural, arqueològic i etnològic del paratge. En contra, únicament un grup anti-

sistema que vol posar en perill les finances municipals multiplicant per 20 el 
deute per habitant. En l’altre extrem, amenaçar amb els tribunals per seguir el 
mandat democràtic del poble de Catalunya, és de nou, no entendre la composi-
ció política i impecablement democràtica del nostre consistori.

nosaltres som els dels llibres de text gratuïts, els que abaixem l’IBI i la taxa 
d’escombraries; els que treballem amb les entitats per preservar i potenciar la 
cultura, l’entorn i el patrimoni; dinamitzem comerç i mercats; donem suport als 
emprenedors; els del bus nit i transport gratuït; els que apostem per l’esport i la 
vida saludable; els que millorem barris... Tot això i més amb molt esforç, treba-
llant dia rere dia per fer cada vegada millor Premià de Dalt. 
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Treballant dia rere dia per a fer cada vegada millor el nostre poble

El PSC Contra el Tomicus

Primavera cultural, joves i carrers

14

Plantegem alternatives a les polítiques de sempre

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.

Seguimos trabajando para cumplir nuestro programa electoral
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16/17/18

18/19/20

17/31

20 dissabte

24 dimecres

25 dijous

26 divendres

28 diumenge

31 dimecres
17:30h a 20h

17:30h a 20h
Maig 2017

18 h
13 dissabte 7’30 h

7 diumenge de 9h a 14h

Fira d’Ocasió
Posa la teva parada! 
Preu d’una taula i una cadira: 10€.  
Pati de Sant Jaume
SC Cultural Sant Jaume

Sortida Costa Brava 
“Camí de Ronda”
Sortida del pati de SC Sant Jaume
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

14 diumenge

17 dimecres

19 divendres

18 h

11 h

18 h

19’30 h

21’30 h

Tarda de cine 
“La Reina de África”
Associació de la Gent Gran Premià de Dalt

22a Missa Rociera 
Missa mossèn Xavi Pich-Aguilera
Comissió Missa Rociera

La Petita Hora conte
“El circ de tots”
a càrrec d’Eva González.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

 Presentació llibre 
El bes de la nit
Montse Assens i Anna Rispau
Recital poètic i concert de l’Escola 
Municipal de Música
A la terrassa del Museu
Museu de Premià de Dalt

Cinefòrum 
Corazón gigante
Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume 
Espai de Cinema

Audicions dels
alumnes de l’Escola 
Municipal de Música
Auditori de Can Figueres
Escola Municipal de Música

Audiències Públiques
“A mig camí de l’Horitzó 2020”

Inauguració de la 40 edició 
Festival Música 
Maresme 
Grup Coses & la Cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona.
A Can Casadellà. Regidoria de Cultura

L’Hora conte Contes de dol 
per començar de nou
A càrrec d’Alma i la Mar de Contes
Biblioteca i Museu de Premià de Dalt
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Xerrada 

La mort diversa. 
Ritual, creença i dol 
arreu del món 
Ariadna Solé Arraràs, 
doctorada en Antropologia de la mort
Al Museu de Premià de Dalt

Concert professors 
Escola de Música
“Els músics de Premià de Dalt”
Sala del teatre de la SC Sant Jaume
Escola Municipal de Música

Tertúlia de llibres 

“Josafat” i 
“Intents de treure suc a la vida”
Grup de Lectura d’Arts i Lletres
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Playbaks de Teatrix
A càrrec dels alumnes curs teatre infantil
Sala Sant Jaume de la SC San Jaume
Jo Butaca

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

Xerrada 

La mort invisible. 
El tabú de la mort al 
món occidental
Ariadna Solé Arraràs,
doctorada en Antropologia de la mort
Al Museu de Premià de Dalt

Taller d’Estimulació 
Cognitiva “Més que un 
taller de memòria”
Dirigit pel Dr. Miguel A. Ramírez.
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt
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20 h

18 h

19 h

de 10ha 12 h

20 h

18’30 h

17’30 h

19 h



LA CONTRA

Com neix la iniciativa?
Estudiem 2n de batxillerat i en la tria del treball de recerca 
vam decidir que faríem el treball sobre la guerra de Síria i la 
crisi humanitària dels refugiats. Inicialment ens vam plan-
tejar dur a terme una campanya solidària d’ajut a les perso-
nes refugiades, però, per una sèrie de circumstàncies vam 
conèixer la Charo, familiar de la portaveu de l’escola, que 
ens va fer d’intermediària amb una onG que treballava als 
camps de refugiats de Grècia. Gràcies a ella, al juny vam ser 
als camps de Frakapor i Karamanlis, a Tessalònica, durant 
una setmana.
 ......................................................................................................
Com va ser la vostra arribada? Vau trobar-vos el que 
esperàveu?
El primer viatge, al juny de l’any passat va ser per a saber 
què era un camp de refugiats. érem tres voluntaris. Per 
molt que ens imaginéssim, la realitat ens va impactar molt 
i vam decidir que en lloc de fer una campanya de recollida 
de diners, havíem d’organitzar-nos i fer molt més, i avui ja 
som 19 persones.
 ......................................................................................................
Quines accions heu dut a terme?
hem organitzat 8 viatges a aquests dos camps. és curiós 
perquè en el primer vam viure el caos en muntar el camp 
i en els últims hem viscut el seu desmantellament. hem 
comprat i distribuït roba, material escolar, posat en marxa 
una petita escola al camp de Frakapor, els pares de la Merce-
des Sánchez han ofert atenció mèdica, hem fet classes d’an-
glès, recaptat diners per a roba tècnica per al dur hivern i 
vam gestionar la donació de 300 parells de sabates d’hivern 
noves fins a repartir-les entre tots els nens de Frakapor.

Què és i com és un camp de refugiats?
Recorda molt a un camp de concentració nazi. Amb policia 
que controla l’entrada i sortida de voluntaris i de refu-
giats, que tot i que en teoria poden sortir, estan aïllats de 
la civilització. L’ambient és d’una gran incertesa, de situa-
ció passatgera... Si no fossin persones, definiríem un camp 
de refugiats com una granja i a elles com a bestiar. Són 
números i quan els hi preguntes on viuen, et responen “127 
A 12”.
 ......................................................................................................
La vostra experiència de voluntariat us ha canviat la 
vida?
Sens dubte. quan t’hi trobes, reacciones. Per molt buit que 
siguis, t’omples de cop. Veus que allò que t’expliquen a la 
televisió és la realitat i que tu pots ser demà un refugiat. 
Són de la teva edat, els agrada la mateixa música i miren 
les mateixes pel·lícules. Eren estudiants i tenien una casa. 
Com tots nosaltres. Aprens a relativitzar-ho tot i sobretot 
a gaudir del que ara tens perquè en qualsevol moment, ho 
pots perdre tot. Com els hi ha passat a ells.
......................................................................................................
Què voldríeu explicar a la gent que llegeix aquesta 
entrevista?
occident comet l’error de pensar que totes les persones 
refugiades han de ser bones persones. I no és així. Ser refu-
giat no et converteix en cap sant. Com a tot arreu, hi ha de 
tot. I també problemes de convivència tant per ideologia, 
religió com per conseqüències de la guerra.
 ......................................................................................................
Quin és el vostre nou repte?
organitzar-nos per torns i passar tot l’estiu als camps de 
Sèrbia. Volem recollir diners per a comprar allà necessi-
tats bàsiques perquè hem vist que comprar aquí i transpor-
tar-ho és molt car i poc operatiu. I després, fer un esplai per 
als nens. Per això necessitem el suport de la gent de Premià 
de Dalt.

Humanity Wings
L’experiència d’un grup de joves 
maresmencs per a canviar el món des 
del voluntariat

“Aprens a relativitzar-ho tot i sobretot 
a gaudir del que ara tens perquè en 
qualsevol moment, ho pots perdre tot”

 Mercedes Sánchez, Rodríguez, Omar Sabri, Nayana 
Marsal, Ricardo Moraño, Anna Miranda, Paula Miranda, 
Carla Carreto, Laura Pons, Jaume Abad, Santi Sánchez i 
Marc Garcia són els joves entre 16 i 20 anys que han creat 
l’entitat “Humanity Wings”. Un grup atípic de joves del 
Maresme que ja porta 8 viatges als camps de refugiats de 
Grècia per aportar el seu granet de sorra en millorar una 
situació del tot vergonyosa, conseqüència de la Guerra de 
Síria. En breu, uns joves que són tot un exemple de coratge, 
solidaritat i empatia.


