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DESTAQUEM
Enfutbol’at. Futbol per a tothom

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
Envelliment actiu i de qualitat

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

TRIBUNA POLÍTICA

XARXES SOCIALS

AGENDA D’ACTIVITATS

LA CONTRA
Maria Planas, Espai Respir 

L’alcalde escriu

A finals de juny, concretament el dia 28, comença 
la nostra Festa Major. Durant cinc dies, fins el 2 de 
juliol, els veïns de Premià de Dalt ens trobem més que 
mai als carrers i places del poble, l’escenari de les acti-
vitats que la Comissió de Festes ens ha preparat amb 
gran il·lusió.

 Hi trobareu de tot. Activitats per a grans i petits a 
diversos espais perquè tots i cadascun de nosaltres 
tinguem l’oportunitat de gaudir-la amb intensitat.

 Des d’aquestes línies, el meu reconeixement a totes 
les persones que formen la Comissió de Festes -que 
es multipliquen per ser a tot arreu abans i després de 
cada acte- i a la regidora de Festes, Emma Escolano. 
Sou un gran equip!

 Prepareu-vos doncs i carregueu piles per a viure 
amb alegria la Festa Major en honor a Sant Pere. 

A totes i tots, Bona Festa Major!!!
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Gabinet d’imatge i Comunicació de l’Ajuntament 
(Mònica Farré) 

Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep Triadó Cuquet 

Eulàlia Rodríguez Tió

Impremta Pagès , S.L

4.500 unitats

B15451-1989

Ara pots comunicar 
les incidències 

de l’enlllumenat públic 
a través: 

902 110 148

El llum del carrer 
no funciona?



“Enfutbola’t. Futbol per tothom” 
La jornada comptarà amb la participa-
ció de més de 400 esportistes d’equips 
d’arreu de Catalunya i se celebrarà el 
proper 18 de juny de 2017 al Camp 
Municipal de Futbol Premià de 
Dalt.

L’objectiu de la Fundació orga-
nitzant aquest esdeveniment, el 
primer que fa d’aquestes caracte-
rístiques, té dos punts principals. 
Oferir un dia de futbol i diversió a tots 
aquests joves, la majoria dels quals 
només entrenen. I alhora, mostrar i 
conèixer la realitat d’aquests equips 
de futbol per marcar futures línies 
d’actuació de la Fundació de l’FCF per 
a ajudar-los.

Entre els clubs federats partici-
pants hi haurà els equips inclusius 
del RCD Espanyol, el CE Europa-Acidh, 
el Club Atlètic Masnou, la UD Cirera, 
la UE Cornellà, l’Escola de Futbol Vila-

decavalls, el Castellar FS, el Ciutat de 
Mataró FS, la Fundació Vic Unió Espor-
tiva, el Tona UE, el Vilassar de Mar FS, 
l’Olot UE, el CE Olímpic Móra d’Ebre 
i la UE Sant Joan Despí, entre molts 
d’altres. Entre els partits previstos 
hi haurà lliguetes, quadrangulars, un 

partit d’exhibició de cecs totals i un 
altre de cloenda entre els veterans del 
FC Barcelona i el RCD Espanyol, entre 
d’altres.

La presentació de l’esdeveniment 
va tenir lloc el 17 de maig a la seu 
de la Federació Catalana de Futbol, 
encapçalada pel seu president, 
Andreu Subies. També va partici-
par-hi l’alcalde de Premià de Dalt, 
Josep Triadó, qui va expressar l’or-

gull que és per a Premià de Dalt acollir 
aquesta jornada,  obrint la pobla-
ció a totes aque-
lles persones que 
vulguin venir a 
gaudir del futbol 
per a tothom. 
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DIuMEnGE 18 DE Juny, “EnFuTBOLA’T” A PREMIà DE DALT DE 10.00 A 19.00 H

Jornada de futbol per a tothom 
amb més de 400 futbolistes participants

3

>> La presentació d’Enfutbola’t va tenir lloc a la seu de la Federació Catalana de Futbol

Serà una jornada lúdica i esportiva de 
futbol organitzada per la Fundació Privada 

Catalana de Futbol i que tindrà com a 
protagonistes jugadors i jugadores amb 

algun tipus de discapacitat. 

Els consultoris mèdics 
canvien d’horari aquest estiu

Segons ha informat l’ICS a la regidora de Salut, Magda Julià, del 20 de juny a 
l’11 de setembre els consultoris mèdics de Cristòfol Ferrer i avinguda Barcelona 
només obriran als matins. I el servei de Pediatria tindrà lloc únicament al CAP 
de Premià de Mar (carrer de la Plaça, 93)

Consultoris mèdics només oberts als matins d’estiu. Pediatria, al CAP de Premià de Dalt

El llum del carrer 
no funciona?



Estiu en Marxa 2017,  del 3 al 31 de juliol 
El casal s’adreça a alumnes de P3 a 6è de primària i és a càrrec de l’Associació Dinàmic 
sota el títol “Vet aquí... La ruta dels contes perduts”. 

A partir de l’educació emocional, es faran activitats diverses que estimulin els diferents tipus 
d’intel·ligències dels participants a través de la música, el ball i la dansa, els esports, les gimca-
nes, les excursions en el medi natural, el teatre, les arts plàstiques, els jocs i les relacions perso-
nals (espais de reflexió). Es treballarà una història que tindrà una estreta relació amb el món 
dels contes infantils. una història per a compartir en família.
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Els boscos més nets amb la jornada
 “Let’s clean up Europe” 

Una campanya mediambiental que es fa a tota Europa

Dissabte 13 de maig una cinquantena de 
persones amb voluntaris de l’Agrupació de 
Defensa Forestal com a guies van trobar-se 
a la plaça de la Vila per a netejar els boscos 
de deixalles i abocaments diversos.

Ha estat la primera vegada que Premià 
de Dalt s’ha afegit a la campanya mediam-
biental “Let’s clean up Europe”, per fomen-

tar el respecte al nostre entorn i el civisme, 
dins de la Setmana Europea per a la Preven-
ció de Residus. És una acció comuna a tot 
Europa per conscienciar sobre la quanti-
tat de residus que llencem de forma incon-
trolada a la natura i promoure la recollida 
d’aquests residus abocats il·legalment als 
boscos, platges, marges de rius, etc.
una activitat familiar pensada perquè 
pares, mares i fills i grups d’amics compar-
teixin una jornada festiva i de conscien-
ciació cívica. La jornada l’organitzaven la 
regidoria de Medi Ambient, amb la col·la-
boració de l’ADF Premià de Dalt i es van 
recollir :

280 kg de deixalles

L’Ajuntament prorroga 1 any 
el Pla Local d’Ocupació

A primers de maig, l’alcalde, Josep Triadó, va comunicar a les 12 perso-
nes que estan realitzant durant 6 mesos el Pla Local d’Ocupació al muni-
cipi, subvencionat per la Diputació de Barcelona, que se’ls hi renovava i 
ampliava durant 1 any més. 

Atenció 
ibers -romans!

Diumenge 18 de juny, 
a les 18.00h, 
a Can Figueres 
prepararem les Bombardes
Tots els que vingueu, berenareu!!!

És imprescindible 
la vostra col·laboració!

www.viudinamic.org
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7 MàquInES quE LLIuREn RECOMPEnSES En DIPOSITAR-HI PETITS EnVASOS DE PLàSTIC I ALuMInI

Premià de Dalt, pioner amb un nou 
sistema de recollida de petits envasos 

El Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull, inaugurava el 3 de 
maig aquest nou sistema d’estacions 
de reciclatge que ha de contribuir en 
la reducció de petits envasos rebut-
jats a dia d’avui. Es tracta de màqui-
nes pioneres a Catalunya dissenyades 
per a reciclar, totalment integrades i 
personalitzables a càrrec de l’empre-
sa catalana “Smart RVM”. 

El sistema posa en valor la recolli-
da selectiva ja que promou la recupe-
ració de petits envasos que fins ara 
es llençaven a papereres, formant 
part de la fracció resta. Per aquest 
motiu, les 7 màquines que s’instal·la-
ran a Premià de Dalt es col·loquen a 
espais força freqüentats pròxims a les 
escoles i als equipaments esportius:

(1)  Plaça de la Fàbrica

(2)  La Poma Bike Park

(3)  Camp de Futbol Municipal

(4)  Pavelló Poliesportiu Municipal

(5)  Parc Felicià Xarrié

(6)  Petanca Barri Santa Anna – Tió 

(7)  Plaça Petanca Barri del Remei

El programa es desenvolupa a través 
d’unes estacions de reciclatge que 
identifiquen, classifiquen, recol·lec-
ten i processes envasos buits de 
begudes. Alhora es fomenta i reforça 
la consciència ciutadana quant a reci-
clatge i es redueixen els residus plàs-
tics i metàl·lics tant de la via pública 
com de les papereres. Per tant, s’opti-
mitzen residus.

En dipositar els envasos a l’esta-
ció de reciclatge, aquesta lliura un 
ecopunt, una recompensa que serà 
bescanviada per l’entitat premiadora. 

En el codi qR trobareu l’adreça web 
amb les promocions per a bescanviar 
els ecopunts que dona la màquina. Les 
màquines disposen d’una pantalla 
que serveix de mitjà de publicitat i de 
guia pels clients i que facilita l’estat i 
planificació de la recollida dels petits 
envasos i la gestió del programa de 
punts i promocions.

>> El conseller Josep Rull va destacar l’aposta de Premià de Dalt pel Medi Ambient

Altres ajuntaments de la comarca del Maresme estan estudiant la possibilitat de posar en marxa als seus municipis 
aquestes estacions de reciclatge, a partir de l’experiència de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
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El Diputat d’Esports, Josep Salom
ve a conèixer el Bikepark La Poma
El millor biciparc d’Europa

Josep Salom, responsable d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona va ser de visita a Premià de 
Dalt dilluns 15 de maig per a conèixer perso-
nalment la instal·lació municipal de La Poma 
BikePark i el seu potencial. Salom va ser rebut 
per l’alcalde, Josep Triadó, i després es van 
desplaçar fins a aquestes instal·lacions, les 
millors d’Europa dedicades a les dues rodes.

un cop allà, diputat i alcalde van rebre les 
explicacions detallades dels responsables del 
BTT Premià de Dalt, l’entitat que gestiona 
aquesta equipament esportiu de primer nivell.

L’EquIPAMEnT EL GESTIOnA L’EnTITAT LOCAL BTT PREMIà DE DALT

>> L’alcalde, Josep Triadó, amb el responsable d’Esports de la Diputació de Barcelona

Ampliació de la delegació en la gestió 
i recaptació de tributs.
AprovAdA per unAnimitAt
..................................................................................
Moció del Grup Municipal del PP, a la que s’adhe-
reixen PDeCAT, PSC i ERC, per no prolongar la 
concessió dels peatges de l’autopista C-32

· A fAvor : PP, PDeCAT, PSC i ERC

· ABStenCiÓ : Crida

PLE ORDINARI 15 de MAIG

Compte enrere 
per al Consell de Poble

El govern a través de l’Inma Fernández, regidora de 
Participació de l’Ajuntament, vol constituir el Consell 
de Poble de Premià de Dalt, un òrgan consultiu ampli 
de participació i deliberació, previst al Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple 
de la Corporació. Ben aviat s’editarà material informa-
tiu perquè els veïns i les entitats locals puguin formar-
ne part i aportar les seves opinions.



Aquesta nova acció de dinamització 
del comerç local és fruit d’un treball 
conjunt entre les regidories de Comerç 
i Consum, Ensenyament, Turisme i 
Promoció de la Vila i Museu de Premià 
de Dalt, i compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Alumnes de 2n de 
primària de les escoles 
Marià Manent i Santa 
Anna han creat 96 dibui-
xos sobre el Plat d’ulis-
ses, a partir d’una visita i 
posterior taller al Museu 
de Premià de Dalt, on hi ha 

el Plat. Tots els dibuixos són amagats 
als 26 establiments comercials que 
participen d’aquesta campanya. Al web 
i xarxes municipals trobareu la relació 
de comerços adherits a l’acció de dina-
mitzaió comercial.
Les persones que vulguin partici-
par a “La història del Plat d’Ulisses 

s’amaga entre el comerç de Premià 
de Dalt” han de demanar el fulletó de 
la campanya a l’establiment comercial 
participant. Cal apuntar en el fulletó 10 
dibuixos localitzats a diferents establi-
ments i emplenar les dades a la butlleta 
de participació. Amb totes les butlle-
tes emplenades, el 22 de juny, a les 12 

hores, a la sala de 
plens de l’Ajun-
tament es farà el 
sorteig d’un lot de 
productes.

D’altra banda, 
els nens i nenes de 2n de primària de 
les escoles Marià Manent i Santa Anna 
que han fet els dibuixos hauran de 
trobar el seu dibuix. quan el trobin, 
s’hauran d’identificar al comerç com 
l’autor/a del dibuix i a canvi rebran 
uns obsequis que inclouen una gorra 
d’ulisses de regal!
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26 ESTABLIMEnTS COMERCIALS S’HAn ADHERIT A AquESTA CAMPAnyA

>> La campanya acaba el 16 de juny

“La història d´Ulisses 
s’amaga entre el comerç 
de Premià de Dalt” 
Una nova acció de dinamització comercial 
al voltant d’aquest element patrimonial

La campanya integra comerç i patrimoni amb 
el doble objectiu d’atraure clients i també de 
donar difusió a una peça única que tenim al 
Museu de Premià de Dalt, el Plat d’Ulisses

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 
ALS COMERÇOS 
PARTICIPANTS!

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Ensenyament

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Comerç i Consum

Cal apuntar 10 dibuixos a la butlleta / Els 10 dibuixos han de ser d’establiments diferents
El sorteig es realitzarà el dijous 22 de juny a les 12h a la Sala de Plens de l’Ajuntament
 COMERÇOS NUCLI ANTIC: AGROBOTIGA EL SINDICAT / ANIMALONS VETERINARI / AUTOESCOLA LA RIERA / CA LA RAMONA / CALÇATS DURAN / 
CARNISSERIA PAQUITA COMPTE / CARNS LAURA / CÒGNITA / GIMNÀS POLIESPORTIU / LA COOPERATIVA / PAMSUCRE / PETIT JARDÍ FLORS GEMMA / SALUTECA / 3A TERESA YÉBENES / 
TRIVIUM CENTRE DE FORMACIÓ I CREACIÓ / VDB RACING / COMERÇOS BARRI SANTA ANNA - TIÓ: BASAR MUSA / CARNISSERIA ROSA / COPI COTET / FARMÀCIA FERMÍN RODRIGUEZ 
FATOU / HALAL RIERA / LA PELUQUERÍA  / PAPERERIA MA. ROSARIO / PASTISSERIA XAVIER / PERRUQUERIA NEW LOOK / PERRUQUERIA MONTSE BARRULL.
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QUAN ELS INFANTS PARTICIPANTS TROBIN EL SEU DIBUIX EN UN COMERÇ 
REBRAN UN PAC AMB UNA GORRA D'ULISSES DE REGAL!

Secció reservada 
a que qualsevol veí 

pugui generar preguntes o opinions que li seran 
contestades per un càrrec electe en funció de la 

temàtica que exposi. 

 www.premiadedalt.cat 
SECCIÓ “VULL PARLAR AMB TU!”

Tamany màxim, 450 caràcters amb espais. 
Ha de constar : nom i cognoms, adreça, 

número de telèfon i DNI o passaport. 

Vull parlar amb tu
EL CIUTADÀ EXPOSA

No es publicaran preguntes signades amb pseudònim o amb inicials. 
D’entre les preguntes rebudes en seleccionarem una que respon-

drem i publicarem a la revista municipal del mes següent.



    Teleassistència 
154 persones usuàries

Un servei d’atenció domiciliària que garanteix la 

seguretat i acompanyament les 24h del dia els 

365 dies de l’any. Detecta situacions d’emer-

gència donant resposta immediata.

Es prioritza:

- Ser major de 80 anys - Patir malalties cròni-

ques - Viure sol i/o tenir manca de xarxa social 

i/o familiar - Tenir dificultats de mobilitat i/o risc 

de patir caigudes freqüents

     

Servei d’ajut a domicili (SAD)
57 persones usuàries 

(25 SAD social i 34 SAD dependència)

Hort social
19 persones usuàries 

Persones aturades de llarga durada 

A través de l’aprenentatge de l’agricultura es 

fomenta la cooperació, millorant la qualitat de 

vida, autoestima i vincle

En2’
minutsPer a un envelliment

actiu i de qualitat

Serveis que s’ofereixen de forma específica a la gent gran?

1   Teleassistència

2   Servei d’ajut a domicili (SAD)

3   Hort social

457

219
48%

52%

RECONEGUDES
Serveis Socials 

NO reconegudes

235

persones
més de 
  80 anysDades demogràfiques Premià de Dalt

68% persones + grans de 80 anys 
entrevistades al programa 
“Els Serveis Socials + a prop” 

Volen quedar-se a casa amb atenció i cures

4   Arranjaments d’habitatges

5   Mou el cor

6   Espai Respir

1 4

2

3

5

      Arranjaments d’habitatges
+ accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i 

d’eficiència energètica mínimes dels habitatges 

+ autonomia i + qualitat de vida amb petites 

reformes bàsiques en els habitatges 

2017: 15 arranjaments 
Diputació de Barcelona ha duplicat el número d’actuacions

2018: 8 arranjaments previstos. 
Oberta la sol·licitud per a demanar-ne. 

         Mou el cor 
Caminades adaptades a totes les persones amb 

temps lliure, ganes de caminar,  fent salut.

Grup novell: 9 persones (7 dones i 2 homes), 

d’edats entre 62 i 88 anys. 

Esport al Parc Felicià Xarrié amb usuaris de 

l’Espai Respir

Grup avançat: 12 persones (6 dones i 6 homes), 

entre 46 i 80 anys.

Amb les caminades es fa esport, amistat, es 

comparteixen estones i experiències, s’augmenta 

la xarxa relacional i es fa salut.



Què és l ,espai respir?
Un espai de convivència en què cada dia ens trobem 

diferents persones on passem el nostre dia

Persones usuàries _ Professionals_ Familiars

Tècniques Serveis Socials_ Infermera

Com és un dia al respir?
Es dona el bon dia

Assemblea entre tots per a decidir què es fa

Es treballa la convivència promovent un espai comú de tots

Experiència pionera
El Servei s’adequa al que la gent gran demana

Els usuaris viuen la seva vellesa com volen

El Respir és la seva segona casa

Distribució de l’espai en una planta baixa, accessible a tothom

On es troba? Lateral Cristòfol Ferrer, seu Consultori mèdic

Número usuàris? 24 persones (Majoria dones)

Flexibilitat horària: el servei és un vestit a mida dels usuaris

En2’
minuts

Centre de Serveis
d’Atenció a la Gent Gran

6
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Diumenge 18 de juny reobrim la piscina del 
Club de Tennis pels veïns de Premià de Dalt

HI HA DuES MODALITATS DE TARIFES, L’EnTRADA DIàRIA I L’ABOnAMEnT, I ES DIFEREnCIEn SEGOnS LES EDATS

Des del 18 de juny, i fins a l’11 de 
setembre, els veïns de Premià de Dalt 
podran gaudir de la piscina del Club 
de Tennis Premià de Dalt a uns preus 
especials, més econòmics que equi-
paments d’aquestes característiques 
als municipis del voltant i encara més 
reduïts respecte els de la temporada 
anterior.

L’alcalde, Josep Triadó, i el presi-
dent del Club de Tennis Premià de 
Dalt, Marcos Cadarso, van signar 
l’any passat un conveni de col·labo-
ració entre l’Ajuntament i el Club 
per a facilitar l’accés dels veïns de 
Premià de Dalt a les piscines desco-
bertes del club, per a promoure punts 
de trobada que fomentin la cohesió 
social entre la població.

El conveni té una durada de quatre 
anys, amb una aportació econòmica 
del consistori de 24.000 € en total. 

L’objectiu és donar una alternati-
va a la ciutadania perquè a dia d’avui 
Premià de Dalt no disposa de piscina 
municipal i alhora donar a conèixer 
les instal·lacions als veïns perquè 
suposa una oportunitat perquè l’enti-
tat augmenti el seu nombre de socis.

EDAT ENTRADA DIARIA ABONAMENT (8 entrades)

TARIFES

0- 7 anys GRATUÏTA

3 € 18 € 

4 € 27 €

GRATUÏT

8- 17 anys

Adults ( a partir 18 anys)

>> L’acord entre Ajuntament i Club de Tennis fa possible la piscina pels veïns a preus reduïts durant tot l’estiu

Els veïns que vulguin gaudir d’aquestes tarifes 
especials hauran d’acreditar la residència:

• Document oficial  (DNI, NIE o carnet de conduir) 
• Certificat d’empadronament.

PARLEM DELS
REFUGIATS!

Dijous 8 de juny, 19,30h - Ajuntament de Premià de Dalt - SALA DE PLENS (Plaça de la Fàbrica)
 

www.premiadedalt.cat

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.

www.proactivaopenarms.orgwww.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.

www.grup62.cat/

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).

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Desenvolupament
i Cooperació

XERRADA-COL·LOQUI
CONDUÏDA PEL PERIODISTA
RAFEL DE RIBOT

  @RafaeldeRibot
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Dimarts > Barri Santa Anna - Tió, costat mercat ambulant, de 9 a 12h

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

Diumenge > Espai la Fàbrica (carretera d’Enllaç), de 10 a 14h

dies i horari deixalleria mòbil

Tota la informació la rebreu a casa amb el programa que recull totes les activitats, espais i horaris. I recordeu... Alegria... és Festa Major!!!

La Comissió de Festes ens ha cuinat cinc 
dies d’alegria i festa amb uns ingredients 

del tot espectaculars com playbacks, circ, 
titelles, contes eròtics, música de tot 
tipus, cant coral, l’Orquestra Metropol, 
sardanes, gimcana, correfoc, gegants, 
esports, guerra de bombardes entres 
ibers i romans, un espectacle de foc per 
a tancar la Festa Major en honor al nostre 
patró, Sant Pere, i molt més.

Dins del programa, presentarem l’onzè 
conte infantil que edita l’Ajuntament, en 

aquesta ocasió “Katu. El darrer iber del 
turó”, amb textos d’en Xavi Rafanell i 
il·lustracions de la Mireia Pujol. una altra 

novetat serà la 1a Cursa de Canicross, 
al Circuit Inclusiu, amb modalitats per a 
professionals i per a amateurs que el que 
volen és fer una caminada amb el seu gos 
per la muntanya de Premià de Dalt

Del 28 de juny al 2 de juliol és Festa Major a Premià de Dalt!
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És un relat en primera 
persona sobre la precarie-
tat laboral d’una estudiant 
argentina que fa temps que 
va acabar els seus estudis 
universitaris a Londres i 
malviu de lloguer en misera-

bles estances gràcies als diners que li passa la seva mare, 
amb la qual manté una relació tensa de retrets i rancors 
soterrats. Especialista en Art, davant la impossibilitat 
de trobar feina, decideix presentar la seva candidatura a 
una beca d’investigació , amb un treball sobre l’Still-life, 

el gènere pictòric de les natures mortes, metàfora d’una 
existència immersa en un sistema paralitzant en el qual 
no és possible desenvolupar-se. 

Aquest serà el seu darrer intent (estipulat per l’ultimà-
tum econòmic de la mare) de fer front al fracàs, d’esdeve-
nir una alumna perfecta (malgrat que sempre ho ha sigut)  
i triomfar, però per aconseguir-ho caldrà sotmetre’s a una 
disciplina estricta i despietada.

Amb un estil brillant i una prosa punyent, Porroni cons-
trueix la veu d’una narradora capaç de desfermar al lector 
a través de descripcions desoladores.

Aquest àlbum il·lustrat 
publicat per Babulinka 
Books en la seva col·lec-
ció “Llibres per a l’educació 
emocional” forma part d’un 

projecte editorial per acostar a petits i grans el coneixe-
ment de les emocions a través de la contemplació, ensen-
yant a mirar en profunditat allò que ens envolta per tal de 
descobrir la senzillesa de les coses. 

Amb aquest objectiu, El banc blau ens mostra tot un 

univers de detalls, de vivències que tenen lloc al voltant 
d’un banc al llarg del temps. un element que esdevé testi-
moni immutable d’experiències entranyables, històries 
amb final feliç, històries tristes i segones oportunitats. 
Amb unes il·lustracions que combinen a la perfecció els 
colors, en un joc de contrastos del blau (del banc) amb el 
vermell (de les fulles) o el blanc i negre (dels personatges), 
el seu autor aconsegueix transmetre la màgia de la natu-
ralesa, el cicle de la vida o com d’important pot ser tornar 
a començar. 

Buena alumna

El banc blau

Paula Porroni

Albert Asensio

Signatura: n POR

Signatura:   I*Ase Il.lustracions:  Albert Asensio

POEMES IL·LUSTRATS

Al ras
Sota un tendal,
el dolor reprimeix el plor.
El llampec fereix la nit
i el tro sentencia la mirada d’un pare
que abraça l’esperança 
de la dona que estima.
El fill se li ha mort al ventre.
El patiment es torna calvari
dins l’auxili nul de la dissort.

Montse Assens

XXVIII premi de poesia Martí i Pol 2017. Barcelona, 13 de maig de 2017

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Il.lustració: Marga Cruz
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

#revistalapinassa  #premiadedalt

01.@eli_chacon / 02.@cancasadella/ 03.@nouusdisseny/ 04.@ve_ve_ta/ 05.@daniglesias/ 06.@consellcomarcaldelmaresme

07.@mireiapujolriera/ 08.@bayona.jbm/ 09.@djmasterflash/ 10.@encarnasb/ 11.@evita_pinkie/  12.@susanaqgrande
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Satisfets de la inauguració del nostre 40è Festival de Música del Maresme, 
aquest mes hem programat el segon concert, Balkanaizer, amb onze temes 
nacionals de Macedònia, revisitats i reformulats amb un filtre actual, a través 
dels quals podrem viatjar a la república balcánica, esperem que gaudiu tant de 
l’espectacle com del nou emplaçament, el pati de Can Mus. 

L’equip de Joventut ja hem tancat les inscripcions de l’estiu en marxa i l’estiu 
Jove, enguany s’han decidit les places per sorteig. Ja us podeu apuntar al Curs 
de Monitors, que es realitzarà el mes de juliol, i també hem penjat a les xarxes 
una enquesta per que ens digueu quan us aniria millor fer el curs de Director 
de lleure. El resum de dades de joves atesos des del Servei de Joventut aquest 
primer trimestre ha estat de 844 joves, dels quals 415 eren nois i 430 noies i el 
numero de consultes ha estat de 1972, 1038 noies i 934 nois.

Després d’haver presentat al Ple de la Corporació els projectes guanyadors 
(dos culturals i un lúdic) de L’Ajuntament Jove, totes les/els alumnes de 3er 
d’ESO de l’IES Valerià Pujol  realitzaran les tres activitats abans de finalitzar 
el curs.

Seguim enllestint els arranjaments dels nostres carrers, mirant d’optimit-
zar recursos i anant per feina.

Recordar-vos com cada any, la Revetlla de Sant Joan al pati de Sant Jaume, 
amb sopar i foguera, si teniu “trastos” de fusta per cremar hi seran benvinguts.

La Comissió de Festes ja tenim el programa de Festa Major, que esperem 
aquest any arribi a les vostres cases i comerços a temps per poder-vos organit-
zar i pogueu anar fent salivera.  facebook : esquerra republicana de cata-
lunya premia de dalt  / m’estimo premia de dalt

Continuem treballant per un Premià millor i per a totes les 
persones. Gràcies a l’esforç de persones com tu, ara fa dos anys que junts vam 
entrar a l’Ajuntament. un Ajuntament que per desgràcia no és tot el democrà-
tic i plural que voldríem.

Tot i així hem aconseguit tirar endavant propostes com els partits, campan-
yes i accions contra la LGBTI-fòbia, la creació d’un nou Reglament Orgànic 
Municipal i del Reglament de Participació Ciutadana (encara que menys ambi-
ciós del que volíem), o les màquines de recollida d’envasos (tot i no arribar a ser 
el sistema més sostenible que proposàvem), per posar alguns exemples.

Però amb aquest equip de govern, el camí per aconseguir millores no és de 
flors i violes, sinó tot el contrari. Hem patit gran nombre d’acusacions, silencis 

i menyspreu, vots en contra a qualsevol idea que vingui de nosaltres, retirada 
de mocions, tallar-nos la paraula... I el que és més greu, en el darrer Ple l’alcalde 
Josep Triadó ha eliminat el torn de torn obert de paraules dels veïns i veïnes.

Des de la Crida creiem que apropar-te la política és imprescindible per 
tenir un poble participatiu, i és per aquest motiu que hem portat al Síndic de 
Greuges les polítiques del govern que van en direcció contrària al teu empode-
rament com a veí o veïna.

Com no podria ser d’una altra manera t’animem a sumar-te a creació d’un 
Premià millor. I per últim desitjar que passis una magnifica Festa Major! 
cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.com/ facebook: 
cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: cridapremiadalt

En Premià de Dalt, como en la mayoría de municipios del Maresme, sufri-
mos la C-32 desde el 1969. Además del coste económico, también nos deja 
en inferioridad respecto a otros municipios de iguales características de 
otras comarcas. Muchas empresas, como también particulares, a la hora de 
elegir población, tienen en cuenta, entre muchas otras características, una 
vía rápida y gratuita. Justo lo que merecemos en Premià de Dalt. Más aun 
cuando se trata de una autopista cuya concesión ha sido prorrogada en varias 
ocasiones. Por ello, y por los indicios que está dando la Generalitat de volver 
a alargar la concesión más allá del 2021, en el pleno del mes de mayo presen-
tamos una moción que fue aprobada por mayoría, en la que pedíamos a la 
Generalitat que diga de una manera clara que no renovará la concesión y que 

a partir del 2021 disfrutaremos de una autopista gratuita. En este pleno, 
además de la moción, también formulamos 11 preguntas sobre diferentes 
temas: mal funcionamiento y falta de imparcialidad en la revista municipal, 
deficiencias en la vía pública, Can Vilar, portal de transparencia incomple-
to e instalación de paradas político – separatistas en el Aplec de la Cisa entre 
otros. Tras dos años preguntando, insistiendo y proponiendo, finalmente 
podemos celebrar el inicio de las obras en La Floresta, importantes y muy 
necesarias para sus vecinos. Para concluir, felicitar a los organizadores de la 
Misa Rociera por el fabuloso día que nos hicieron pasar.

facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / premiade-
dalt@ppbarcelona.org

Amb motiu de la campanya emmarcada dins d’un programa de 
la unió Europea, dissabte 13 de maig, l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa 
Forestal van organitzar una recollida de brossa dels boscos. Es va comptar 
amb la presència d’una seixantena de persones de totes les edats, tot i que la 
majoria eren nens i joves. Aquesta campanya té un doble objectiu, d’una banda 
la neteja dels boscos per evitar no només el deteriorament del paisatge, sinó 
també prevenir possibles incendis,i d’altra banda, conscienciar la ciutadania 
de la importància de mantenir els boscos i que millor que fer-ho amb els nens 
i joves. El bosc té una gran importància per al manteniment del medi ambient, 
però en el cas del Maresme, és una barrera que protegeix les poblacions del 
litoral i del prelitoral a retenir l’aigua de les tempestes tan habituals en aquesta 

zona. La jornada va resultar molt agradable per la climatologia, el paisatge i 
l’ambient festiu. La part negativa va ser la quantitat d’escombraries que vam 
recollir, de manera que apel·lem a la ciutadania que siguin respectuosos amb 
els boscos perquè en el fons, formen part de la nostra llar.

En els pocs mesos que portem com a titulars de l’àrea de Solidaritat, podem 
deixar constància de l’esperit solidari dels nostres veïns. A més de les entitats 
solidàries consolidades al nostre municipi (Caritast, Premià Solidari, Solida-
ritat amb el 3er mon, Oncolliga...) no paren d’arribar propostes per endegar 
projectes que puguin afavorir als col·lectius amb més necessitats. Des de l’ajun-
tament, escoltem totes les propostes i ajudem a fer realitat els projectes.

  facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premia-
dedalt.cat

Entrem al mes de juny deixant enrere 2 mesos plens de celebra-
cions i actes que demostren el bon clima de col·laboració entre la 

societat premianenca i l’Ajuntament. Hem celebrat Sant Jordi amb les escoles 
i els veïns en general amb multitud d’actes que han posat l’accent en la cultura 
del nostre país. També hem gaudit de l’Aplec de la Cisa, una jornada plena de 
color, amb comerciants i firaires d’arreu de Catalunya, amb balls de gegants i de 
l’Esbart l’Espolsada, amb dinar popular, havaneres i sardanes. Tot sota els ulls 
protectors de la Verge de la Cisa, la “Mare de Déu de Premià”. A més, mostra 
de la nostra cultura diversa i integradora, hem ballat i sentit dins nostre la 
jornada Rociera. Tenim la sort de tenir un teixit social molt potent i sense el 
qual, Premià de Dalt no tindria sentit. Vosaltres, els veïns, ajudeu a fer moure el 

poble. Per això, des del Govern hem volgut apropar-nos als diferents barris per 
fer balanç dels 2 anys que portem de legislatura a través de les audiències públi-
ques. Hem compartit suggeriments, preocupacions, queixes i felicitacions. De 
tot plegat, en prenem bona nota per millorar la qualitat de vida al nostre poble. 
Els veïns participants vàreu agrair que Alcalde i regidors donéssim la cara en 
moments on existeix tanta desconfiança en la política. Com no pot ser d’altra 
manera, a Premià de Dalt seguim intentant fer les coses diferent. En aquest 
sentit, des del passat mes, us convidem a què pugueu seguir expressant tot allò 
que us preocupa directament al responsables, als polítics, al final de cada Ple, 
on tots els regidors ens acostarem a la ciutadania per escoltar-vos i donar-vos 
resposta. Acabem la primavera de la millor manera i és donant el tret de sortida 
a la celebració cabdal al nostre poble. Bona Festa Major!  www.joseptriado.
cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Enllestint carrers, preparant les activitats per l’estiu, acabant el curs, Revetlles i Festa Major.

Neteja de boscos

Una primavera participativa

14

Desperta Premià

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.

Fin a la concesión de la C-32
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3 dissabte

4 diumenge

7 dimecres

8 dijous

10 dissabte

20 dimarts

3/10/17 dissabte

21 dimecres

23 divendres

30 divendres

11 diumenge

14 dimecres

16 divendres

17 dissabte

18 diumenge

22h

18 h

18’30 h

19’30 h

20 h

17 a 19 h

11’30 a 12’30h

18h

17’30 a 20 h

18 h

9 h

21’30 h

Juny 2017

40è Festival Música Maresme

Balkanaizer. A Can Mus
Consell Pro Música de Premià de Dalt
Col·laboració de l’Escola Municipal  Música

Pel·lícula La Ciudad de 
les estrelles La La Land
Sala del teatre  Sant Jaume
Espai de Cinema

Sortida Teatre nacional Catalunya

Ricard III
de William Shakespeare 
Lluís Homar, Carme Elias, Joel Joan, 
Julieta Serrano.
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

Xerrada 
Parlem 
dels refugiats
Col·loqui moderat : Rafael de Ribot
Sala de sessions
Regidoria de Cooperació i Solidaritat

4a Cursa Popular 
La SantJaumenka
7Sports i SC Sant Jaume

Festa final de curs 

La Xarranca i Espai Jove        
A la pista de la Petanca
Regidoria de Joventut

Gratuït
Curs de Sardanes
Al pati d’Arts i Lletres Sant Jaume
Secció de Sardanes de SC Sant Jaume

Concert de fi de curs 

Escola Municipal de Música
Sala del teatre Sant Jaume
Escola Municipal de Música

Concert 2017 
Coral del Barri
Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

Grup de Teatre Barri Dones
Las Chicas del Calendario
Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

Sopar de Festa Major 
Dones de Dalt
Al pati d’Arts i Lletres
Dones de Dalt

Grup de Teatre Jove al Barri
Las Desconocidas
Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

Revetlla de Sant Joan
Sopar, foguera i ball
Al pati de la SC Sant Jaume
SC Sant Jaume

Tertúlia de llibres 

La veritat sobre el cas Harry 
Quebert de Joël Dicker
Sala de l’Orfeó de Sant Jaume
Grup de Lectura d’Arts i Lletres

Concert de la Coral 
“Vilasons” 
amb Judit Neddermann 
Parròquia de Sant Pere

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

IV Gimcana
Els viatges de Gulliver
Per a infants a partir de 7 anys.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Cloenda del Bàsquet   
Pavelló Poliesportiu
C.B. Premià de Dalt

Festa del Corpus
Parròquia de Sant Pere

Cinefòrum La llegada         
Sala Sant Jaume Sant Jaume
Espai de Cinema

cu
lt

ur
a 

. j
ov

en
tu

t .
 es

po
rt

s .
  in

fa
nt

il 
. f

es
te

s .
 g

en
t g

ra
n 

. s
or

ti
de

s .
 ta

ll
er

s .
 

18’30 h

19’30 h

21 h

21 h

17’30 h

21’30 h

20’30 h



LA CONTRA

Vas néixer al carrer de les Flors, on sempre hi havia 
viscut molta gent gran. Aquest fet t’ha marcat?
M’ha influït com també l’educació oberta i molt humanista 
rebuda. Les vivències dels avis, àvies i entorn m’han apas-
sionat i sempre he tingut com a lema el respecte per la vida. 
no suporto estigmatitzar les persones per raó d’edat. Avui 
fer-se gran significa quelcom negatiu i l’obligació dels que 
treballem en l’àmbit social és evitar que aquest col·lectiu 
pateixi discriminació i mirades diferents. 
......................................................................................................
Sempre t’has dedicat, professionalment, a atendre la 
gent gran?
no. Sóc Bibliotecària – Documentalista i fins als 40-41 
anys exerceixo com a tal. De fet sempre em defineixo com 
a bibliotecària. I la meva experiència laboral és al Consell 
Superior d’Investigacions Científiques de la uAB. Als 41 
anys, un estiu el vaig dedicar a anar a Palacagüina, a nica-
ragua, a muntar una biblioteca. Vaig anar amb una OnG no 
assistencialista d’Arbúcies, amb el projecte de transformar 
aquella societat a partir de la cultura, el coneixement i la 
pedagogia com pot ser una biblioteca a un poble rural que 
havia estat afectat per l’huracà Mitch. 
......................................................................................................
I aquella experiència et va canviar la vida...
Sens dubte, aquell viatge amb l’OnG va marcar un abans i 
un després. Hi havia una connotació política perquè treba-
llàvem com a brigadistes internacionals. Allà vaig conèixer 
en Ramon, el responsable de l’OnG La Contrapartida, la 
meva parella. un any després deixava la meva feina i feia 
realitat la gran opció de la meva vida, viure al sud. En 
tornar, vaig abandonar definitivament el món de les biblio-
teques perquè ens vam adonar que l’àmbit social també era 
necessari aquí. 
......................................................................................................

Com va ser el teu retorn a Premià de Dalt? 
En Ramon portava 15 anys a nicaragua i aterrar de nou 
aquí, va ser tota una patacada. A través d’un curs d’auxi-
liar de geriatria de l’Ajuntament per ajudar-lo en la seva 
integració, ens va obrir els ulls. no ens agraden els centres 
de dia ni tampoc les residències geriàtriques perquè tenim 
una visió més humana de com han de ser les relacions, la 
manera de treballar, els recursos. Ens preguntàvem, per 
què quan arribem a la vellesa i tenim un grau de dependèn-
cia o hem perdut autonomia, entrem en aquest rol de recur-
sos on et van determinant què has de fer i què no i on la 
resta del món decideix per a tu? 
......................................................................................................
I amb aquesta idea, opteu per a posar en marxa l’Espai 
Respir?
Ens semblava que aquí es podia treballar fent aquest canvi 
de concepte. Vam apostar per un recurs, el Respir, on es 
pogués atendre a persones que han perdut part de la seva 
autonomia però que fos un espai on se sentissin realitza-
des, i on es respectessin els seus gustos, les seves preferèn-
cies i el seu dret a decidir.
......................................................................................................
En aquest sentit, una usuària, la Sra. Maria, ens comen-
tava, “El Respir és casa meva”. És el que preteníeu fa 3 
anys en obrir l’espai?
Hem tingut especial cura de l’entorn físic.  És empoderador 
i habilitador. una casa, planta baixa i perfectament acces-
sible on entres i hi ha serveis, cuina, un espai de menja-
dor que segons l’hora del dia esdevé sala d’estar... Ens ho 
hem treballat molt i part del mèrit és pel suport de l’equip 
tècnic de Serveis Socials, la regidora Magda Julià i la cap 
del departament, la núria Riera. Compartim la mateixa 
visió i això ha estat fonamental perquè ens hem avançat a 
la tendència. La llei ara recull una sèrie de característiques 
que a Premià de Dalt ja fa tres anys que estem desenvolu-
pant. Hi vam apostar i s’ha demostrat que era el camí i per 
a nosaltres això té molt mèrit.
......................................................................................................
Et sents realitzada d’haver transformat una petita part 
del món com volies quan vas ser a Nicaragua?
Sí. Em ve al cap un pensament d’Eduard Galeano que ho 
podria resumir: Molta gent petita, en llocs petits, fent coses 
petites, poden canviar el món. És a dir, podem canviar el 
món des de la nostra tasca diària. Ens ho proposem?

Maria Planas
Responsable de l’Espai Respir 

“Podem canviar el món des de la nostra tasca diària. Ens ho proposem?”

La Maria Planas és una dona d’ampli somriure que 
respira humanitat pels quatre costats. Amant de la 
lectura com a bibliotecària que és, troba la paraula 
justa per a descriure un estat d’ànim, una situació 
o un desig. Persona de valors i defensora de l’ano-
nimat, la Maria tracta les persones usuàries del 
Respir com una gran família on cadascú té un rol 
assignat.


