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La Cisa: 7 hectàrees de parc 100% públic



Ara pots comunicar 
les incidències de l’enllumenat públic 

902 110 148

El llum del carrer 
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XARXES SOCIALS

AGENDA D’ACTIVITATS

LA CONTRA
Joan Pàmies i Mariona Borràs

L’alcalde escriu

Ja som a ple estiu i Premià de Dalt bull d’activitat 
al carrer. Juliol al nostre municipi és sinònim de bona 
música per partida doble.

D’una banda els divendres a la nit tenim una cita 
ineludible als jardins de Can Figueres per a gaudir de 
les propostes musicals del Jazz en la Nit. Enguany amb 
Joan Chamorro, The Sey Sisters, Dani Nel·lo i Chicue-
lo-Mezquida. Un cartell excepcional!

De l’altra, estem gaudint del Festival de Música del 
Maresme, que enguany arriba a la seva 40a edició. El 
dia 29 els jardins de Can Figueres obren de nou les 
seves portes per acollir l’esperada actuació de l’Or-
questra de Cambra Catalana, dirigida magistralment 
per l’amic Joan Pàmies. Si no heu assistit mai, acos-
teu-vos-hi perquè descobrireu en un entorn magnífic 
l’art musical d’una orquestra de reconeguda trajectòria 
a nivell nacional i internacional.

Tot i això i molt més ho podreu trobar durant el juliol 
al nostre poble. No us ho perdeu!
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L’Ajuntament de Premià de Dalt és 
un dels ens locals més sanejats de la 
demarcació de Barcelona, tal i com es 
constata en la Diagnosi econòmica i 
financera de l’exercici de 2016 que 
ha elaborat la Diputació de Barce-
lona, analitzant les dades econò-
miques de l’Ajuntament. A tall de 
resum, aquesta diagnosi qualifica 
en tres semàfors de diferent color 
(verd, groc i vermell) la gestió en 
Equilibri econòmic, Romanent i 
Endeutament dels consistoris. I, en el 
cas del de Premià de Dalt, aquest ha 
rebut semàfor verd als tres àmbits.
Endeutament dels més baixos del país
Concretament, l’endeutament viu de 

l’Ajuntament és del 11% en tancar-
se l’execució del pressupost de 2016, 
quan la Llei permet el 110% com a 
màxim. Una altra dada a tenir en 

compte és la capacitat del Consisto-
ri d’obtenir més recursos dels inicial-
ment contemplats, fet que permet 
executar noves inversions. La diagno-
si també posa de manifest que l’Ajun-

tament de Premià de Dalt té un nivell 
de solvència adequada.
El regidor d’Hisenda, Alejandro 
Costa Urigoitia, valora positivament 

aquesta bona salut de les finances 
públiques, “perquè ratifica i reco-
neix la gestió que portem a terme 
des de fa anys”. I afegeix que “les 
dades constaten que els comptes 
públics es troben totalment sanejats 
i que l’Ajuntament es troba perfecta-
ment capacitat per a tirar endavant 

més inversions sostenibles en nous 
equipaments i posar en marxa serveis 
pioners i alhora d’excel·lència sense 
endeutar-nos”.
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TANQUEM EL 2016 AMB DÈFICIT ZERO I ENDEUTAMENT 7 COPS PER SOTA DE LA MITJANA

L’Ajuntament de Premià de Dalt 
és un dels més sanejats de la demarcació de Barcelona
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“ Un any més, l’informe certifica l’equilibri 
pressupostari de l’Ajuntament i la situació 

privilegiada de les finances municipals. 
Els esforços fets i la nostra aposta per no 

endeutar-nos, no apujar impostos i executar 
projectes sostenibles dona els seus fruits”.

Modificació del pressupost per a noves inversions

La bona gestió financera permet invertir 500.000€ 
en diferents infraestructures:

Dinamització industrial amb enllumenat a Polígon la Suïssa 

Tret de sortida a hotel entitats, jutjat de pau, emprenedoria/autònoms/talent jove

Millora carrers i places

Aposta decidida per l’esport: Equipaments de referència
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L’Ajuntament rep un 
distintiu per haver 
implantat la ‘Finestreta 
Única Empresarial’

És una eina per aproximar 
l’administració a la ciutadania

La Finestreta Única Empresarial (FUE) 
permet a la ciutadania simplificar els proce-
diments administratius relacionats amb els 
tràmits que han de fer les empreses; 

L’Ajuntament ha rebut aquest distintiu que 
acredita haver adoptat les mesures necessàries 
perquè els procediments per a l’accés i l’exer-
cici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i 
finalitzar per canals habilitats per la Finestra 
Única Empresarial

Ja funciona la campanya 2017 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals 

És un programa de suport als municipis en la prevenció de focs 
al bosc durant els mesos d’estiu i que es realitza en col·laboració 
amb 269 ajuntaments, 118 agrupacions de defensa forestal (ADF) i 
9 federacions d’ADF.

Efectius:
90 unitats d’informació i vigilància mòbil

22 punts de vigilància fixa 

8 centres de control per centralitzar avisos i incidències

Un pla de prevenció que s’allargarà 
fins l’1 de setembre

L’objectiu d’aquests dispositius és reduir el nombre d’incendis a partir de la sensibilització a la població. S’actua en la detecció de punts de risc que poden 
ser causa d’un incendi forestal, com abocaments de material inflamable, barbacoes que no compleixen la normativa O incidències en la xarxa elèctrica.

Noves actuacions 
Via pública
L’Ajuntament porta a terme una nova campanya d’actua-
cions a la via pública per un valor total de més de 41.000€. 
Concretament, en aquesta nova tongada s’actua a 11 carrers 
de Premià de Dalt 

Travessia Lluís Vives

Avinguda Puig de Pedra

Carretera dels Sis Pobles/Noguera Pallaresa

Can Verboom / Pere Masriera

Sant Joan Bosco / Joan Maragall 

Can Partellà/Riera de Sant Pere 

Illeta Ctra. Sis Pobles amb Ctra. Premià de Mar

Geranis/Llessamins / Manso Montserrat
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LA FUNDACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL I L’AJUNTAMENT VAN ORGANITZAR L’ESDEVENIMENT

L’ ‘Enfutbola’t. Futbol per a tothom’, 
un triomf per al futbol inclusiu

El 18 de juny, a Premià de Dalt, es va 
viure la primera jornada dedicada al 
futbol de discapacitats psíquics i físics, 
una activitat pionera a Catalunya 
organitzada per l’Federació Catalana 
de Futbol.

El Camp Municipal de Futbol de 
Premià de Dalt va acollir la jornada 
‘Enfutbola’t. Futbol per a tothom’, la 
primera d’aquestes característiques que 
se celebra a Catalunya i que organitza 
la Fundació Privada Catalana de Futbol 
de l’FCF dedicada a tots els jugadors i 
jugadores de futbol amb algun tipus de 
discapacitat psíquica i/o física. 

28 equips van disputar un total de 
42 partits en què el menys important 
ha estat el resultat i que han fet passar-
s’ho d’allò més bé a jugadors, tècnics 
i aficionats. La jornada, a més, s’ha 
clos amb un partit d’exhibició entre 
els equips de futbol de cecs totals del 
Gimnàstic de Tarragona i el Benefit-
ONCE-Madrid. Tot plegat ha servit per 
demostrar que el futbol és un esport 
apte per a tothom, sense barreres de 
cap mena.

Els més de 350 participants, d’edats 
compreses dins un ventall molt ampli 
que ha anat des dels 8 fins als 56 anys, 

han vingut d’arreu de Catalunya per a 
participar d’aquesta diada, dividits en 
6 grups. Cal destacar la tasca altruista 
de més 40 voluntaris i 10 àrbitres, i el 
suport imprescindible del CE Premià 
de Dalt. 

En el partit de cecs total el camp es va 
omplir de gom a gom per a contemplar-
lo, en escrupolós silenci. Una modalitat 
del futbol que es juga en silenci absolut 
i amb un picarol dins la pilota perquè 
els jugadors puguin saber on és.

>> 400 futbolistes amb diferents capacitats van participar en la jornada

Enfutbola’t va ser una jornada per a gaudir del futbol i per a trencar falsos tòpics sobre el futbol de discapacitats. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt reforçarà  el servei d’assessorament sobre consultes 
relacionades amb  les clàusules abusives en préstecs hipotecaris, dues tardes al mes, a 
partir del  21 de juny i fins el mes de desembre d’enguany. 

Les persones interessades seran ateses a:

Oficina Municipal d’informació al Consumidor de Premià de Dalt (Plaça del Mil·lenari, 5). 

Reforç en l’assessorament sobre clàusules sòl

Per reservar cita prèvia cal trucar al T.  93 693 15 90 



AJUNTAMENT LA PINASSA_ 125

6

Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats 
comunicades de Premià de Dalt
APROVADA PER UNANIMITAT
.......................................................................................
Aprovació de la modificació 
de Pressupost núm. 5/2017

· A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i PP· ABSTENCIÓ : Crida 
.......................................................................................
Aprovació de la modificació de les Ordenances 
Fiscals de la Corporació per a l’exercici 2017.
APROVADA PER UNANIMITAT
.......................................................................................
Declaració de compatibilitat per l’exercici d’acti-
vitats en el sector privat de personal funcionari 
de la Corporació · APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació definitiva del Pla Especial per al desen-
volupament equipament destinat a espai poliva-
lent i esportiu a l’Escola Santa Anna
APROVADA PER UNANIMITAT
.......................................................................................
Aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla Especial d’Ordenació de l’Illa 14 B1 del 
polígon industrial “La Suïssa”, promoguda per la 
societat “Tacar, SL” · APROVADA PER UNANIMITAT
.......................................................................................
Aprovació inicial de l’expedient de modificació 
puntual del POUM per a la inclusió de l’ús d’hos-
taleria a les finques qualificades amb la clau 13c 
i 13d (d1 i d2)

· A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i PP· ABSTENCIÓ : Crida
.......................................................................................
Moció de la Crida, a la que s’adhereixen la resta 
de grups municipals, per un poble amigable amb 
la gent gran · APROVADA PER UNANIMITAT

ACORDS DE PLE  19 de JUNY

Canvis carteres Govern

Antoni López Guillén
NOU CÀRREC:  Regidor d’Esports 
ANTIC REGIDOR: David Rovira Ruiz

Carles A. Medina Vilalta
NOU CÀRREC: Emprenedoria i Innova
ANTIC REGIDOR: Alejandro Costa Urigoitia

HORARIS MISSES D’ESTIU

Diumenges i festes

Barri del Remei, 09.30h

Parròquia de Sant Pere, 11.00h

Vigília dels diumenges i festes

A la Cisa, 19.00h

CONSULTORIS  
MÈDICS
HORARIS D’ESTIU

Del 17 de Juliol al 8 de Setembre

Consultori mèdic de Cristòfol Ferrer
OBERT NOMÉS ALS MATINS

Consultori mèdic d’avinguda Barcelona
OBERT NOMÉS ALS MATINS

1 d’agost al 31 d’agost

Servei de Pediatria ÚNICAMENT
CAP de Premià de Mar

Carrer de la Plaça, 93

En el decurs del Ple del passat 19 de juny es va donar compte 
d’aquests canvis de responsabilitats en l’equip de govern municipal.



L’Ajuntament col·laborarà amb la 
Fundación Vicente Ferrer en el projec-
te “Millora de la salut reproductiva de 
les dones de la regió de Kalyandurg, 
Índia”, tal i com va explicar la regidora 
de Soldiaritat, Inma Fernández.

Lancy Dodem, el primer nen apadri-
nat per la Fundació, va oferir la xerrada 
“L’Índia rural i la Fundación Vicente 
Ferrer” amb què va donar a conèixer 

aspectes desconeguts per la majoria de 
nosaltres.

El projecte que té per objectiu 
promoure la solidaritat amb els més 
desafavorits i de recolzar iniciatives 
adreçades a erradicar la pobresa, propi-
ciant el desenvolupament integral i 
sostenible dels pobles més desafavo-
rits.
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EL 13 DE JUNY ES VA PRESENTAR L’ ACORD I EL PROJECTE A NIVELL COMARCAL “MARESME - ANANTAPUR”

EL TRACTAMENT TÉ UNA DURADA DE 4 SETMANES

L’Ajuntament 
signa un conveni 
amb la Fundación Vicente Ferrer

La col·laboració es concreta en una dotació econòmica de 15.000€ en el projecte 
“Millora de la salut reproductiva de les dones de la regió de Kalyandurg, Índia” 

En marxa un tractament 
pilot contra la plaga de 
mosca blanca/cotxinilla de 
les figueres de moro 
La prova pilot s’ha iniciat al barri del Remei 
i s’estendrà a la resta de zones afectades

Per a erradicar-la, la figuera de moro cal arrencar-la, enterrar-la o cremar-la. Unes operacions que poden resultar complicades perquè 
moltes de les plantes de la figuera del moro es troben en propietats privades.

Se’l coneix amb diferents noms: caparreta vermella, 
cotxinilla, mosca blanca... És un insecte que ataca les 
figueres de moro i que l’estiu passat ja va generar alarma 
en alguns municipis del Maresme. No té efectes nocius 
sobre la salut de les persones, però sí que genera moltes 
molèsties entre els veïns que les tenen a prop.

Dijous 15 de juny es va començar el tractament pilot, 
fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, un tractament 

que té una durada de quatre setmanes. Es fa un ruixat 
manual planta per planta, a càrrec del mateix personal 
del Consell Comarcal que ja fa els tractaments contra el 
mosquit tigre. El fet d’haver d’actuar planta a planta i la 
gran quantitat de figueres dificulta l’acció, junt al fet que 
moltes d’elles es troben en propietat privada en què cal un 
permís per actuar-hi. Pel que fa als espais públics, l’Ajun-
tament no permetrà que creixin noves figueres amb trac-
taments herbicides per a impedir-ho.



En2’
minuts

48%

Premià de Dalt 
guanya 7 hectàrees 
de zona verda pública
La urbanització de La Cisa
se situa entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt, 
entre el carrer de la Cisa i el carrer Pintor Pau Roig 
amb l’avinguda Comtal,en terme de Vilassar de Dalt

Premià de Dalt 

128.756 m2 

Vilassar de Dalt 

11.912 m2

Superficie Total

140.668 m2

La Cisa
Tipus de superfície
47,27% privada (2,84%Santuari i una casa privada)

52,73% pública

Evolució de La Cisa
Abans tot l’espai era 100% privat

Des del 1985 els terrenys eren sòl urbanitzable

Ajuntament va arribar a un acord amb la propietat.

Què es va aconseguir?
Respectar el dret de la propietat privada

Protegir Santuari i Font allunyant-ne la construcció

Cost zero per a l’Ajuntament en els costos de la urbanització

Masos de la Cisa es mantenen com a equipament municipal

Protecció de l’hort social de la Cisa

7 hectàrees de parc urbà de baix manteniment



En2’
minuts

Construcció d’habitatges
Baixa edificabilitat: 
6 habitatges x hectàrea de sol. 

Edificabilitat allunyada del Santuari i el Mas 

85 - 89 nous habitatges (inclosos els de la família propietària)

Nou espai verd
Condicionament i senyalització 
d’elements patrimonials

Creació d’una ruta saludable i patrimonial

Instal·lació de maquinària per a practicar esport

Diàleg amb Generalitat, Diputació i 

Parc Serralada Litoral • Converses amb 

Generalitat i Diputació perquè adquirissin 

els terrenys • Negativa per part d’ambdues 

administracions pel seu cost desorbitat 

i inassolible Perquè La Cisa no forma 

part del Parc Serralada Litoral? • Invia-

ble que el Santuari i el Mas en formin part 

perquè estan envoltants de carrers urba-

nitzats i habitatges, al costat i més amunt 

• Fa anys van sol·licitar que el Mas fos la 

seva seu però es va desestimar pel seu cost 

elevat Què suposaria aturar les obres 

d’urbanització de La Cisa? • Indemnit-

zar els propietaris dels terrenys • Estimació 

econòmica entre 11 i 15MM € (pressupost 

total de l’Ajuntament) • Posar en risc la bona 

situació econòmica de l’Ajuntament
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NEIX COM A CANAL PER FER ARRIBAR A L’AJUNTAMENT LA VEU DEL CIUTADÀ SOBRE TEMES DE TOT TIPUS 

El Consell és una iniciativa de la 
regidoria de Participació Ciutadana 
que neix com a canal per fer arribar a 
l’Ajuntament la veu del ciutadà sobre 
temes de tot tipus que afecten el 
municipi. Poden inscriure’s totes les 
persones veïnes de Premià de Dalt i 
majors de 16 anys.

A banda dels representants munici-

pals, el Consell estarà format per:

5 persones del municipi
que s’escolliran per sorteig d’un 
registre ciutadà.

5 persones en representació de les 
entitats i votades per elles mateixes.

La posada en marxa del Consell de 
Poble està inclosa en el Reglament 
Municipal de  Participació Ciutada-

na aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
Com explica Inma Fernández, regido-
ra de Participació Ciutadana, “volem 
impulsar la vida associativa, donant 
suport continu a les entitats del poble i 
promovent aquest òrgan de deliberació 
que fomenti una reflexió global sobre 
Premià de Dalt”. I afegeix, “el Consell 
de Poble ha de ser la veu de la ciuta-
dania que permeti que veïns i càrrecs 
públics que els representen valorin i 
debatin conjuntament els temes que 
els afecten, respectant sempre la capa-
citat de decisió que té el Govern.

Com us heu d’apuntar?
www.premiadedalt.cat
prmd.participacio@premiadedalt.cat 
Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC

PIJ La Fletxa 
Torrent Santa Anna, 6

Servei Municipal d’Ocupació 
Plaça Mil·lenari

Els veïns ja poden inscriure’s 
al futur Consell de Poble 
Un òrgan consultiu que han de formar 
diversos representants del poble

El Consell
es reunirà 
com a mínim 
un cop l’any

Felicitats, Escola Santa Anna
L’escola Santa Anna participa en el projecte europeu,  Erasmus 
+, dins del qual  hi ha el programa Action KA1 que permet que 
el professorat faci una formació en llengua anglesa en un país 
europeu. L’escola Santa Anna ha estat seleccionada per tercer any 
per dur a terme aquesta formació, per la qual cosa 5 mestres del 
nostre centre aniran al Regne Unit i Malta durant aquest mes de 
juliol, i realitzaran cursos de llengua anglesa, noves tecnologies 
i AICLE.

La formació rebuda per aquest professorat, revertirà en el desenvolupa-
ment dels projectes en llengua anglesa que portem a terme, AICLE (Science 
and  Maths in English), així com en la millora de la competència lingüística del 
nostre alumnat en aquesta àrea.
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Després de les actuacions de la Cobla Sant 
Jordi amb el grup Coses amb què s’ence-
tava la 40a edició del Festival de Música 
del Maresme a Can Casadellà, i el concert 
amb aires macedonis de Balkanaizer a 
Can Mus, al juliol, concretament el dia 29, 
arriba l’esperada i alhora clàssica actua-
ció de l’Orquestra de Cambra Catalana en 
un escenari del tot espectacular i propici 
per a la música com són els jardins de Can 
Claramunt, a la Riera de Sant Pere.

El 30 de setembre s’ha programat una 
actuació adreçada al públic familiar. Duo 
Tocatta, amb Violintastik, a la Societat 
Cultural Sant Jaume.

El 29 de juliol 
l’Orquestra 
de Cambra Catalana 
a Can Claramunt
Dirigida pel director artístic 
del Festival de Música del 
Maresme, Joan Pàmies
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El dia 28 de juliol la poeta 
Gloria Fuertes (Madrid, 
1917-1998) hauria fet 100 
anys.  Podeu trobar una 
varietat d’antologies en dife-
rents formats i per a tots 
els públics. D’entre tots ells 

volem destacar El libro de Gloria Fuertes de Blackie Books, 
una edició preciosa en tela i en gran format que neix 
amb la voluntat de convertir-se en una obra de referèn-

cia. Aquesta Antologia de poemas y vida, aplega més de 
300 poemes, 80 fotografies i dibuixos, a més d’una molt 
ben documentada biografia a càrrec de Jorge de Cascan-
te. Com molt bé defineixen a la introducció, es tracta de 
quelcom més que una antologia “con pasar las páginas 
queda claro, tiene algo de cuaderno de recortes y algo de 
álbum familiar, y está llena de sorpresas”. La relació que 
s’estableix entre els poemes i els materials que l’acompan-
yen és apassionant: “Esto no es un libro, es una mujer” ens 
diu Cascante. I nosaltres us convidem a conèixer-la.

El nom de Gloria Fuertes va 
tradicionalment lligat al món 
dels infants en el seu paper de 
creadora i figura indispensable 
en el foment de la lectura. Al 
llarg dels anys, no obstant,   la 

trivialització progressiva d’aquesta imatge l’ha relegat a 
una certa posició de desprestigi, com si fer poesia per nens 
i despertar les ganes de llegir no fos una tasca prou impor-
tant. 

Es tracta d’una antologia de 25 poemes molt diver-
tits que llegits en veu alta farà les delícies dels petits 
lectors; un recull d’instruccions en vers per ensenyar a 
dibuixar persones, animals i objectes que si voleu podeu 
anar fent mentre els llegiu. Les il·lustracions de Miguel 
Ángel Pacheco contribueixen a subratllar l’espontaneïtat 
i l’energia d’uns versos plens de jocs de paraules i rimes 
esbojarrades, on l’humor i la ironia són fonamentals per 
entendre la que sens dubte va ser una de les grans poetes 
del s. XX. 

El libro de Gloria Fuertes

Poemas de la Oca Loca

Gloria Fuertes

Gloria Fuertes

Signatura: P 834 Fue

Signatura:   IP 834 FueIl.lustracions: Miguel Ángel Pacheco

Edició i textos de Jorge de Cascante

POEMES IL·LUSTRATS

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Il.lustració: Quan de tu s’allunya. Juste de Nin

Exposició JazzArt del 7 al 30 de juliol
Museu de Can Figueres

As Time Goes By
You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by
And when two lovers woo
They still say : I love you
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by
Moonlight and love songs
Never out of date
Hearts full of passion
Jealousy and hate
Woman needs man
And man must have his mate
That no one can deny
It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by.

Casablanca. Herman Hupfeld

El temps podrà passar 
El temps podrà passar,
però en mi sempre viurà,
etern, el teu record.
I tu, per molt que passi el temps,
em duus al cor.
L’amor que ens va ajuntar
no el pot pas esborrar
la pluja ni la nit.
Ni el solc que ens ha marcat la pell
i l’esperit.
Gotes de pluja, plor d’ànima endins,
boires que allunyen els nostres camins,
la trista història i la mala sort del temps
que ens ha fugit,
no poden esborrar l’amor que ens va 
ajuntar
ni el temps feliç viscut,
perquè un record que venç al temps
mai no és perdut.

Núria Feliu. 
Adaptació de Josep Maria Andreu
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Excel·lent organització i participació per parts dels alumnes de 3r. d’ESO 
en el projecte Ajuntament Jove. Com sempre i després de la bona feina els 
Corresponsals de l’Institut, han acabat el curs amb una sortida Port Aventu-
ra.  La festa final de la Ludoteca ha estat una èxit gràcies a la col·laboració dels 
infants i joves, així com dels pares que s’han implicat moltíssim.  L’Equip de 
Joventut ja ho té tot en preparat per l’Estiu en Marxa i l’Estiu Jove. Tot plegat 
far olor de Festa Major, enguany amb la Comissió de Festes i l’Equip de Cultura 
hem tornat a preparar unes activitats fabuloses i per a tots els públics.  Estre-
nem nom per al nostre correbars: “Pere Tapes”, donat que és molt familiar i 
que els nostres restaurants s’impliquen fins al punt d’elaborar tapes especta-

culars. També hem de felicitar la participació dels veïns del nostre poble amb 
la creació d’uns Playbacks fantàstics i destacar la proposta del Consell Cultura 
de realitzar l’entrega del Premi Carmina al Dr. Carlos Ramon i Marsal, així com 
la presentació del conte de la nostra col·lecció “Katu, l’Últim Iber del Turó”, 
dins el marc de la Festa Major. Convidar-vos a participar en el Jazz en la Nit i a 
les Festes de la Societat Cultural Sant Jaume, així com recordar-vos el concert 
de l’Orquestra de Cambra Catalana dins del Festival de Música del Maresme 
a Can Claramunt. Nosaltres som Cultura, som Festes, la nostra prioritat són 
els veïns de Premià de Dalt i especialment els infants i els joves.  Gaudim de 
les Festes amb respecte, sense violència, tolerància 100 % vers les persones 
LGTBI i les diferents  ideologies i creences. Alegria, és Festa Major!!! face-
book : esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / m’esti-
mo premia de dalt

Després de mig any de boicot irracional a tot allò que vingués de nosaltres i 
de falta de diàleg premeditat, ens han aprovat una moció.

Malgrat això, l’Alcalde segueix negant el dret de la gent a expressar-se públi-
cament al final dels Plens com s’havia fet sempre. Ara els veïns i veïnes que, 
com altres vegades, vulguin fer sentir la seva veu fent una petició, proposta 
o pregunta, donant la seva opinió o obrint debat sobre un tema d’interès, no 
podran, perquè govern i alcalde consideren que no val la pena. Diuen que si 
voleu alguna cosa els hi digueu a l’orella perquè ningú ho senti, que així és més 
transparent i participatiu. La moció aprovada consisteix en adherir-nos a la 
Xarxa Mundial de Comunitats Amigables amb les Persones Grans promogu-
da per l’OMS, analitzar amb la gent gran quins aspectes del poble cal millo-
rar per fer-los amables i adequats per a totes les edats, i comprometre’s a 

implementar aquestes millores. Així la gent gran pot participar i ser escolta-
da, mitjançant aquest projecte i amb la creació del Consell de la Gent Gran, 
que ja havíem demanat i fins ara se’ns havia negat. Llàstima que això sigui l’ex-
cepció i neguin la resta de propostes: evitar la destrucció del corredor de la 
Cisa-can Nolla, preservar els jaciments arqueològics del poble, municipalitzar 
l’aigua, un protocol i campanya contra agressions masclistes i LGBTIfòbiques a 
les festes... Hem demanat també el gest de pintar un pas de vianants dels colors 
de l’arc de Sant Martí el 28 de juny.

Esperem que gaudiu les festes que queden i un bon estiu! Per qualsevol cosa 
ja sabeu on som! cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@gmail.
com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter: 
cridapremiadalt

En primer lugar queremos felicitar a todo el mundo que ha hecho posible 
esta Festa Major, tanto por la organización como el contenido de esta, y muy 
en particular a la Comissió de Festes. En el pleno del pasado mes de junio, 
lamentar de nuevo la presentación de mociones innecesarias y la falta de 
intención del partido que las presenta con tal de llegar a acuerdos, excusán-
dose en la actitud del equipo de gobierno, que por cierto, también deja mucho 
que desear. Por nuestro lado, seguimos con la política 100% municipal, 
tratando temas con el único objetivo que es el beneficio del Premià de Dalt y 
de sus vecinos. En el pleno presentamos 11 preguntas de diversa temática: 
problemas en el aparcamiento en el Barrio Santa Anna-Tió, la seguridad, la 

revista municipal y defectos en la vía pública entre otros. Con la restructura-
ción de las calles del Barrio Santa Anna-Tió se ha perdido mucho espacio para 
aparcar mientras que el parking de la Vía Primilia, con una concesión admi-
nistrativa de 50 años, está subiendo los precios. Pedimos que el Ayuntamien-
to tome cartas en el asunto. También preguntamos por qué motivo la revista 
municipal se imprime en un municipio de la provincia de Gerona y no en un 
comercio de Premià de Dalt. Está claro que el comercio local no es una prio-
ridad para este equipo de gobierno. Lamentamos que a muchas preguntas se 
nos contestara con promoción política y no con respuestas que beneficiasen 
a nuestros vecinos. Con la revista de este mes se acaba otro curso político y 
esperamos que tengan unas magníficas vacaciones. ¡Nos vemos a la vuelta! 

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

Desde la Regidoría de Participació Ciutadana, posem en marxa 
aquest mes de juliol, el procés per a la constitució del Consell de Poble d’acord 
amb el Reglament aprovat l’any passat. En primer lloc, volem agrair al depar-
tament de Comunicació i a la tècnica de la Regidoria, tot el suport prestat en 
els nostres primers passos per al llançament de la campanya. És una experièn-
cia nova i creiem que, si trobem l’equilibri oportú, serà beneficiós per al poble. 
No es tracta de ser una continuació del Govern de l’Ajuntament, ni d’una oposi-
ció a aquest, sinó que, tal com s’indica en la comunicació, el Consell de Poble 
ha de ser la veu de ciutadania a l’Ajuntament. Per això, animem als ciutadans 
a presentar la sol·licitud per participar en el sorteig on sortiran els cinc repre-

sentants i també animem a les entitats a que acudeixin a la reunió que se cele-
brarà al llarg de juliol, on per consens es triaran els seus cinc representants.

El mes de juny hem gaudit de dos actes molt interessants. El dia 8 vam parlar 
dels refugiats amb l’escriptor David Cirici i les ONG Proactiva Open arms i 
Humanity Wings Maresme, tot conduit pel periodista Rafel de Ribot. El dia 13 
vam firmar l’acord amb la Fundació Vicente Ferrer on destinem 10.000 € a un 
projecte sanitari; després de la presentació del projecte, en Lancy Dorem ens 
va explicar com és la vida a la India rural.  Aquests actes ens acosten a la reali-
tat del món que vivim i ens donen informació de primera mà de la feina que 
fan les ONG. facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@
premiadedalt.cat

L’equip Nou Impuls + PDeCat segueix liderant el Govern per 
aconseguir un poble millor dia rere dia. Cuidant l’entorn i el Patri-

moni, millorant en salut i esport, apostant per l’emprenedoria, la promoció 
turística i el comerç, els serveis i el barris... La fórmula no és altra que la d’es-
coltar sempre els ciutadans, prioritzant el format d’audiències públiques, que 
ha esdevingut un èxit i transformant altres àmbits perquè el ciutadà s’acos-
ti a tots els regidors i pregunti de tu a tu. Aquesta és la darrera millora dels 
plens, més participativa i propera al ciutadà. Els partits, com a tasca de control, 
poden i han de presentar mocions i preguntes que sempre es voten i debaten 
en el plenari extensament. El que sorprèn força és la manca de rigor i coneixe-
ment sobre la tasca que s’està duent a terme i la legalitat vigent esmentada en 
algunes preguntes de l’oposició. Un exemple, la de la impressió de la revista 

municipal, que ha estat atorgada per una licitació impecable i en què el govern 
no pot intervenir; o com dir que no s’està fent tasca d’impuls del comerç local 
quan és una de les nostres prioritats i serveixen com a exemple la promoció 
dels mercats, la dinamització de les fires, el cap de setmana d’Ulisses... En l’altre 
extrem de l’oposició, sorprenen les mocions amb propostes tan maximalistes 
que hipotecarien, si es votessin fgavorablement, la nostra vila, a banda de no 
voler debatre-les a les Juntes de Portaveus, que és el lloc indicat per arribar a 
possibles acords. Premià de Dalt avança amb carrers renovats, millora d’equipa-
ments i serveis, o nous espais públics que esdevindran pulmons verds i de lleure 
com Can Vilar i la Cisa... En aquest darrer, hem aconseguit un 53% de l’espai de 
titularitat pública, baixar l’edificabilitat al mínim tot aconseguint un enclava-
ment natural de primer nivell i recuperant el patrimoni arqueològic del paratge 
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Cultura, Festes, Joventut i Respecte

Consell de Poble

Avancem amb un clar full de ruta
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L’Alcalde impedeix que els veïns i veïnes s’expressin públicament al final dels Plens

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.

¡Buenas vacaciones!
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6 dijous

8 dissabte

7 divendres

12 dimecres

22 dissabte

21 al 23

28 divendres

29 dissabte

13 dijous

15 dissabte

16/23/30

21 divendres

19’30h

8 h

20 h

19’00 h

de 17 a 20 h

18’30h

22 h

22 h

22 h

8 h

20 h

21 h

Juliol 2017

Inauguració 

Exposició “JazzArt”
Oberta fins el 29 de juliol, i durant les 
sessions de “Jazz En La Nit”.
Regidoria de Turisme, Promoció de la Vila i 
Museu i  Associació d’Associació d’Artistes 
de Premià de Dalt 

Excursió 
Vall d’Olzinelles
Sortida del pati de la SC Sant Jaume
Grup de Muntanya

XXII EDICIÓ JAZZ EN LA NIT
Joan Chamorro 
“la màgia de la veu” 
Jardins de Can Figueres

Xerrada – col·loqui
amb Gabriel Rufián, 
diputat al Congrés
Pica-pica gratuït 
Torrent de Santa Anna
ANC i ÒMNIUM Premià. 
Col·labora: Ajuntament de Premià de Dalt

Taller d’artesania. 
Gratuït i obert a tothom
Can Figueres. Local de l’AAPD
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Celebració 
Sants Joaquim i Anna, 

patrons de la gent gran
Ermita de la Mare de Déu de La Cisa
Parròquia de Pere

Festes 
Societat Cultural Sant Jaume
Més informació en el programa específic 
www.scsantjaume.cat
SC Sant Jaume

Festa Final Estiu Jove
Esmorzar de germanor
Activitat gratuïta per a joves 
a partir de 1r d’ESO
Pista de la Petanca
Regidoria de Joventut

40è Festival de Música del Maresme 
Orquestra 
de Cambra Catalana
Jardins de Can Claramunt 
Consell Pro Música de Premià de Dalt amb la col·la-
boració de l’Escola Municipal de Música

Cantada d’Havaneres
Amb el grup Barca de Mitjana 
i degustació de rom cremat
Associació de la Gent Gran

XXII EDICIÓ JAZZ EN LA NIT
The Sey Sisters 
“El color del gospel”
Jardins de Can Figueres

XXII EDICIÓ JAZZ EN LA NIT
Chicuelo - Mezquida 
Jardins de Can Figueres

Excursió 
Vall de Núria
Associació Gent Gran 

Sardanes 
A la pista de la SC Sant Jaume
Secció de Sardanes

XXII EDICIÓ JAZZ EN LA NIT
Dani Nel·lo 
“Los saxofonistas salvajes”
Jardins de Can Figueres

Sopar d’Estiu
Barri del Remei
Plaça del Remei 
AV Barri del Remei
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19 h

21’30 h

d’11 a 14 h

22 h

diumenge

Del 6 al 29 
de juliol

Inauguració:

Dijous, 6 
de juliol, 
19.30h

CAN FIGUERES

Riera de Sant Pere, 88 

08338 Premià de Dalt

Tel. 93 754 71 21
www.museupremiadedalt.com

www.premiadedalt.cat

 

Exposició de
l’Associació d’Artistes

de Premià de Dalt

JazzArtJazzArt
L’exposició
és podrà visitar
en el Jazz 
en la Nit



LA CONTRA

Joan Pàmies i 
Mariona Borràs
Fundadors del Festival 
de Música del Maresme

“40 anys després és tot una satisfacció haver creat una llavor d’amor i difusió per la Música”

Com sorgeix Festival?
Joan Pàmies: Jo em dedicava a fer de músic, en aquell 
moment vivia a Alemanya i estiuejava a Premià de 
Dalt.  Quan venia a Catalunya veia que feien festivals de 
música i vaig pensar, “per què no al municipi?”. Em vaig 
posar d’acord amb en Jesús Fuxet i amb bona voluntat 
i la col·laboració econòmica de l’Ajuntament, en Duran 
Farell, la família Carulla i la família Duarri vam organit-
zar-ne la primera edició l’any 1977.
..................................................................................................
Què preteníeu?
Joan Pàmies: Volíem promoure la música al poble, 
despertant l’interès de gent de totes les edats, organit-
zant conferències, estades musicals d’artistes... I alhora 
fomentar la socialització entre els veïns. 
...................................................................................................
I des del principi amb vocació comarcal?
Mariona Borràs: Sens dubte la doble vocació comarcal i 
pedagògica han diferenciat el Festival. Volíem assegu-
rar-li una llarga vida i per això des del minut zero vam 
convidar els municipis del Maresme a afegir-s’hi. Vilas-
sar de Dalt, Teià i Sant Vicenç de Montalt en formen part 
des de l’inici. 
..................................................................................................
La qualitat és un altre ingredient a destacar. Com un 
poble petit com el nostre s’ho ha pogut permetre?
Joan Pàmies: Jo vivia a Madrid, on vaig guanyar plaça a 
l’Orquestra Nacional, un fet que em va facilitar contac-
tes de primer nivell a qui convidàvem a fer el seu treball 
i actuar tant a Premià de Dalt com als altres municipis 
que hi participaven. Què fèiem? En lloc d’un concert en 

programàvem tres, per a repartir el preu, i els convidà-
vem a conèixer el Maresme. El Restaurant La Granja era 
el centre neuràlgic on després dels concerts ens reuníem 
amb els músics a sopar pa amb tomàquet en un ambient 
viu i distès. 
...............................................................................................
Quina ha estat l’evolució del Festival al llarg d’aquests 
40 anys, Mariona?
Té un prestigi i el públic respon sempre. En un moment 
determinat es van introduir com a escenaris els jardins 
de diferents finques del poble , i això va comportar que 
a part de gent interessada per la música també vingues-
sin persones encuriosides per a conèixer aquestes cases.
...................................................................................................
I l’evolució artística, Joan?
Ha canviat bastant, especialment des que no existeix el 
Patronat. Tot evoluciona i avui el Festival no és tant un 
de Música Clàssica sinó més d’altres gèneres. Penseu que 
abans el Patronat Pro Música era totalment autònom: 
decidíem i fèiem. Avui, després de diversos canvis, es 
programa més des de la Regidoria de Cultura. És un altre 
funcionament. 
...................................................................................................
Què és  per vosaltres la Música?
Joan Pàmies: La Música va néixer abans que la paraula. 
És vida. Ens desperta sensacions, nostàlgies, sentiments 
i no és elitista. Pagar 150€ per veure donar cops de peu 
a una pilota a en Cristiano o en Messi no és elitista però 
pagar 40€ per anar al Palau de la Música sí? 
...................................................................................................
Una peça musical que recomanaríeu als lectors de “La 
Pinassa”?
Joan Pàmies: el segon moviment del concert per clarinet 
de Mozart que podran escoltar al concert de l’Orques-
tra de Cambra Catalana el 29 de juliol a Can Claramunt.
Mariona Borràs: qualsevol peça de Bach.

En Joan Pàmies és el director artístic del Festi-
val de Música del Maresme. Recorda amb 
nostàlgia com a la Catalunya d’abans de la 
Guerra Civil cada municipi tenia el seu ateneu 
propiciant que tothom conegués de memòria 
l’òpera, els cuplés o les sarsueles perquè “la 
Cultura formava part de la quotidianitat”. Ell i 
la Mariona Borràs, fundadora amb ell i en Jesús 
Fuxet del Festival, lamenten que avui som una 
societat més informada i amb la tecnologia 
al nostre abast però una societat ruca i molt 
pobra culturalment.


