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LA POMA BIKE PARK
La joia esportiva del municipi



DESTAQUEM
Josi Duran, nova regidora d’Ensenyament

EN 2 MINUTS 
La Poma Bike Park

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

TRIBUNA POLÍTICA

XARXES SOCIALS

AGENDA D’ACTIVITATS

LA CONTRA
César Cañas

L’alcalde escriu

Reprenem el curs polític amb la incoporació com a 
regidora de la Josi Duran, una persona estretament 
vinculada al món de l’esport local, concretament al 
bàsquet. La Josi substitueix en David Rovira, que 
va deixar el càrrec de Regidor d’Ensenyament per 
motius personals, i a qui vull agrair públicament la 
tasca feta tant en educació com en l’àmbit d’esports.

Com ja sabeu, tant jo com el meu equip de govern 
entenem la política amb vocació de servei per a fer 
realitat els objectius que ens vam marcar en el Pla de 
Mandat “Horitzó 2020”. La proximitat amb la ciuta-
dania ens demana a alcaldes i regidors la màxima 
dedicació a Premià de Dalt i una atenció gairebé 
personalitzada als veïns. En conseqüència, la perse-
verança, la vocació de servei i el respecte són requi-
sits indestriables de la nostra manera d’entendre la 
política municipal. 
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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
GRUP 
SOLIDARITAT AMB EL TERCER MÓN

Premià de Dalt

10a FESTA
SOLIDÀRIA
DE PREMIÀ DE DALT
Diumenge 15 d’octubre de 2017

OBRIM UNA FINESTRA AL MÓN!

Tot un matí d’activitats al pati de Sant Jaume:

A les 10 h Esmorzar. Pa amb tomàquet i embotit, 
i xocolatada amb pastissos.

A les 12 h Espectacle infantil i familiar.

AUTOBUS DEL BANC DE SANG: de 10 h a 14 h. 

Durant tot el matí: Parades de les ONG, Jocs 
infantils, venda de flors, les manualitats del Talleret 
i la botigueta del KDQ (catequesi de confirmació).

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Desenvolupament
i Cooperació
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Al tancament de la 
revista municipal, l’al-
calde encara no havia 
rebut la citació de la 
Fiscalia per anar a 
declarar. Les citacions 

arriben a conseqüència que la Fiscalia General de l’Estat 
demanés als fiscals en cap de Barcelona, Tarragona, Lleida 
i Girona  que obrissin diligències d’investigació.

El 8 de setembre, l’alcalde de Premià de Dalt, Josep 
Triadó, va signar un decret d’alcaldia en suport al Referèn-

dum d’autodeterminació convocat per l’1 d’octubre. L’al-
calde també va confirmar a la Generalitat la disponibilitat 
d’instal·lar al municipi les meses electorals en els matei-
xos locals que s’han utilitzat en les anteriors convoca-
tòries electorals, seguint el model de resposta recomanat 
per les entitats municipalistes.
El decret d’alcaldia de suport a l’1-O ha estat una iniciativa 
conjunta sorgida de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) i de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), entitats municipalistes a les que 
l’Ajuntament està adherit.

En el decurs del Ple del mes de setembre, celebrat el dia 
18, Josi Duran ve prendre possessió com a regidora per 
part del PDeCAT, qui va governar amb 8 regidors, junt a 
ERC-AM (2) i PSC (3).

La nova regidora va prometre el càrrec per imperatiu 
local, i, posteriorment, va rebre la delegació d’Ensenya-
ment per part de l’alcalde, que ostentava aquesta compe-
tència legal des que David Rovira va renunciar al càrrec 
per motius personals en el ple celebrat al juliol.

Josi Duran és una persona estretament relacionada amb 
el Club Bàsquet Premià de Dalt i també amb les AMPA’s, 
tant de l’Escola Bressol com de l’Escola Marià Manent.  La 
regidora explica que “em fa molta il·lusió i alhora respecte 
aportar el meu gra de sorra tot i que he de dir que en David 
Rovira ha fet una tasca excepcional amb el suport d’un 
equip de professionals de primera nivell”. I afegeix, “el meu 
tarannà és el d’escoltar tothom i amb aquesta manera de ser 
arribo a l’Ajuntament del meu poble. Per a escoltar la gent  i 
millorar el que ja tenim”.

Josi Duran, nova regidora d’Ensenyament
Substitueix en el càrrec al seu predecessor, David Rovira

>> Josi Duran completa el Govern Municipal de 13 regidors de 17 possibles

JOSEP TRIADó, vA SIGnAR un DECRET D’ALCALDIA En SuPORT AL REFERènDuM D’AuTODETERMInACIó 

L’alcalde és un dels més de 700 
investigats pel seu suport a l’1-O
Josep Triadó signava a primers de setembre el decret 
de suport i comunicava la disponibilitat de locals

Triadó sempre ha defensat el ferm compromís de l’Ajuntament de Premià de Dalt a favor del dret a decidir 
(12 de 17 regidors del Plenari), expressat en moltes ocasions en els plens de la Corporació.
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EL CIUTADÀ ESCRIU

Reaccionin: 
volem un poble net
Marc Garcia 

Tenim un poble molt bonic amb arbres, parcs i jardins i 
amb la muntanya a tocar de casa. L’estat però d’aquestes 
zones verdes és, si més no, millorable. Hi ha vegetació 
falta de rec, els matolls i la vegetació creixen sense cap 
mena d’ordre, dificultant el pas a peu i la visibilitat quan 
vas en cotxe.

I les caques de gos? Això sí que és un gran problema. 
Sóc conscient que no és exclusiu de Premià de Dalt, però 
això no és cap excusa. És evident que la culpa no és de 
l’Ajuntament, que ha posat cartells i normes que inclouen 
la sanció prevista si no es recullen, però amb això no n’hi 
ha prou. Fa vergonya passejar pels nostres carrers i això 
no pot ser.

Si volem seguir estant orgullosos de Premià de Dalt el 
necessitem net. Ja n’hi ha prou de bones paraules. Els 
amos incívics no prendran consciència de res. només 
entenen una cosa: les multes. Posin la policia a vigilar, 
que sancioni i els hi toqui la butxaca, que corri la veu i 
que n’aprenguin. Hi ha propietaris, i en conec molts, que 
sí recullen i els pobres s’emporten la mala fama per alguns 
que són uns porcs de mena a qui tant els hi fa l’estat dels 
nostres carrers. Si us plau, reaccionin ja! 
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Del
6 d’octubre

al 16 de
desembre

ELS FALSIFICADORS
DE LA VILA

festes 
barri remei
Del 12 al 15 d’octubre

Dijous 12
12.00 h_ Missa en honor a la Verge 
del Remei; Cercavila amb el grup de 
tabalers “Trencaones” 
18.00 h_ Festival de Playbacks “Hi-Fi”

Divendres 13
23.30 h_Ball amb l’Orquestra 
“Blue Maresme” 

Dissabte 14
16.00 h_Inflables i toro mecànic 
23.00 h_Nit de Ball amb Dj i 
Espectacle d’animació amb el Grup 
“Remember” 

Diumenge 15
17.30 h_Festival d’animació infantil i 
Juvenil amb el grup “Kids Party Show” 
_Xocolatada per a tothom_Fi de festa 
amb traca finaL
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AquEST CuRS S’HAn MATRICuLAT ALS CEnTRES PúBLICS DEL MunICIPI  1.548 ALuMnES 

Arrenca el curs escolar 2017-18 amb la 
consolidació dels libres de text gratuïts
Portem invertits 810.000€ en el Banc de Llibres

Llibres gratuïts Enguany, i per 
quart curs consecutiu, l’Ajuntament 
de Premià de Dalt ha invertit 
170.000€ perquè els llibres de text 
tinguin un cost zero per a les famílies 
del poble. Com explica l’alcalde, Josep 
Triadó, “de mitjana això suposa un 
estalvi de 600€/curs per a una família 
amb dos fills”.

La gratuïtat dels llibres de text va ser 
una iniciativa del Govern municipal 
que va posar en marxa el curs 2014-
2015. En aquests quatre cursos, s’han 
destinat 810.000€ dels pressupostos 
municipals per a aquesta acció, de 
la que es beneficien els alumnes de 
les dues escoles de primària, Marià 
Manent i Santa Anna, i els de l’InS 
valerià Pujol i Bosch.

Camí escolar una novetat del curs 
d’enguany ha estat la posada en 

marxa del camí escolar cap als centres 
Marià Manent i Santa Anna. El camí 
està fet a base d’elements gràfics de 
colors relacionats amb l’ensenyament 
i alhora s’ha introduït el senyal de 
localització. També s’han pintat els 
passos de vianants del recorregut 
fins a les escoles. Està senyalitzat a 
terra i també es reforça amb senyals 
verticals. Ben aviat, també es faran 
adhesius per als establiments 
comercials col·laboradors del camí 
escolar que es trobin en el recorregut 
fins a les escoles. El disseny ha estat 
obra de la dissenyadora local Georgina 
Coma.

L’alcalde explica que “des de 
l’Ajuntament es vol fer una aposta per 
la salut promovent que s’hi vagi a peu, 
amb seguretat, seguint un camí marcat i 
alhora potenciant la relació social entre 
famílies”. I afegeix, “a banda, també 

suposa una millora mediambiental i 
es redueixen els embussos i problemes 
de trànsit a l’entrada i sortida de les 
escoles.”

Reforç de la línia d’autobús C-14 
cap a l’Institut La segona novetat 
és el reforç de la línia de Bus C-14 
per als alumnes de l’InS valerià 
Pujol. A partir de dilluns 18 de 
setembre, aquesta es reforça amb un 
segon vehicle a les 07.35h amb dues 
parades, al barri Santa Anna i a La 
Floresta (rotonda de les Flors)  per a 
facilitar que els alumnes d’aquests dos 
barris puguin utilitzar aquest servei 
de transport col·lectiu fins l’institut ja 
que al curs passat no sempre hi havia 
suficients places.

1.548 ALUMNES 
CENTRES PÚBLICS  
117 Escoles Bressol 
58 Sta. Anna_59 Cristòfol Ferrer

443 Escola Marià Manent

413 Escola Santa Anna

515 INS Valerià Pujol i Bosch 
394  ESO_ 121 Batxillerat

>> El camí escolar i el reforç del servei de bus a l’INS amb un segon vehicle, les novetats d’aquest curs

Des de l’Ajuntament es vol promoure l’accés a les escoles a peu o en transport públic col·lectiu

Els alumnes de Primària i d’Educació Infantil van començar les classes el 
12 de setembre mentre que els de l’INS Valerià Pujol, el 14 de setembre, 
tots amb plena normalitat. Ensenyament ha tancat una aula de P3 a 
l’Escola Santa Anna per manca d’alumnes i s’ha obert una aula més a 
les Escoles Bressol, la cinquena aula del centre Cristòfol Ferrer.
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vILES FLORIDES ÉS un RECOnEIxEMEnT A LA TASCA DELS MunICIPIS PER LA MILLORA DE L’ESPAI uRBà

Aprovació del Compte General de l’exercici 2017. 

· a favor : PDeCAT, ERC, PSC i PP· aBSTENCIÓ : Crida
_______________________________________________

Aprovació de la modificació pressupost núm. 
08/2017. 

· aprovada pEr uNaNImITaT
_______________________________________________

Aprovació de las desafectació de l’immoble situat 
al carrer Església, 17, “Can Pardal”.

· a favor : PDeCAT, ERC, PSC i PP· No : Crida
_______________________________________________

Aprovació de la modificació del Reglament regu-
lador de la creació, modificació i supressió de 
diversos fitxers que contenen dades de caràcter 
personal.  · aprovada pEr uNaNImITaT
___________________________________________
Moció de tots els Grups Municipals de rebuig als 
atemptats terroristes de Barcelona i Cambri-
ls i reconeixement a la tasca de cossos policials i 
d’emergències.  · aprovada pEr uNaNImITaT
_______________________________________________

propEr pLE:
dILLuNS 9 d’oCTuBrE a LES 20.00h

ACORDS DE PLE  18 de SETEMBRE

Premià de Dalt guanya la tercera Flor 
d’Honor del Viles Florides 2017
El municipi és un dels 48 de tota Catalunya
amb tres Flors d’Honor

viles Florides premia aquells pobles i ciutats que desta-
quen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en 
matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la quali-
tat de vida dels seus habitants. La iniciativa la promou la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) i els lliuraments d’aquest any es van fer el passat 22 
de setembre a Mollet del vallès.

El representant de Premià de Dalt va ser el regidor de 
Medi Ambient, Antoni López Guillén.  Les Flors d’Honor 
són el distintiu que certifica els municipis com a viles Flori-

des. n’hi ha d’una a cinc i valoren aspectes com el patri-
moni vegetal i paisatgístic, la relació entre l’espai verd i el 
nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats 
al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diver-
sitat floral, la funcionalitat dels espais verds o l’existència 
d’un inventari de patrimoni vegetal. També es té en compte 
el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de 
variables com la gestió de l’aigua, els programes de control 
de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la quali-
tat de mobiliari urbà. 

>> El jurat ha reconegut l’evolució de les nostres zoones augmentant a 3 Flors d’Honor el reconeixment

El projecte de Viles Florides és obert a tothom tant municipis com qualsevol col·lectiu, empresa o particular



En l’acte del dissabte, les regidores de 
Premià de Mar i Premià de Dalt, Olga 
Safont i Magda Julià, respectivament, 
van agrair l’assistència i el treball realit-
zar.  L’equip del consultori va teatralitzar 
els disset aspectes de salut que preocu-
pen al barri, i, posteriorment, els assis-
tents van votar. Mentre el personal de       
l’ambulatori feia el recompte, la Coral 
del Barri va oferir un  variat repertori de 
cançons ben conegudes. 

Els 5 punts  més votats van ser:

Convivència i Civisme

Llistes d’espera pels especialistes

Desplaçaments especialistes Mataró

Aïllament Gent gran falta ascensors

Condicions laborals precàries i atur

Aquests 5 aspectes queden sobre la taula 
de treball per a començar a treballar-hi tot 

i que el Dr. Pere Beato 
incideix en que hi ha 
aspectes que des dels 
municipis poc marge 
de maniobra es té.

El grup motor estava composat per Maribel Pedrol i Pilar Solà de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya; Eva Hernández, directora CAP Premià 
de Mar-Premià de Dalt; Pere Beato, metge de l’ambulatori Santa Anna; Sílvia 
Berruezo, infermera de l’ambulatori; les treballadores Socials dels dos pobles 
i la coordinadora del Pla de Barris, M. José Marín. Fa dos anys es van impul-
sar les taules de treball i entrevistes en profunditat d’agents implicats en la 
Salut del Barri. De tot aquest treball van sorgir 17 aspectes molt rellevants 
que preocupen la ciutadania del barri:

1. Aïllament de la gent gran per falta d’ascensors a les finques.

2. Gent gran amb sobrecàrrega familiar (cura de fills i néts, economia domèstica…)

3. Gent Gran amb dificultats per entendre/no recordar pautes de medicació

4. Consum d’alcohol i drogues en la població adulta

5. Condicions laborals precàries i desocupació

6. Desmotivació/dificultats de pares i mares en l’educació dels fills

7. Manca de traductors als Centres de Salut

8. Manca d’espais propis pel jovent per realitzar activitats

9. Inici  precoç de consum de tabac/alcohol i marihuana.

10. Convivència i civilitat entre veïns; excrements de gossos, escombraries, 

11. Estils de vida: Alimentació, obesitat i sedentarisme

12. Dificultat de treball conjunt entre els dos ajuntaments

13. Llistes d’espera a les especialitats mediques

14. Desplaçament a especialistes i proves diagnostiques a Mataró

15. Manca de pediatra cada dia a les tardes al consultori

16. Habitatges amb humitats, sense ascensors, barreres arquitectòniques...

17. Adequació del consultori local

AJUNTAMENTLA PINASSA_ 127

7

DE TOT AquEST TREBALL vAn SORGIR 17 ASPECTES MOLT RELLEvAnTS quE PREOCuPEn LA CIuTADAnIA 

Èxit de la Jornada participativa sobre 
la salut al Barri Santa Anna

>> La jornada va assolir una gran participació a l’Espai Sta. Anna
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Modalitats de bike
BTT/BMX

Circuit de dual paral·lel speed & style

Dirt jump amb big airs

Foam pit (piscina d’escumes)

Pump truck

TRIAL  Pedres, troncs, travesses i palets

SKATE Rails, calaixos, bowls i quarters
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Què és?
Espai esportiu i de lleure que s’ha convertit en una instal·lació de 
referència internacional

Qui ho gestiona? 

Club BTT Premià de Dalt

Què s’hi practica?
Bicicleta, skate, patinets i patins

Superfície
30.000 m2 

Inversions Ajuntament 
Legislatura 2015-19

2015_ 200.000€ Construcció nou skatepark

2017_ 133.000€ Millora accessos i trasllat piscina d’escuma

Nombre d’usuaris
+ 21.000 any 2016 (65% nacionals i 35% internacionals)



 

La Poma Bike Park, 
la joia esportiva 
del municipi
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Circuit de dual paral·lel speed & style

Dirt jump amb big airs

Foam pit (piscina d’escumes)

Pump truck

TRIAL  Pedres, troncs, travesses i palets

SKATE Rails, calaixos, bowls i quarters

Eixos i valos de La Poma 
Esport educatiu i cultura de Club

Projecció internacional

Cohesió social

Motor econòmic 

Atractiu turístic
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Copa Barcelona de Trial
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Una selecció d’Artistes de Premià de Dalt i cellers del territori 
DO Alella. Cada artista seleccionarà un vi i el maridarà amb una 

de les seves obres, que quedaran exposades a l'OAC de 
l'Ajuntament amb el vi DO Alella seleccionat.

MARIDATGE

DISSABTE 
28 D’OCTUBRE
Sala de Plens i 

Plaça del Mirador
11,00 h a 14,00 h

INSCRIPCIONS
al maridatge: 
936 931 590

La proposta està 
servida!

Des de finals de setembre el sector de Can vilà ja llueix una nova imatge. S’ha 
creat una pista d’atletisme, s’ha arranjat i netejat tot el terreny i s’ha instal·lat 
un nou pipicà a la part de dalt, a tocar de la Riereta. En breu també estarà 
disponible una zona d’aparcament de vehicles amb entrada des del carrer 
Margarita de Sucre. L’espai inclou un camí senyalitzat amb pals de fusta i una 
corda per a promoure que la gent es desplaci a peu.

La reordenació de l’espai és per a promoure l’us entre els veïns i evitar que sigui un gran pipicà sense normes

Sovint els maltractaments a gent gran són difícils de detectar per això s’edita aquesta Guia que pretén conscienciar tothom

Acabades les primeres obres a Can Vilà

Els experts calculen que entre el 15 i el 20% de les persones 
grans estan patint algun tipus de maltractament. Per donar 
visibilitat a aquests abusos i conscienciar a la societat, el 
Consell Comarcal - amb la col·laboració de la Generalitat, la 
Diputació i l’Obra Social La Caixa - ha editat una Guia per 
actuar contra els maltractaments a les persones grans al 
Maresme.

Davant d’això, el Consell Comarcal farà actes sectorials per explicar com podem contribuir tots plegats a prevenir i 
erradicar els abusos. El primer va adreçat al comerç de proximitat i les farmàcies del Baix Maresme i es farà el dilluns 
9 d’octubre a El  Masnou i va adreçat especialment a botiguers/es i farmacèutics/ques dels municipis del Baix Maresme.

Comença al Baix Maresme 
la campanya per visualitzar 
els maltractes que pateixen 

les persones grans



El CE Premià de Dalt ha començat 
una nova temporada, però no una 
qualsevol. Es tracta del curs de desen-
volupament d’un nou model de club 
que ha cridat l’atenció a tot el terri-
tori. El club vol ser un referent pel 
que fa a la lluita contra la violència i 
la competitivitat malentesa al futbol, 
però també pretén fer èmfasi a 
l’aprenentatge, amb aules d’estudi, 
xerrades sobre nutrició esportiva, 
coaching esportiu i personal, etc. 

Tota una escola de futbol

un nou model que aposta per unifi-
car esport amb sociologia, un segell 
propi que el club vol que abraci des 
dels més petits fins al primer equip; 
un club en què es potencia el futbol 
femení, que als últims anys ha expe-
rimentat un desenvolupament molt 
gran i que al CE Premià de Dalt serà 
una secció destacada. Tan important 
és la secció de futbol femení com la 
de futbol inclusiu, pel qual l’enti-
tat premianenca també ha fet una 
gran aposta i actualment està treba-
llant per posar en marxa el seu propi 
equip, un entusiasme compartit 

amb la Federació Catalana de Futbol 
(FCF), que el passat mes de juny va 
triar les instal·lacions municipals 
del club premianenc per a celebrar-hi 
l’”Enfutbola’t” la primera jornada de 
futbol inclusiu que va acollir l’enti-
tat amb el suport de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt.

Per conèixer de més a prop el projec-
te, el CE Premià de Dalt convida a 
entrenar gratuïtament durant el 
primer mes a tothom qui vulgui 
provar, i a més, de cara a aquesta 

temporada, presenta uns descomp-
tes especials per a l’escoleta i les 
noies que ‘fitxin’ per l’Acadèmia dels 
Cracs. Des del club consideren que 
és una gran oportunitat per la gent 
del poble, que té des de fa uns mesos 
un dels projectes de futbol base més 
prometedors a tot el país.

Però a banda d’això, el CE Premià 
de Dalt també busca l’excel·lència 
futbolística. De fet, estan treba-
llant per crear un estil de joc propi, 
que practiquin tant els jugadors de 

l’escoleta com els del primer equip.

una temporada que volen que sigui 
especial; tota una aventura carrega-
da d’aprenentatge, esport i sobretot 
molta diversió al CE Premià de Dalt.
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un nOu MODEL quE APOSTA PER unIFICAR ESPORT AMB SOCIOLOGIA ESCRIuRE ALGO MES LLARG PER ARRIBAR

Futbol i valors, l’aposta 
del CE Premià de Dalt
El club premianenc continua amb el seu 
model de club, utilitzant l’esport com a eina 
de transformació social

Un nou projecte que utilitza el futbol com 
a eina de transformació social, amb uns 
valors de compromís social, respecte i 

aprenentatge per a tothom. 

>>  La voluntat del Club és consolidar-se com a La Masia del Maresme, tot un referent futbolístic
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L’estiu és aquella època de 
l’any en la qual tot és possi-
ble, els sentiments es revelen 
amb més intensitat i les 
vivències queden atrapades 
a la memòria en una sort de 
paradís perdut amb la inten-
sitat de les primeres vegades. 

Aquesta novel·la parla precisament del primer amor en el 
marc idíl·lic d’una illa d’estiueig situada a la costa oest dels 
EuA: “En el verano de 1963 yo me enamoré y mi padre se 
ahogó” així comença el relat apassionat i apassionant d’en 
Michael, un jove de setze anys que descriu la seva vida 

familiar fins aquell moment: anècdotes d’infantesa amb 
el seu pare i la complicitat que comparteixen;  la relació 
tensa i distant que manté amb la mare; les festes noctur-
nes a la platja que organitzen amb els amics, la pesca, les 
sortides en vaixell i el trasbals que suposarà la trobada 
amb la Zina, (la filla de la llogatera de la caseta de convi-
dats) i de la qual s’enamorarà perdudament. Tot plegat un 
conjunt de fets que serveixen per tractar temes com el 
matrimoni, la traïció o la gelosia; les complexes relacions 
entre pares i fills, així com els sentiments contradictoris 
de l’adolescència, des de la fascinació i l’entusiasme fins a 
confusió o l’egoisme.

John Chatterton 
és un conegut gat 
detectiu . Aquest 
volum que us 
presentem recull 
tres dels seus casos 

més importants: al primer, haurà d’investigar l’estranya 
desaparició d’una noia tota vestida de vermell mentre 
anava a visitar a la seva àvia; al segon, s’ocuparà d’una 
madrastra preocupada per la desaparició sobtada de la 
seva fillastra; i, al tercer, els senyors Gavarro voldran 
evitar que la seva filla caigui en el son insondable, fruït 

de la maledicció d’una fetillera. Chatterton demostrarà 
la seva intel·ligència i agudesa profesional resolent uns 
misteris plens de ginys que posaran a prova la destresa 
dels joves lectors que de segur sabran identificar alguns 
dels personatges més famosos dels contes tradicionals. 

Amb una estètica procedent del cinema negre 
americà dels anys quaranta, aquestes històries són 
unes curioses i divertides reinterpretacions dels contes 
populars mitjançant la creació d’un peculiar univers en 
el que conviuen animals i persones que de ben segur us 
sorprendrà.

Agua Salada
Charles Simmons

Yvan Pommaux

Signatura: N Sim

Signatura:  IC Pom

POEMES IL·LUSTRATSTemps de família

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

 Maridatge: L’Art del vi. Dissabte 28 d’octubre a les 11h. Sala de plens de l’Ajuntament de Premià de Dalt

TÀNIA JUSTE 

A punta de dia ja es veien els jornalers del mas Giner feinejar per la 
vinya. El verol començava a fer-se visibles els gotims de raïm que penja-
ven sota els pàmpols generosos. La garnatxa, l’ull de llebre i el sumoll, 
repartits en diverses vinyes; el xarel·lo i el macabeu a les vinyes de la 
planura. D’un pam a l’altre, la terra canviava, i on en un terrer hi pros-
perava una varietat, al del costat se n’esqueia una altra. Cada raïm 
madurava al seu ritme, cada varietat de cep al seu terrer, tal com en 
ventura Giner les havia fet plantar, anys enrere. L’agost havia omplert 
els camps d’un verd abundant; era un moment decisiu de l’any. L’hivern 
havia donat pas a la primavera i s’havien superat les pluges, les malures 
i altres pors.

Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica 2015Gerra. MADOLA

Casos cèlebres del detectiu John Chatterton
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa  #premiadedalt

#revistalapinassa  #premiadedalt

01.@susanaqgrande / 02.@anamandonguilla / 03.@monifarre / 04.@daniglesias / 05@gemmiix/ 06.@oscarmomo
07.@adriasantacreu/ 08.@silplantpower/ 09.@lara_aprendeenpositivo/ 10.@josefinafuxet/ 11.@pauescoruela/ 12.@djmasterflash
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Gran participació dels veïns de totes les edats a la tercera edició de l’ARRE-
LA’T a la Cultura, amb el Concert viatger per tots els Barris, tallers, Castellers, 
Esbarts, música, menjar i beure, el màgic concert d’en Robert Poch amb un 
tast de vi de la DOAlella i la galeta de l’Arrela’t del Pamsucre i la 26a Trobada 
de Gegants, fabulós veure els tallers i les actuacions plenes, riure i gaudir a 
tothom de la nostra Festa. Donem les gràcies al suport de diferents empre-
ses de Premià de Dalt i de fora, sobretot a Illa Fantasia i a la nostre Comissió 
de Festes, sense ella no seria possible pràcticament cap event festiu. Desta-
quem la feina dels equips tècnics de l’Ajuntament així com la col·laboració de 
l’empresa Municipal La Pinassa, i especialment als equips de Cultura i Joven-
tut, penjarem a l’Ajuntament, el Mapa de les Arrels que es va brodar als tallers 
Arrela’t de Joventut. un agraïment especial a la Colla dels Gegants de Premià 
de Dalt i a l’Esbart l’Espolsada, així com als Cuiners de la Terra. Anoteu-vos els 

dies 15 i 16 de setembre de 2018 ARRELA’T a la Cultura 2018.
Ja hem començat a treballar amb La Diputació el Pla Jove. Hem tancat les 

inscripcions de la Ludoteca amb un ple del 100% d’infants del nostre poble, i 
ja s’ha posat en marxa l’Espai Jove. us animem a fer l’enquesta sobre el Curs 
de Directors per a decidir quan us va millor que programem el curs. Hem estat 
al Festival ESDAnSA, a FIRATàRREGA i estarem a FIRA MEDITERRànIA. 
Recordar-vos l’últim concert del 40èFestival de Música del Maresme dedicat al 
públic familiar, a càrrec de Duo Tocatta amb violintostik a la Sala Sant Jaume.

Treballem pel nostre poble, pels joves, per la cultura i estem preparats per 
ser un pais pròsper, solidari, innovador, on els joves puguin crèixer i la cultura 
sigui asequible a tothom. Felicitem la presència dels veïns de Premià de Dalt al 
darrer Ple de la Corporació, i volem deixar clar que no permetrem que es falti 
el respecte a les Institucions Catalanes ni als nostres Dirigents Politics, i de cap 
manera al Poble Català. visca la nova República Catalana !!!

 facebook : esquerra republicana de catalunya premia de dalt  / 
m’estimo premia de dalt

quan llegiu aquestes línies ja serem a l’octubre. un octubre en què estarem 
exercint la nostra sobirania i el nostre dret a decidir-ho tot, a construir el país 
que vulguem, des de zero i des de baix, entre totes i tots.

Són drets i llibertats que cal que defensem i garantim, davant la repressió 
antidemocràtica que hem patit encara amb més força durant el mes de 
setembre. Ens han identificat per portar cartells, ens han requisat material, 
s’ha entrat a impremtes, ha desaparegut la llibertat de premsa, la llibertat 
d’expressió, de reunió. Hem tornat a les èpoques més fosques, simplement per 
voler votar.

Ens creiem la democràcia, la transparència, la participació, la sobirania del 
poble. Per això volem un país, i també uns pobles, que les practiquin de debò. 
un poble com Premià de Dalt no es pot permetre tampoc que els veïns i veïnes, 

o les entitats, no puguin intervenir al final del Ple municipal per expressar-
se públicament. Però el govern i l’Alcalde Josep Triadó segueixen negant-s’hi, 
limitant així els drets i llibertats de la ciutadania. no ens podem permetre 
tampoc un butlletí municipal imparcial, que només explica la visió del govern 
i invisibilitza les opinions discrepants, que ataca entitats, que oculta dades i 
arriba a dir falsedats. Però el govern no té cap intenció de mostrar la pluralitat 
i diversitat del municipi en una revista que hauria de ser del poble.

Per això som aquí i per això seguirem. Moltes gràcies pels suports! Contacteu-
nos per col·laborar: cridapremiadedalt.cat / cridapremiadedalt@
gmail.com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / 
twitter: cridapremiadalt

Tras el parón político de verano, iniciamos el pasado mes el nuevo curso. 
La pasada Diada, como viene siendo costumbre, no asistimos al acto insti-
tucional que organiza el Ayuntamiento y así se lo hicimos saber días antes 
al alcalde. Es inadmisible que una festividad que tiene que ser para TODOS, 
decidan izar banderas separatistas y no la Senyera, la que nos une a todos sin 
importar la ideología. Mientras se siga celebrando una Diada excluyente y 
partidista, con nosotros que no cuenten. una semana después, el día 18, tuvo 
lugar el pleno ordinario. un pleno en el que los dos concejales del Partido 
Popular tuvimos que sufrir abucheos y faltas de respeto constantes, por parte 
del alcalde y de gran parte, no todos, claro, los asistentes al pleno. Frases 

del alcalde tales como “meáis fuera del tiesto” o “los del PP sois minoría en 
nuestra población”. Le recordamos que un pilar fundamental de la democra-
cia es, sin duda alguna, el respeto a las minorías. En este pleno presentamos 
una moción conjunta todos los Grupos Municipales en rechazo a los terribles 
atentados que sufrió Cataluña el pasado mes de agosto. También hicimos 10 
preguntas referentes a seguridad, incendios, marcas viales, contratación de 
personal, equipamiento de nuestra policía, sentido de las calles de La Flores-
ta y exposiciones separatistas en el Museu, entre otras.

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

Sabreu disculpar-nos si al llegir aquestes línies , escrites a mitjans de Setem-
bre, són ja desfasades o poc afortunades. En democràcia no escollim dictadors 
i qui té alguna responsabilitat política ha d’actuar sempre en interès de tots i 
respectar a tots els seus conciutadans. Alguna cosa falla quan l’elegit creu que 
només ha de defensar els que pensen com ell, menyspreant a la resta. Alguna 
cosa falla quan algú se salta les lleis i exigeix que els altres les compleixin. 
Alguna cosa falla quan un s’apropia de la paraula “democràcia” i se la nega al 
contrari. Alguna cosa falla quan, en democràcia, uns volen dialogar i els altres 

no, o quan un traspassa les línies vermelles i acusa l’altre de colpista
Potser els que llegiu això penseu que aquestes paraules són un retret a qui 

no pensa com vosaltres  i aquests ho interpretaran a l’inrevés. Tant se val. La 
veritat és que passat l’1-O tots hauran guanyat, uns perquè van convocar un 
referèndum i els altres perquè (segurament) ho van impedir suficientment.
Ara que ja tindrem dos guanyadors, a costa d’una societat a la qual van jurar o 
prometre respectar els seus drets i llibertats, si us plau, posin-se al servei dels 
seus conciutadans: parlin, dialoguin, en nom d’aquesta democràcia que neguen 
al contrari i si no en són capaços, vagin-se’n a casa. Potser siguin útils en un 
altre sistema polític, però la democràcia no els necessita.
 facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premiadedalt.cat

Això va de democràcia, això va de legitimitat, això va de drets fonamentals. 
quan el nostre partit envia aquest escrit encara no s’ha realitzat l’1 d’octubre 
i no podem parlar de resultats i ni tan sols de si un Estat espanyol desbocat 
l’haurà impedit. Ciutadans de Premià de Dalt, vosaltres vàreu votar i la vostra 
representació a l’Ajuntament és una majoria clarament independentista. 
Parlem de prop del 72% dels vots enfront d’un 28,4% que no ho és.

El nostre Alcalde ha estat al costat del Parlament de Catalunya, custodiant 
el vostre mandat i al costat dels drets fonamentals dels seus conciutadans com 
no podria ser d’una altra forma. I per tant l’aplaudim i ens omple d’orgull. 

Probablement també hauran succeït altres esdeveniments que volem creure 
que no poden anar en un altre sentit que l’assoliment de la llibertat del nostre 
país.Independentment, el Govern de Premià de Dalt segueix treballant en la 
millora constant de la població. un exemple recent és la celebració del “Cap 
de Setmana d’ulisses” que es va consolidant com a eina efectiva per descobrir 
als ciutadans de Premià de Dalt el seu patrimoni, comerç i restauració, gaudint 
d’activitats diverses que reuneixen xerrades, exposicions, activitats per infants, 
poesia, música, gastronomia, exhibicions esportives, la cursa “ulisses Atac”, 
concerts i espectacles. Alhora ha permès projectar la nostra població i atreure 
visitants a partir dels valors i els eixos de promoció de la nostra vila, que són, el 
patrimoni, la cultura, l’esport i la vida saludable.

una abraçada, companys
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

Arrela’t a la Cultura, música i Joventut

No me chilles que no te veo

Love Democracy
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Dret a decidir-ho tot i llibertat d’expressió. Per un país i un poble amb democràcia de debò

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.

Ni los abucheos ni las faltas de respeto del alcalde nos callarán
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4 dimecres

6 divendres

8 diumenge

13 divendres

28 dissabte

14 dissabte

15 diumenge

20 divendres

27 divendres

17’30h

21’30 h

19 h

20 h

8’00 h

20 h

20 h

18’30 h

22 h

21’30 h

17’30 h

11 h

Octubre 2017

EXPOSICIONS

Hora del conte
En Quimet i la Martina
A càrrec de Subi & Anna.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Cinema grans èxits. 
Projecció “El Viajante” 
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema

Inauguració exposició 
Els falsificadors de la vila”
Sala d’exposicions del Museu
Museu de Premià de Dalt 

Cursa de Muntanya 
SANT MATEU XTRAIL
Més informació  www.7sport.es
Sortida del pati de Sant Jaume
7Sports

Presentació llibre
“Cabrils. Sao Paulo. 
Barcelona” 
a càrrec de l’autora Emilia Illamola
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume

Maridatge:  

L’ART DEL VI. Tast gratuït 
Sala De Plens de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt i Plaça del Mirador
Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila

Excursió. Recorregut
tardor al Montseny 
Sortida pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Tertúlia 
Treballs rehabilitació 
edificis annexos 
Santuari de la Cisa 
Arxiu Pujol-Villà-Puig i Arxiu Municipal

Tertúlia de llibres
Grup de Lectura 
Sala de l’Orfeó de la SC St. Jaume
Arts i Lletres i  Biblioteca Jaume Perich i Escala

Festa Castanyada i Ball
a càrrec del Duo Sheila
Associació de la Gent Gran 

EscenARTS Tardor

Teatre musical
“You say tomato”
amb Anna Moliner i Joan Negrié 
Sala del teatre de Sant Jaume 
Regidoria de Cultura

De l’1 al 15 d’octubre
Pintures 

Misse Hinojosa
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

Celebració 
Homenatge Gent Gran
11.00 h
Missa a l’església de Sant Pere

18.00 h
Lliurament de plaques > 80 anys 
Associació de la Gent Gran

10 a 14h

10a Festa Solidària 
obrim una finestra al món!
Al pati de la SC Sant Jaume
Grup de Solidaritat amb el Tercer Món

Cinefòrum
“Incerta Glòria” 
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema

Storytime
The Gruffalo
A càrrec d’Espai Educa
Biblioteca Jaume Perich i Escala
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LA CONTRACampió del Món en vuit ocasions, l’Escola de Trial duu el seu nom i és un referent internacional

Has estat vint anys competint a l’elit. Com decideixes 
dedicar la teva vida al trial?
Al costat de casa vaig veure uns nois fent-ho i em vaig 
enamorar però la veritat és que jo ja practicava trial 
sense ser-ne conscient. Agafava la bici i pujava escales, 
passava obstacles... Feia “Trialsin”, el que ara és Bike 
Trial. Sempre dic que ho portava a la sang tot i que vaig 
començar relativament tard, oficialment amb 14 anys. 
Per sort, però, vaig tenir una evolució ràpida i bona. 
..................................................................................................
Com arribes a ser campió del món?
quan una cosa t’agrada tant, no és un esforç fer-la. En 
acabar els estudis de tècnic electrònic, decideixo fer el 
que m’agrada. Marxo a la casa de bicicletes Monty amb 
qui he corregut tota la vida, i demano feina. Se n’ado-
nen, que també competeixo i comencen a ajudar-me. 
Guanyo els primers campionats júnior... M’he de buscar 
la vida perquè és un esport minoritari, i aconsegueixo 
el Campionat Mundial en categoria Elit. Durant 20 anys 
m’hi he dedicat personalment aconseguint diversos 
títols mundials.
..................................................................................................
I com arribes a La Poma Bike Park?
una mica per casualitat perquè un amic meu coneixia en 
Josep Martos, el responsable de La Poma, i em va propo-
sar que els hi donés un cop de mà. Ramiro Aramburu, 
pilot i amic meu argentí de Rosario com Leo Messi, va 
començar de professor perquè jo no podia ja que encara 
competia. L’any 2007 vaig començar a donar classes 
descobrint que m’enganxava molt. Decideixo quedar-
m’hi pels nanos, perquè gaudeixo transmetent tot allò 
que he après del trial.
..................................................................................................
I avui l’Escola César Cañas és tot un referent. A partir 
de quina edat poden apuntar-s’hi?
Hi ha alumnes des dels quatre anys. La veritat és que 

ens ve gent de tot arreu, de França, Bèlgica, Holanda, 
Finlàndia, Austràlia, Estats units... Tant gent professio-
nals com gent que mai s’ha iniciat en el trial. La nostra 
és una escola 100% integradora. Sí que hi ha diferències 
amb l’edat perquè un nen o nena de 7 anys dona exces-
siva canya a un home de 40, per posar un exemple. Però 
quant a sexe hi ha plena igualtat. Tenim noies amb un 
futur molt prometedor com l’Alba o la Lua vizcaíno, 3a 
en el Campionat Mundial. Aquí hi ha lloc per a tothom. 
què fem? Aprenem, ens ho passem bé, es competeixi o 
no ja que això és una opció individual.
.................................................................................................. 
Quants alumnes hi ha?
vam començar amb 3-5. I ara som uns 50 i hem arribat 
a superar els 60.
..................................................................................................
Què t’ha aportat el trial?
M’ho ha donat tot. El César Cañas actual no existiria 
sense el trial, seria una altra persona.  Els viatges per tot 
el món m’han permès conèixer altres cultures i aprendre 
molt de la vida. M’ha donat empenta i m’ha ensenyat a 
lluitar i sacrificar-me. Com diu una amiga meva, la vida a 
vegades és difícil. un dia t’aixeques i has de caminar tot 
i que costi o no et vingui de gust, i camines. L’endemà fa 
mal temps i no et vols aixecar, però tornes a caminar. I 
així dia rere dia fins que fas realitat el teu somni. 
..................................................................................................
Quin és el futur de l’escola amb el projecte de millora 
que s’ha previst per a La Poma?
S’ha d’agrair públicament a l’Ajuntament de Premià de 
Dalt la seva aposta per la bicicleta perquè hi ha món a 
part del futbol. Ara volem ampliar el nostre espai, posar 
obstacles nous i fer alguna millora més per a competir 
amb altres escoles que van ampliant les seves instal·la-
cions.
..................................................................................................
Quins valors intentes transmetre a les classes?
L’amistat, la solidaritat, la col·laboració... però la veritat 
és que són valors força innats al trial. El més maco de 
l’escola és que som una petita família. Competim però 
quan acabem, dinem tots junts. Hi ha molt bon ambient 
i no hi ha el fanatisme de pares i mares que, malaurada-
ment, sí està present a altres esports. 

En César Cañas duu al seu ADn la competició i ha estat 
vuit cops Campió del Món, amb Rècord Mundial inclòs. 
La seva vida és com aquest esport -que va néixer a Cata-
lunya on hi ha molta afició- ja que ha anat superant 
obstacles amb sacrifici i il·lusió a parts iguals per a fer de 
la seva passió, el trial, una forma de vida. Avui, ja retirat 
de la competició, s’ha aficionat al trial en moto, i acom-
panya pilots, tant de l’escola com estrangers a competir 
per arreu del món. 

César Cañas
En Pep Guardiola del trial


