Ulisses ens porta Ramon Mirabet
Tres dies amb gastronomia, espectacles, esports i patrimoni
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DESTAQUEM
Torna l’Arrela’t a la Cultura

AJUNTAMENT
EN 2 MINUTS

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es treballa amb l’objectiu d’enriquir i enfortir el teixit associatiu de Premià de Dalt mitjançant el Consell de Poble, una
eina que ha de suposar un pas més en la consolidació
d’un ajuntament transparent i obert amb la ciutadania
i un teixit associatiu fort i divers que enriqueix la nostra
vila. Segur que el Consell ens permetrà treballar per a
transformar la realitat de Premià de Dalt.
Un bon exemple de la col·laboració entre l’Ajuntament i la ciutadania han estat les audiències públiques
fetes al nucli antic, barri del Remei i barri Santa Anna Tió. Perquè entenem que la participació ciutadana no és
únicament una regidoria, sinó una forma de fer govern.
Recordeu que el setembre arribarà farcit d’activitats, entre elles, Arrela’t a la Cultura, el cap de setmana
d’Ulisses i el darrer concert del 40è Festival de Música
del Maresme, una proposta familiar que tindrà lloc al
teatre de Sant Jaume. Bon estiu i bones vacances!
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FESTES LOCALS DE PREMIÀ DE DALT ANY 2018

21 de maig (SEGONA PASQUA)
29 de juny (SANT PERE)
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(Mònica Farré)
Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep Triadó Cuquet
Eulàlia Rodríguez Tió
Impremta Pagès , S.L
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Ronda Santiago Rusiñol. Això, no! Un veí ens fa arribar
una mostra més de l’incivisme d’algunes persones que
aboquen de tot a les àrees de contenidors, dins o fora.
Existeix la recollida gratuïta de trastos. Només heu de
trucar a l’Ajuntament o demanar-ho al web.
Ep! Avisa’ns per tenir Premià de Dalt com
ens agrada. Plantem cara a l’incivisme!
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DESTAQUEM

El festival reivindica la importància de la cultura popular catalana i del món

Torna l’Arrela’t
a la Cultura
Al parc Felicià Xarrié i amb el
concert viatger que comunicarà
tots els barris
Dissabte i diumenge 16 i 17 de setembre el parc
Felicià Xarrié acull per tercer any consecutiu l’Arrela’t
a la Cultura. Un programa que reunirà diverses
activitats de cultura popular i tradicional amb dansa,
gegants, tallers, un dinar i el concert viatger amb la
Xaranga Excèntrica que permetrà als veïns de tots els
barris gaudir de l’Arrela’t.
Aquest esdeveniment el coordina l’Ajuntament de
Premià de Dalt i el fan possible diverses empreses que
col·laboren per a consolidar un programa d’activitats
que va néixer per a defensar i reivindicar la cultura
popular catalana i del món.

Aquesta és la tercera edició del festival Arrela’t a la Cultura que té lloc el 16 i 17 de setembre al parc Felicià Xarrié

3
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Des de l’Ajuntament i la Policia Local s’agraeix públicament la col·laboració ciutadana.

La Policia Local identifica dos joves com a
presumptes autors de diversos furts
Ara es resta a l’espera de recollir les diferents denúncies per a poder imputar a
aquests dos joves l´autoria dels fets ocorreguts
Una patrulla de la Policia Local de
Premià de Dalt va identificar a finals de
juny, gràcies a la col·laboració ciutadana, dos joves com a presumptes autors
de diversos furts a la zona del Vogi.
A les tres de la matinada, la Policia va
rebre un avís d’un veí de la zona informant que dos joves estaven forçant un
vehicle. La patrulla s’hi va desplaçar de
forma immediata comprovant que el
vehicle en qüestió estava obert i amb
el seu interior totalment regirat. Els
agents van localitzar una moto d’uns
joves sospitosos que ja havien vist en
un patrullatge. Es va iniciar la recerca i

els van aturar a la carretera a Premià de
Mar. Identificats per la Policia, se’ls va
escorcollar i se’ls va intervenir un GPS
i una polidora. Posteriorment es va dur
a terme una batuda per la zona, localitzant més vehicles oberts, un forçat i
l’altre amb el vidre trencat.
Des de l’Ajuntament i la Policia Local
s’agraeix públicament la col·laboració ciutadana, fonamental en aquesta
ocasió per a identificar els presumptes autors dels fets. I s’anima els veïns
a trucar la Policia Local si es detecten
actituds sospitoses. Tel. 93 693 15 00

FESTES
SANTA MARIA,
SANTA ANNA – TIÓ

Del 13 al 15 d’agost
Diumenge 13
Matí esportiu a La Petanca
19.00h Benvinguda a la Rondalla de
Calasparra - Actuació de la Coral del Barri
21.00h Festa Alternativa a La Petanca
22.00h DJ al torrent Santa Anna

Dilluns 14
Matí Activitats infantils al Torrent
18.00h Pita y mójate pels carrers fins a
La Petanca_ Festa Holi_ Festa escuma
22.00h Espectacle musical amb animació
al torrent Sta. Anna

Dimarts 15
14.00h Paella
popular
solidària
19.00h Havaneres
i rom cremat
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ESTUDI REALITZAT A PARTIR DEL PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP)

Quin és l’estat de salut al barri Santa
Maria, Santa Anna –Tió?

>> El programa de salut comunitària és bàsica per a fer polítiques de salut eficaces

A partir del Pla Interdepartamental
de Salut Pública (PINSAP), l’Equip
d’Atenció Primària de Premià de Mar
va plantejar la necessitat d’intervenir
en la població de Santa Maria, Santa
Anna-Tió per disminuir les desigualtats
en salut percebudes pels professionals
mèdics. En l’elaboració del document
han participat els Ajuntaments de
Premià de Dalt i Premià de Mar, l’Equip
d’Atenció Primària i l’Agència de Salut
Pública de Catalunya.
Les principals desigualtats en salut
són conseqüència de les condicions
en què les persones neixen, viuen,
treballen i envelleixen. Està demostrat
que el 80% dels determinants de la
salut són fora del sistema sanitari.

Què s’ha fet?
Analitzar l’estat de salut de la
població per a detectar les principals
necessitats en termes de salut.

Per a què serveix?
Per a ser una eina de presa de decisions
alhora d’establir les prioritats de les
intervencions en salut comunitària a
implementar en un futur.

Quines són les patologies
cròniques més freqüents?
1. Alteracions del metabolisme lipídic
2. Hipertensió arterial no complicada
3. Obesitat

Quins són els grups de població més
vulnerables?
1. Gent gran dependent i/o amb dificultats de mobilitat que viu sola en pisos
sense ascensor
2. Persones aturades i famílies amb
dificultats per cobrir necessitats bàsiques
3. Infants i joves per manca de motivació i per la percepció que s’inicien més
joves en el consum d’alcohol i drogues
Professionals de la salut han detectat
que cal promoure estils de vida més
saludables amb nous hàbits alimentaris,
més activitat física i reducció de la
ingesta d’alcohol.

El 16 de setembre, a les 18h, es farà una jornada participativa sobre Salut a l’Espai Santa Anna

35%

Barri

Santa Maria
_ Premià de Mar

Anna – Tió
65% Santa
_Premià de Dalt

4.188 hab.

Aquest és un barri relativament jove format durant la migració
dels anys 60 amb gent procedent de Múrcia i Alacant,
Santa Anna – Tió
_Premià de Dalt
principalment. De carrers estrets i amb molt blocs de pisos alts,
ocupa només una superfície de 0,2km2 amb una gran densitat
25,7%
del municipi
de població, 34.317 persones/km2, molt superior a la dels dos
10.580hab.
municipis i només comparable a la d’alguns barris de Barcelona.
Demogràficament, el pes de la població estrangera és rellevant.
L’any 2014 un 18,53% era d’origen estranger, majoritàriament del Marroc,
Gàmbia i el Senegal, quan a la resta del municipi era del 8,63%.
2.722 hab.
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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

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

ACORDS DE PLE 18 de JULIOL
Aprovació de la revisió anual del padró
municipal d’habitants de Premià de Dalt.
10.345 habitants.
Aprovada per unanimitat

1 d’agost al 31 d’agost
Servei de Pediatria ÚNICAMENT
CAP de Premià de Mar
Carrer de la Plaça, 93

Vull parlar amb tu

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

Aprovació de les Festes Locals
per a l’any 2018.
Aprovada per unanimitat

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

PROPER PLE:
DILLUNS 18 DE SETEMBRE

EL CIUTADÀ EXPOSA

Entitat adictasport www.capoeira.cat
El cap de setmana del 7, 8 i 9 de juliol l’Ajuntament de
Premià de Dalt ens va permetre realitzar les nostres activitats de Capoeira a l’Espai Santa Anna
La Capoeira es un esport cultural on trobem un art
marcial disfressat en dansa. Un esport ple d’història,
tradició i cultura. Aquest va arribar a Europa fa relativament poc i per això som poc coneguts. La diferència la
tenim en la manera de realitzar el nostre esport, ja que no
es competitiu. Tothom el pot realitzar sense cap diferència d’edat ni situació física, només cal que el sentis.
La capoeira sempre s’acompanya de musica pròpia, un
berimbau, un pandero, un atabaque i agogos i aquests
no sonen si no són a ritme d’un bon cant, on s’expliquen
maques històries passades o cants motivadors per fer el
joc més maco i entregat.

6

En aquest esdeveniment ens van acompanyar el grup
de percussió Trencaones. Ens van entregar tanta força,
energia i passió com la que intentem dia a dia mostrar
nosaltres. Va ser una experiència increïble on tots vam
gaudir. Imagineu, fer Capoeira a ritme Trencaones,
ufffff!!!! Impressionant!!!
Donem les gràcies a l’Ajuntament de Premià de Dalt per
creure en l’esport, per donara suport a grups com Trencaones i crear així esperit de poble, sentiment esportiu
i gent disposada a créixer i realitzar el que més li agrada.
Us convidem a fer-nos una visita tot aquell qui estigui
interessat en conèixer el que fem i aixequem la mà per
donar força a l’esport en totes les seves àrees musicals,
culturals i artístiques.

AJUNTAMENT
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LES ENTITATS VAREN SER ESCOLLIDES Mitjançant una votació celebrada el passat 12 de juliol

Escollides les 5 entitats pel Consell de Poble
Les mateixes entitats van escollir per votació els seus
representants. Els escollit han estat:
Eulàlia Camps (ANC)
Ernest Corominas (SC Sant Jaume)
Joan Pasqual (Associació d’Artistes)
Miguel Ramírez (Oncolliga)
José Luís López Guillén (DISA Premià)

El Consell de Poble de Premià de Dalt comença a prendre
forma. Dimarts 12 de juliol, la regidora de Participació
Ciutadana, Inma Fernández, es va reunir amb les entitats
del poble per a escollir-ne 5 representants. Aquests són els
que formaran part del Consell de Poble junt a 5 veïns/es.

D’entre els ciutadans majors de 16 anys que es poden
inscriure fins al 31 de juliol al Consell de Poble també s’escolliran, en aquest cas per sorteig públic, 5 representants, que
s’uniran als 5 de les entitats locals, l’alcalde, la secretària
municipal i 5 regidors (1 per cada grup polític amb representació municipal).
El Consell preveu reunir-se com a mínim un cop l’any.

El Consell de Poble és un ens inclòs en el Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de la Corporació

DEBAT INFORMATIU

‘Què passa als nostres boscos?’
El proper 14 de setembre l’Ajuntament organitza
un interessant debat per a conèixer quina és
la situació dels nostres boscos, un element
paisatgístic i natural imprescindible per al nostre
municipi i entorn.
Es tracta d’una taula rodona que se celebrarà dijous 14 de
setembre a les 19h a la sala de plens. Han confirmat la seva
participació Jordi Bartrolí, catedràtic del Departament de Química
de la UAB; Oriol Bassa del Consell Comarcal del Maresme; Núria
Ruiz, de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona; Joan Bertran de l’Associació de Propietaris
Forestals de la Serralada Litoral Central.
Dijous 14 de setembre, 19.00h, a la sala de plens de l’Ajuntament (plaça de la Fàbrica, 1)

Diumenge 3 de setembre
s’estrena una sardana a Sant Jaume
Es tracta d’una sardana que estrena el Grup de Sardanes de la Societat Cultural Sant Jaume, escrita i musicada pels veïns de Premià de Dalt, Pere Planas i
Josep Fecúndez, respectivament. L’estrena tindrà lloc diumenge 3 de setembre a les 20.00 hores, coincidint amb l’actuació de la Cobla Ciutat de Terrassa.
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En2’
minuts

Premià de Dalt
i els joves
Què és el Punt d’Informació Juvenil?
Un equipament on podràs trobar tota aquella informació
que t’interessa mitjançant l’atenció personalitzada i gratuïta
de professionals.
Activitats informatives
Taulers d’anuncis
Materials d’autoconsulta
Ordinadors amb connexió a internet
Serveis d’assessorament

¿
i

?

Quines són les funcions
del Punt d’Informació Juvenil?
Són porta d’entrada a la informació juvenil
Impulsen accions i serveis per a l’ocupació juvenil i de qualitat per lluitar contra les elevades taxes d’atur i les precàries
condicions laborals dels i les joves.
Ofereixen activitats a demanda
Tramiten carnets. Als PIJ pots tramitar carnets internacionals
d’estudiant (ISIC), alberguista, professor (ITIC)...

De gener a juny del 2017 s’han atès 1.495 joves i s’ha donat resposta a 3.406 consultes.

21

assessoraments
individuals
sobre transició
escola treball

28

assessoraments
individuals
formació,
garantia juvenil
recerca de feina

245

consultes individuals
formació, feina, mobilitat i
salut

66

tràmits diversos
relacionats amb la formació,
beques, temps lleure, viatges
etc.

En2’
minuts

TALLERS
PER A JOVES A PARTIR DE 12 ANYS

LUDOTECA

Tallers oberts dijous _ dissabte

LA XARRANCA

La Fletxa

16 infants al grup de petits (6-8 anys )

195 participants

16 al grup de grans ( 9-12 anys)
16 adolescents (1r-4t ESO)

L’INS VALERIÀ PUJOL
Punt d’informació juvenil
36 corresponsals (ESO i Batxillerat)
643 consultes

ESPAI JOVE
Casal matinal (juliol)
per adolescents 12-16 anys
Tallers, activitats aquàtiques, excursions...

2 educadors de la ludoteca

Pla d’acció tutorial 16/17

i 1 monitor de suport

16 activitats de prevenció (1r ESO i Batxillerat)

Hi participen 24 joves cada setmana

Temàtiques dels tallers de prevenció?
Autoestima i nutrició
Estratègies i competències personals
Consum i publicitat
Sexualitat
Primers auxilis
Emprenedoria
Intel·ligència emocional
2 debats teatralitzats sobre la pressió de grup
i d’igualtat d’oportunitats

MOBILITAT INTERNACIONAL
JOVES DEL MARESME?
Servei mancomunat amb el Consell Comarcal del Maresme que dona resposta a les
necessitats dels joves que es plantegen
fer voluntariat, estudis o estades a altres
països.

7 tallers

ENTITATS
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Una Diada Nac ional de C a t al un ya p a t r iò t ic a i s ol idàr ia

L’ 11 d e S e t e m b r e l’Ajuntament ha programat
la commemoració de la D i a d a N a c i o n a l d e
C a t a l u n ya amb una doble vessant, patriòtica i
solidària. Enguany, les ofrenes podran ser en forma
de ram o centre de flors, una planta per a després
replantar-la en alguna zona verda del poble o bé
algun aliment per al centre de Distribució Solidària
d’Aliments (DISA). Com en els darrers anys, la
commemoració de l’11 de Setembre començarà a
la plaça de la Fàbrica on onejarà, per acord de ple,
l’estelada durant tota la Diada. Des d’allà, es farà una
cercavila amb el grup Trencaones que acompanyaran

els Gegants de Premià de Dalt fins al passeig de Can
Balet, on hi ha el Monument a l’11 de Setembre de 1714
obra d’Esther Albardané.
Un cop allà, l’alcalde, Josep Triadó, hissarà l’estelada
mentre sona El Cant de la Senyera. Montse Assens,
veïna de Premià de Dalt, poetessa i membre de diverses
entitats locals serà la persona que protagonitzarà el
tradicional parlament. També participaran la Colla

Gegantera, l’Esbart l’Espolsada i la Coral Primiliana
qui, com sempre, interpretarà l’Himne Nacional de
Catalunya, Els Segadors.

Fins al 15 de setembre podeu participar
al DigiPhoto 2017
Temàtica lliure, amb un màxim de 3 obres per participant
El concurs de fotografia digital que organitzen l’Associació d’Artistes de Premià de
Dalt amb la Federació Catalana de Fotografia ha marcat el 15 de setembre com a data
límit per a rebre les imatges participants. El
veredicte es farà el 30 de setembre mentre
que el lliurament de premis i l’exposició
tindran lloc el 3 de novembre a les 19h a
l’auditori de Can Figueres.

Característiques presentació arxius:
Format: JPG _màxim 1024 píxels horitzontal i
768 píxels vertical _ Resolució: 72 dpi
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Adreça: digifoto.pd@gmail.com amb el
formulari d’inscripció que trobareu a
http://associacioartistes.wordpress.com
Els premis són:

1r premi
Medalla d’Or de la CEF i 200€
2n premi
Medalla de Plata de la CEF i 100€
3r premi
Medalla de Bronze de la CEF i 50€
Els 5 primers finalistes, diploma

CAP
DE SETMANA
D’ULISSES
22, 23 i 24
DE SETEMBRE

PATRIMONI, ESPORTS
GASTRONOMIA I
ESPECTACLES
PLAÇA DE
LA FÀBRICA
PREMIÀ DE DALT

DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
TARDA - NIT
20,00 h Primer Tast Gastronòmic
22,00 h Concert Inaugural:

RAMON MIRABET
GIRA “HOME IS WHERE THE HEART IS”

DISSABTE 23 DE SETEMBRE

DIUMENGE 24 DE SETEMBRE

MATÍ

MATÍ - MIGDIA

DESCOBRIM EL NOSTRE PATRIMONI

CURSA PREMIÀ DE DALT ULISSES ATAC

I ACTIVITATS PER A INFANTS

TAST VERMUT I EXHIBICIONS ESPORTIVES

11.00 h Presentació de l’exposició “Els Clicks d’Ulisses” i xerrada “Viu les
escenes del Plat d’Ulisses” amb poesia, música i relat. Amb la participació
de l’Escola de Música, l’Associació de Relataires en Català, l’Associació
d’Artistes i el Museu de Premià de Dalt.
12.30 h Activitat per a infants “Construïm l’Odissea del Laberint”
amb la participació de l’Escola de Música i la narració de Maria Garriga.
13.00 h Refrigeri Mediterrani.

A partir de les 07.00 h Recollida d’acreditacions i samarreta.
08.30 h Inici Cursa - Cronoescalada + Descens.
11.00 h Tast Vermut*
12.30 h Lliurament de 22 premis. Cronoescalada: 3 primers general,
1r sub-23 i 1r +45. Descens: 3 primers general, 1r sub-23 i 1r +45.
Premi Especial Ulisses: Si el guanyador dels dos segments és el mateix.
Inscripcions cursa: www.7sports.es/ulisesatac

TARDA - NIT

Durant tot el matí, presentacions i exhibicions esportives amb César Cañas,
11 vegades campió del món de Bike Trial, Yago Martínez, pilot del campionat
d’Europa de Motocross i campió d’Espanya de Supercross 2015 i altres
sorpreses.

TAST GASTRONÒMIC I ESPECTACLES
19.30 h Segon Tast Gastronòmic*
20.00 h Arribada de la Rua d’Ulisses (AMPA de l’Escola Marià Manent).
Amb la participació del Gimnàs del Poliesportiu.
21.00 h Concert de petit format: Carla Sanz “No m’enamoro”
22.00 h Teatre Musical 9’S A Cors “L’Esperit del Rock”

TAST GASTRONÒMIC–DIVENDRES I DISSABTE* CARNS LAURA, LA PIAZZA DE DALT,
LA MARIA DE LA CISA, LA GOTA, LA COOPERATIVA, PAMSUCRE, CAN MARTÍ,
SALUTECA, L’EXQUISIT, EL BALCÓ DE PREMIA DE DALT, CELLER SANT ANTONI
I PUNT ITINERANT DE LA DO ALELLA...

DURANT TOTA LA SETMANA ES PODRÀ
VISITAR L’EXPOSICIÓ “ELS CLICKS D’ULISSES”
AL VESTÍBUL DE L’AJUNTAMENT (OAC).

TAST VERMUT* CARNS LAURA, LA MARIA DE LA CISA, PAMSUCRE, EL BALCÓ DE
PREMIA DE DALT, EL ANZUELO DE TORRES, LA VENDETTA PIZZA, FRANCISCO MUÑOZ
ESPECIALITATS, PESCA SALADA ANTONIO, CELLER SANT ANTONI, L’EXQUISIT, SYNERA
CERVESA ARTESANA I PUNT ITINERANT DE LA DO ALELLA...

PREMIÀ DE DALT
BARCELONA
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

La Vegetariana
Han Kang

Signatura: n Han

La Yeonghye és una dona
casada normal i corrent; una
jove convencional, previsible i conformista que després
d’un somni, decideix deixar
de menjar carn. Aquest fet
provoca un daltabaix en el
si de la seva família. La seva
voluntat de fer-se vegetariana no obeeix a una qüestió de
salut sinó a un impuls profund de revolta contra tot allò
que la constreny i l’anul·la com a persona. ‘Punyent’ és un
dels adjectius que millor descriuen la prosa de Han Kang
(Gwangju, Corea del Sud, 1970) doncs, contràriament al

que pot semblar, aquesta és una història de fets terribles.
La novel·la narra el recorregut vital de la seva protagonista, el seu desig de fugir d’un sistema -el món en el que
vivim- profundament violent amb les dones, per anar a
la recerca d’un estat ideal, harmònic i en comunió amb la
natura. La veu de la Yeonghye només apareix quan somia;
uns somnis brutals, plens de sang i violència que contrasten amb la rara bellesa de les paraules, una lírica hipnòtica que atrapa al lector en una experiència única. La
Vegetariana és una novel·la insòlita, magnífica i pertorbadora alhora, que ens porta al límit per mostrar-nos l’abisme i que, quan per fi el contemplem, ens deixa tremolant
durant dies.

Cançó de tela: la vida teixida de Louise Bourgeois
Amy Novesky

Il.lustracions: Isabelle Arsenault

Aquest preciós àlbum il·lustrat
explica la infància i els orígens
de l’artista contemporània
Louise Bourgeois (Paris, 1911Nova York, 2010) reconeguda
arreu per les seves escultures de
fusta, acer i guix, i els seus dibuixos, pintures i gravats que
posen de relleu una personalitat d’una agudesa psicològica inusual; per comprendre aquesta relació amb l’art,
l’autora d’aquest llibre se serveix de retalls d’entrevistes,
POEMES IL·LUSTRATS

d’àlbums, retrospectives i fragments del diari personal
de l’artista, per teixir el relat d’infantesa d’una nena que
va créixer a prop d’un riu on els pares tenien un taller de
restauració de teles.
La seva carrera artística està íntimament lligada a la seva
història familiar, a la poderosa influència de la mare que
la va ensenyar a teixir tapissos. Un llibre bellament editat,
amb unes il·lustracions que capten a la perfecció l’univers
íntim i únic de la protagonista i que traslladen al lector al
paradís perdut de la infantesa.
IL.LUSTRACIÓ: Carles Puigdemont. Pol Peiró

ELS SEGADORS

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i
plena.
Endarrere aquesta gent
tan ufana i tan
superba.
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!
Exposició “D’un temps, d’un país”
del 7 al 30 de setembre
Museu de Can Figueres
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Signatura: I7 (Bon) Nov

Ara és hora, segadors.
Ara és hora d’estar
alerta.
Per quan vingui un
altre juny
esmolem ben bé les
eines.
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l’enemic
en veient la nostra
ensenya.
Com fem caure
espigues d’or,
quan convé seguem
cadenes.
Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Himne nacional de Catalunya Versió d’Emili Guanyavents, de l’any 1899
La versió original és una antiga cançó popular del segle XVIII, que explica els fets
produïts en la ja esmentada revolta dels Segadors o Corpus de sang.

XARXES SOCIALS

LA PINASSA_ 126

#revistalapinassa #premiadedalt
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
1.@carlota_nadal/ 2.@djmasterflash / 3.@evita_pinkie / 4.@innokuous/ 5.@josefinafuxet/ 6.@moneh70
/ 7.@natniikura/ 8.@nfabregat/ 9.@sergidearostegui/ 10.@susanaqgrande/ 11.@susanaqgrande/ 12.@timbalersdelvidalella
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Una tardor cabdal pel nostre poble i el nostre país
Acabem el curs polític amb un balanç positiu de les accions
dutes a terme, alhora que amb energies i il·lusió per millorar i donar solució
a tots aquells temes que encara resten per fer. La gestió eficient de les finances municipals ha permès rebaixar impostos, augmentar serveis i millorar-ne
d’altres. Sense necessitat de recórrer a nous préstecs des del 2009, el Govern
de Premià de Dalt ha acompanyat les famílies i veïns en les dificultats que la
crisi va suposar. Llibres i material gratuït, transport públic i bus nit, foment de
la contractació pública i privada de gent aturada, formació per infants i adults,
així com blindatge dels drets socials dels més vulnerables.
El nou curs es preveu intens. Arriba l’hora d’encetar decididament els projectes que faran possible l’Anella esportiva. Un conjunt d’instal·lacions i serveis

de qualitat que, sota el paraigua de l’esport, l’oci i la salut, fomentin i generin
valors en petits i grans. És hora de consolidar la imatge del nostre poble al mapa
a través del BikePark la Poma, l’ampliació i coberta del poliesportiu, la millora
de les pistes de futbol i vòlei, així com la creació de circuits saludables i espais
de benestar o wellness. Un projecte ambiciós però que serà possible gràcies als
esforços i bona gestió dels 13 regidors que formem un Govern que construeix,
que pensa en positiu i amb ganes de treballar, deixant a banda tota aquella
oposició que busqui la destrucció de tots els resultats que entre tots hem aconseguit. Passeu un molt bon estiu. Ens retrobem aquesta tardor, una tardor
cabdal pel nostre país, un nou país millor, de tots i per a tots.

www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

Solidaritat i Participació Ciutadana amb el Caritast i el Consell de Poble
Passats els mesos de juny i juliol plens d’activitats, i de l’aturada del mes
d’agost gaudint de les vacances arribarà el mes de setembre i comencem fort
amb el CARITAST, una activitat solidària organitzada per un grup de persones
del nostre poble a benefici del banc d’aliments. Es tracta d’un esdeveniment
en què els voluntaris cuinen les seves especialitats davant de tothom i finalment tots podem tastar una degustació de les seves elaboracions. Rebrem la
visita d’un cuiner o cuinera de reconegut prestigi que compartirà amb nosaltres aquesta doble experiència gastronòmica i solidària. Us convidem a participar d’aquesta IV edició del Caritast, dissabte 2 de setembre a partir de les

20 h a la plaça de la Vila. D’altra banda continuem treballant per enllestir el
procés de constitució del Consell de Poble. Ja tenim els representants de les
entitats del poble i ara esperem recollir les inscripcions de la ciutadania per
completar, juntament amb els representants dels grups municipals, la composició del Consell.
Desitgem que acabeu de passar un bon estiu gaudint de les diferents activitats que ens ofereixen les entitats i l’ajuntament i que tingueu unes bones
vacances. facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@

premiadedalt.cat

Música, teatre, infants i joves participant activament i Arrela’t a la Cultura
Comencem agraint a la Mare de Déu de La Cisa la seva protecció
envers el nostre poble i les activitats programades. Destaquem la
participació dels veïns de totes les edats en la Festa Major. Ha estat un plaer
veure riure, ballar i gaudir a tothom de la nostra Festa. Felicitem els nostres
“Pere Tapes” per la implicació i les tapes excel·lents que ens han preparat.
Volíem una Festa Major participativa, amb respecte, divertida i fabulosa, i entre
TOTS ho hem aconseguit.
La Diputació ja ens ha fet el retorn de la Diagnosi del Pla Jove, després
d’haver treballat plegats grups de discussió amb joves, tècnics i entitats, a qui
felicitem per totes les seves aportacions. Ara ja posem fil a l’agulla per a teixir
una bona xarxa i acompanyar millor infants i joves. Finalment hem pogut organitzar el Curs de Monitors. Han treballat de valent i col·laborat en l’organització
de la gimcana i festa final de l’Estiu en Marxa i l’Estiu Jove.

Després d’aquest estiu, amb els joves en marxa en les activitats organitzades des de Joventut i Festes, activitats esportives, casals i Torneig de Futbol
Sala de Penya Barcelonista a Sant Jaume, programacions teatrals, música que
ens omple el poble amb el Festival de Música del Maresme, Sant Jaume, les
Bandes d’altres països i el Jazz en la Nit, arriba el setembre amb el Festival
infantil de Carnestoltes, l’ARRELA’T amb el Concert Viatger per tots els Barris,
tallers, castellers, esbarts, música, menjar i beure, la 26a Trobada de Gegants i
el concert del Festival de Música del Maresme per al públic familiar, Violintostik amb Duo Tocatta a la Sala Sant Jaume.
Treballem pel nostre poble, pels joves, per la cultura i estem preparats per
dir SÍ i SÍ l’1 d’octubre. Bon estiu a tothom i anem a votar amb molt seny i poca
rauxa. facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt /

m’estimo premia de dalt

La transparència i la participació han de ser de veritat
Transparència i participació són dos conceptes de gran contingut. Sense
elles no es pot entendre una veritable democràcia. Durant dècades la corrupció, la prevaricació, el clientelisme i l’amiguisme eren pràctiques habituals
d’una administració ineficient i perjudicial per a la societat.
Recentment, s’ha començat a donar els primers passos per obrir l’Administració a la ciutadania i crear òrgans i processos de participació ciutadana. Però
perquè aquests gestos siguin eficaços, a part de propòsits, normes i reconeixements universitaris, cal tenir cultura i, sobretot, creure-s’ho. I hi ha administracions, com la de Premià de Dalt, que no s’ho acaben de creure.
Fer coincidir a l’estiu el període d’inscripció al Consell de Poble o els terminis
per fer al·legacions a urbanitzacions com la de la Cisa no fomenta la participació. Ni és tampoc gaire participatiu dir que no a qualsevol proposta de l’opo-

Más recursos a nuestra seguridad
Después de la gran actuación de nuestros agentes de Policía Local durante
la verbena de San Juan solo queda felicitarlos por su gran labor pese a la
falta de efectivos que venimos denunciando desde el inicio de la legislatura. Recordar que en estos meses de vacaciones la tranquilidad de los vecinos
está en manos de nuestros agentes, que con más recursos y efectivos se les
facilitaría la tarea. Sois muchos los que nos transmitís vuestra preocupación
sobre el estado de la vegetación en la vía pública, fruto de una mala gestión
en la poda de los árboles y brezos. Lamentablemente el concejal responsable
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sició, amb arguments sovint força absurds i incoherents. No és transparència
que els mitjans suposadament municipals es dediquin a fer propaganda del
govern ignorant les veus contràries i tergiversant i ocultant informació. I negar
la paraula a persones i entitats que volen intervenir als Plens no és ni participatiu ni transparent ni democràtic.
De democràcia i transparència en parlarem després de l’estiu i de la marxa
de torxes, presentant l’Atles de la Corrupció d’en David Fernández, per encaminar-nos cap a una república lliure de màfies i d’impunitat.

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

sigue tirando balones fuera y diciendo que “da gusto pasear por las calles”,
cuando en realidad estas están llenas de hojas y ramas caídas, dando una
muy mala imagen de nuestro municipio. A una de nuestras preguntas en el
pasado pleno de julio referente al olvido por parte del equipo de gobierno
con los comercios del barrio Santa Anna-Tió, el concejal de esta área perdió
las formas contestándonos como siempre con promoción política en lugar
de respondernos. Celebramos que, gracias a nuestra insistencia, se solucione el problema vial del cruce de La Floresta situado entre la “Calle Marimón”,
el “Torrent de la Bóbila”, la “Calle Matagalls” y la “Calle de la Selva”.face-

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

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

Agost 2017

5

22h

Cantada d’Havaneres

Amb el grup Barca de
Mitjana i degustació de rom cremat
Al Parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

26

dissabte

20’30 h

Caminada nocturna

circular per Premià de Dalt
Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

21’30 h

Poetes sota la lluna
A Can Vallerià

Can Vallerià - Art, comunicació, territori

29

dimarts

18 h

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

A les pistes de pàdel Sant Jaume
Secció de Pàdel

Setembre 2017
dissabte

20 h

Caritast

Tast en favor de Càritas
Plaça de la Vila
Càritas Premià

3

Cinefòrum:

A la pista poliesportiva

Sala del Teatre de la SC Sant Jaume

diumenge

Espai de Cinema

7

22 al 24

dijous

19’30 h

Cap de setmana
d’Ulisses

Inauguració
exposició Pol Peiró

“D’un temps, d’un país”

Sala d’exposicions del Museu
Associació d’Artistes de Premià de Dalt i
Museu de Premià de Dalt

8

divendres

17 h

Festa del Santuari de
la Cisa. “Aplec XIX malalts

i visitadors”

A la plaça de l’ermita

11

dilluns

11 h

Diada Nacional de
Catalunya Solidària
Veure programa específic
Ajuntament de Premià de Dalt

Ajuntament de Premià de Dalt

24

diumenge

10 h

Aplec de Sant Mateu
Missa i Aplec de Sardanes

Agrupacions sardanistes Baix Maresme

divendres

20 h

XXVIII Marxa a Peu Premià
de Dalt – Montserrat
Grup Excursionista “La Tortuga”

30

dissabte

18 h

Violintastik
Duo Tocatta

Societat Cultural Sant Jaume

“ARRELA’T”

Festa de la cultura popular i
tradicional
Parc Felicià Xarrié
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

dissabte

Plaça de la Fàbrica

40è Festival de Música del Maresme.

16/17

22

Patrimoni, esports, gastronomia
i espectacles

29

19’30 h

XXVI Festival Infantil Xerrada i presentació
Al Parc Felicià Xarrié
llibre de Maria Coll:
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

“Manchester frente al Mar”

Secció de Sardanes de la SC Sant Jaume

Parròquia de Sant Pere

Torneig Gin Pàdel

2

Audició de Sardanes
Cobla Ciutat de Terrassa

dissabte

21’30 h

20h

Consell Pro Música de Premià de Dalt amb la col·laboració
de l’Escola Municipal de Música

20’30 h

Espectacle “Avui Ovidi”
Poetes, músics, creadors
i actrius homenatgen
Ovidi Montllor
Can Vallerià
Can Vallerià - Art, comunicació, territori

Al Paraninf!

Sala de l’Orfeó Sant Jaume Arts i Lletres
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“La música és un aliment per a l’ànima”

Sergi Bello
Director de l’Escola Municipal
de Música de Premià de Dalt

L’Escola Municipal de Música celebra el curs vinent 30
anys. Des de diferents àmbits es parla de la importància de la Música en la formació dels infants. Què en
penses? Una societat més sensible és una societat millor.
Estudis científics han demostrat els beneficis immensos de la música i els joves que l’estudien tenen millors
resultats acadèmics que la resta. Penseu que fa 25 segles
a la Grècia clàssica, Sòcrates deia que la música era per
l’ànima el que l’esport és per al cos i la salut. Vint-i-cinc
segles després, aquí, a l’Estat espanyol, no li donem cap
importància.
..................................................................................................
Què hem de fer per reivindicar la presència de la
música a l’ensenyament obligatori? És complex perquè
tenim unes rutines adquirides des de fa molts anys que li
han barrat el pas i això costa molt de canviar. Tanmateix,
els professionals de la música hem de fer tot el possible
per acostar la música a tota la població, sensibilitzant-la
sobre la seva importància.
..................................................................................................
Explicant a la ciutadania què ens dona aquest art? Sí.
La música t’atorga una altra visió més espiritual i basada
en els valors perquè veus les coses des del cor i menys des
del cap, a diferència del que passa amb la societat actual
en què es dona molt poca importància als sentiments.
.............................................................................................
Què podem fer per canviar-ho? Difondre les qualitats
de la música i explicar-ho a tot arreu. És trist veure la
poca sensibilitat de les institucions envers la música... La

LA CONTRA
sensibilitat de l’Estat és zero. Penseu que fins fa quatre
dies, l’IVA cultural aquí era del 21% quan a Alemanya és
del 0%. Fa tres anys a Suïssa es va aprovar a la Constitució el dret inalienable dels suïssos a estudiar música com
a un dret bàsic més. Seria simple que els nostres governants traslladessin la realitat d’aquests sistemes educatius del nord d’Europa cap aquí. Perquè no hem d’oblidar
que som el segon país per la cua en resultats acadèmics
però curiosament som el país on més hores lectives i
més deures tenen els nostres infants. Alguna cosa falla o
millor dit, falla tot el sistema educatiu.
..................................................................................................
Et consideres un músic clàssic? No! No sóc un músic
amb vestit i corbatí que toca a l’auditori perquè toco a
tot arreu i tot tipus de música. La música pot ser bona
o dolenta. Hi ha música molt ben feta que t’arriba al
cor i altra que no. N’hi ha de clàssica que no m’arriba
ni m’arribarà i altra que pot ser pop, tango, rock... que
m’emociona i per tant és bona música. Crec que hem de
desmitificar la música clàssica perquè la música és a tot
arreu. Els estudis estan massa enfocats a la clàssica.
Amb els anys te n’adones i intentes fer classes diferents
de les que tu vas rebre perquè som en una altra època i
societat. El que volem ensenyar és la bellesa de la música
i aquesta es troba dins de qualsevol tipus d’aquest art i
aquest es troba dins de qualsevol tipus de música.
..................................................................................................
Ha merescut la pena haver-se dedicat a la música?
Totalment. Només puc estar agraït a la música. És un
aliment per a l’ànima. Si el prisma per a veure la vida té
més cares, la visió serà més rica i completa. Estigueu-ne
segurs. El que ara pretenc és tornar a la música tot allò
que ella m’ha atorgat. Em sento en deute amb aquest art
que a vegades ens acosta tant a l’Univers, Déu, la divinitat o com li vulguem dir.

En Sergi Bello és un autèntic apassionat de la
seva feina i, com no, de l’art de la Música. Acompanyat del seu violí, un instrument que ha estat
definit com a enigmàtic, sorprenent i amb una
bellesa natural, el director de l’Escola Municipal de Música des del 2011 es dedica professionalment a aquest art d’una banda per tradició
paterna i de l’altra per vocació ja que sempre és
el que ha volgut fer. En Sergi ja duu més de dues
dècades de “joventut acumulada” a l’Escola que
el curs vinent farà 30 anys amb 35 matriculacions més que el curs passat.

