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AJUNTAMENT
EN 2 MINUTS
Pressupost Municipal

Ens acostem a finals d’any i tant a Premià de Dalt com a
la resta de Catalunya estem vivint uns moments certament
excepcionals. Des d’aquestes línies vull agrair als veïns i
veïnes del poble haver actuat amb el civisme que caracteritza els catalans tant durant la celebració del referèndum
de l’1 d’octubre com en les setmanes posteriors.
Com a alcalde ha estat tot un orgull fer possible el mandat
democràtic majoritari de la ciutadania, obrint els espais
electorals perquè tothom pogués dir la seva. Què hi ha més
democràtic que decidir què volem? Així que gràcies a tots i
totes, als que vàreu votar sí i també als que vàreu votar no.
Amb aquesta revista us presentem les línies bàsiques
del Pressupost 2018. Es tracta del pressupost que recull
la recuperació econòmica després d’uns anys de crisi generalitzada. Des del Govern apostem per tres línies, l’esport
com a vehicle d’inclusió i cohesió; la reactivació econòmica
i l’actualització de l’espai urbà.
Com sempre, perquè és el nostre ADN, la nostra manera
de fer, són uns números rigorosos, basats en una gestió
seriosa i responsable dels recursos que són de tots i cadascun de vosaltres. Us convido a conèixer-los una mica més i
a fer-vos-els vostres.
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DESTAQUEM

Els Pressuposts Municipals per a l’any 2018 pugen a 12.387.575,21€

El pressupost augmenta en més d’1,3 milions d’euros respecte l’any 2017, fruit de subvencions atorgades
per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
El regidor d’Hisenda, Alejandro
Costa Urigoitia, lliurava de
3 àmbits d’actuació
forma simbòlica els documents
dels Pressupostos Municipals
2018 a l’alcalde, Josep Triadó el
divendres 26 d’octubre. Segons
el regidor, “el suport a l’economia
productiva és una de les prioritats
dels pressupostos que preveiem
portar a Ple al novembre”. I afegeix, “s’han elaborat com sempre, fent una previsió prudent i realista dels ingressos. I,
per la part de la despesa, hem orientat els recursos a la prestació dels serveis públics tot garantint l’acompliment de les
prioritats i objectius de l’equip de govern establerts en el nostre Pla de Mandat Horitzó 2020”.

Salut, oci i esport
Reactivació econòmica
Actualització de l’espai urbà i entorn verd

Salut, oci i esport

Nou escenari socioeconòmic

Les partides pressupostàries d’aquest
àmbit estan destinades a promoure
l’oci saludable a través de l’ampliació del Pavelló poliesportiu municipal. L’objectiu és consolidar una
anella esportiva que geogràficament
és el centre d’unió entre els diferents
barris de Premià de Dalt. Aquesta
anella es completa amb el camp de
futbol municipal i les actuacions destinades a internacionalitzar, La
Poma Bike Park. També es preveu
la construcció al barri Santa Anna
– Tió de la Sala Polivalent Escola
Santa Anna.

Els pressupostos responen a la voluntat de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la promoció de petites i mitjanes empreses, autònoms i comerciants amb la posada en marxa d’un
espai coworking a l’antic Ajuntament. Manteniment dels Plans 3000
i Pla 1500 .

Actualització de l’espai
urbà i de l’entorn natural
Augment +30% del que es destinarà el 2018 a zones verdes i enjardinaments. A banda, s’amplien en

+700.000€ les partides dedicades
a millorar els carrers i places. El
Govern també manté les polítiques
actives per a famílies vulnerables
i el suport al teixit associatiu i a les
entitats. A més, del Banc de Llibres,
transport gratuït per als menors de
18 anys i els majors de 65 anys i el
Bus Nit.

El regidor Costa Urigoitia
apunta que “tot això ho fem
alhora que reduïm un 25%
l’endeutament públic i un 30%
els interessos bancaris”.
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Des de l’Ajuntament agraïm a particulars i entitats haver fet possible el Referèndum

Premià de Dalt diu SÍ a la independència
amb el 89,8% dels vots
La participació l’1O al municipi ha estat del 57%

participació al municipi es va situar en el 57%.

Un 89,8% de les persones que van votar durant la jornada
del referèndum de l’1 d’octubre a Premià de Dalt va
contestar afirmativament la pregunta plantejada: “Vol
que Catalunya sigui un estat independent en forma de
república?”. En total, han estat 3.756 els veïns que han
triat aquesta opció. Els vots negatius van ser 330 (el 7,9 %
dels participants), i s’han comptabilitzat 81 vots en blanc
(1,9%) i 19 vots nuls (0,4%).
Un total de 4.186 persones van dipositar el seu vot en
algun dels cinc col·legis electorals en què es va dur a terme
el referèndum convocat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, en què els catalans i les catalanes van manifestar
la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. La

Malgrat els problemes tecnològics per a votar, no hi
va haver cap incidència destacada a la jornada ni tampoc
càrregues policials per a endur-se les urnes i paperetes, a
diferència del que sí va succeir a la població maresmenca
de Dosrius o a altres municipis catalans. Durant tot el dia,
les llargues cues per a votar i la protecció de les escoles amb
molta gent voluntària per a evitar possibles actuacions
policials van ser els fets més destacats.
PARTICIPACIÓ

SI

NO

BLANCS

NULS

1.099

978

99

19

3

Espai Santa Anna

688

570

95

21

2

Verge del Remei

507

456

39

7

5

Can Figueres

584

543

31

5

5

Casal Jove

1.308

1.209

66

29

4

TOTAL

4.186

3.756 330 81

Escola Santa Anna
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ACORDS DE PLE
_ EXTRAORDINARI URGENT 25 d’OCTUBRE 2017

Moció de rebuig a la violència de la policia
espanyola l’1 d’octubre i nomenar persona non
grata a Enric Millo, Delegat del Govern de l’Estat.

Crida

· Abstenció : PSC-PM · en contra : PP

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

· a favor : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM, i Crida.
· en contra : PP

Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya (aplicació de l’article 155). · a favor :

Moció per a demanar la llibertat de Jordi Cuixart
i Jordi Sànchez . · a favor : PDeCAT, ERC-AM,

_ EXTRAORDINARI 18 d’OCTUBRE 2017
Aprovació de la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici 2018.

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

PSC-PM, i Crida.

· en contra : PP

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

Moció per a fer de l’educació una eina fonamental
per a la construcció d’una societat plenament
democràtica, socialment cohesionada i
econòmicament pròspera. · a favor : PDeCAT,
ERC-AM, PSC-PM, i Crida.

· en contra : PP

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

Moció de suport al Govern de Catalunya i al

4

Parlament per a fer efectiu el mandat popular del
passat 1 d’octubre. · a favor : PDeCAT, ERC-AM i

PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM, i Crida.

· en contra : PP

· a favor : PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM, i 1 regidor Crida
(Jaume Batlle) · Abstenció : 1 regidor Crida (Carlos
Garcia) · en contra : PP

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

Aprovació del Compte de Gestió de la Recaptació
de l’exercici 2016. · Aprovada per unanimitat
PROPER PLE _ DILLUNS 13 DE NOVEMBRE

AJUNTAMENT
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Les OOFF del 2018 es van aprovar amb l’únic vot en contra del Partit Popular

Aprovades les Ordenances Fiscals 2018
L’Ajuntament va aprovar el 18 d’octubre, mitjançant Ple extraordinari,
la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2018 amb què s’aposta per
redistribuir els recursos i impulsar l’economia local.
La modificació de les ordenances
s’ha dut a terme a partir d’una
acurada diagnosi de la situació
econòmica actual, ratificant la
tendència de creixement econòmic
que ha repercutit, positivament, en
la recaptació municipal. Com explica
el regidor d’Hisenda, Alejandro Costa
Urigoitia, “tanmateix, des del Govern
mantenim els criteris de rigor, eficàcia
i eficiència en l’elaboració de les OOFF
intentant en tot moment minimitzar la
repercussió en els contribuents quant
als impostos que més afecten la seva
economia familiar, com per exemple
l’IBI”.
Tots els impostos i taxes
municipals es congelen amb dues
excepcions. S’ha apostat per
actualitzar el gravamen sobre
les grans obres perquè el Govern
entén que generen desgast a la

Què es paga als municipis veïns?

Premià de Dalt |
324,88€/hab

Argentona
435,30€/hab

|

Vilassar de Dalt
459,46€/hab

|

Alella
479,59€/hab

* Dades de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) any 2017

via pública “Aquesta variació, que
ens anivella a la resta de municipis del
Maresme, només afecta les grans

promocions urbanístiques”, detalla
el regidor d’Hisenda, “ja que les obres
menors funcionen per comunicació
d’assabentat, com vam decidir des
Les ordenances també incorporen descomptes del Govern a l’inici de la crisi, el que
en la taxa de recollida de residus a canvi
suposa menys taxa i alhora promou
d’utilitzar la deixalleria mòbil que un cop per
l’actualització dels habitatges”.
setmana és al barri del Remei,
Quant a la modificació de les
barri Santa Anna – Tió i Espai la Fàbrica
taxes municipals, el Govern ha fet
diversos canvis per tal d’ajustarles a normativa jurídica. Cal destacar
la modificació a la taxa de residus. El
context actual en què han proliferat els
habitatges turístics al nostre municipi
ha comportat un augment important
dels residus que aquestes llars generen.
En conseqüència, es modifica la taxa
per ajustar-la al tipus impositiu d’altres
establiments (hostals, fondes...) amb
la mateixa activitat. L’aprovació de
les ordenances és important atès que
té per objecte que els ingressos que
obtingui l’Ajuntament –mitjançant
impostos, taxes i preus públics- siguin
suficients per a finançar la prestació
dels serveis. A més, resulta una eina
que permet fer polítiques de caràcter
social, econòmic o mediambiental.
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Juliol 2017. 465 persones desocupades, el 43,8% són de llarga durada i majors de 30 anys.

Nova acció contra persones
aturades majors de 30 anys

Mitjançant conveni amb la Fundació Martí l’Humà de La Garriga
un ajut de 10€ per dia assistit a entrevista individualitzada
amb l’orientador/a i/o tallers formatius i/o accions de
recerca activa de feina, amb un màxim de 150€ mensuals.

Programa Sènior Vàlua

>> L’acte de signatura es va fer a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Premià de Dalt i la Fundació
Universitària Martí l’Humà han signat un conveni de
col·laboració que possibilitarà tirar endavant un programa
d’assessorament per a persones aturades, majors de 30
anys desocupats de llarga durada. Els usuaris de Premià
de Dalt que fan el programa són 17. Tots ells tenen dret a

El seu objectiu és atendre, acompanyar i assessorar-los
per tal d’assolir la inserció laboral a través de projectes
emprenedors i pràctiques laborals. S’adreça a persones
entre els 30 i els 54 anys desocupades de llarga durada. És
a dir, han d’estar inscrites a l’atur per un període mínim de
12 mesos dintre dels 18 darrers mesos.
El programa es duu a terme en tres fases:

Activa’t! : fase d’autoconeixement, coneixement de

recursos, entrevistes amb tècnics de recursos humans i visites
a empreses.

Forma’t! fase de formació de certificats de professionalitat,
formació on line, pràctiques en empreses, tallers i networking.

Actua! fase d’acompanyament a la recerca activa laboral.

d’11h a 14h
i de 17h a 20h

6

COMERÇ, REGALS,
GASTRONOMIA...
I ACTIVITATS
SORPRENENTS
PER A TOTA LA
FAMÍLIA!
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La programació inclou una obra d’entrada gratuïta per a commemorar el 25N

EscenARTS Tardor
ens proposa quatre
obres de teatre
La programació d’arts escèniques
arrencava el 28 d’octubre

Jungle Low és una companyia mataronina, nascuda de
l’Aula de Teatre de Mataró. La majoria dels seus membres
han estat alumnes o professors de l’escola i actualment
hi continuen col·laborant. El seu espectacle ”Gàbia”
arribará el 25 de novembre. És el resultat d’un llarg
procés d’investigació de la màscara expressiva. En aquest
procés la companyia ha treballat a la recerca d’un llenguatge
accessible per a tot tipus de públic, amb unes màscares
i una dramatúrgia entenedores i portadores d’emoció.
La màscara s’utilitza com una eina que desemmascara la
societat i deixa entreoberta la porta cap a un món millor.
L‘obra serà d’entrada gratuïta. Es tracta d’un espectacle de
gest i màscara sobre la violència de gènere. La història d’una
família atrapada en un cercle viciós de falses necessitats i
de por dels canvis, que viu en un univers de cartró pedra on
tot és anecdòtic i no s’adona que l’única cosa essencial és
viure l’un al costat de l’altre. Els personatges són presoners
de la seva pròpia gàbia, i el més fràgil de tots, l’infant, mira
de trobar una porta de sortida. En aquest camí es creuarà
amb tota mena de personatges que parlen de la immigració,
l’abús de poder i la soledat.
El tercer espectacle arriba el dilluns 4 de desembre i serà
de taquilla inversa. Es tracta de “La mala reputació”,
les cançons més populars de Georges Brassens. “La mala
reputació”, “El goril·la”, es combinen amb temes no tan
coneguts com “La princesa i el musicastre” i amb peces
d’autors que Brassens estimava i respectava entre els
que hi ha Jacques Brel, Boris Vian o Georges Moustaki.
Tot amanit amb textos de diverses procedències que ens
ajudaran a comprendre millor la realitat d’un creador que
va aconseguir fer de la Cançó un autèntic Art Major.

Clourà l’EscenARTS de tardor l’actuació de l’Orquestra

Catalana de Cambra el dissabte 23 de desembre amb el
“Concert de Nadal”, en què es reviuran algunes de
les obres clàssiques de la història de la Música.
L’Orquestra Catalana de Cambra fou fundada
per Joan Pàmies, director artístic del Festival de Música
del Maresme, l’any 1986. El seu ampli repertori abraça
totes les èpoques i compositors, donant especial relleu a
la interpretació de la música catalana tant de compsitors
contemporanis com de mestres del passat.
En aquesta edició de l’EscenARTS ens proposen quatre
obres d’estils diferents per tal d’apropar el teatre i l’art als
veïns de Premià de Dalt.
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pressupost 2018

municipal

PREMIÀ DE DALT

Pressupost 12.387.575,21 €

En2’
minuts

Habitants 10.345 (01/01/2017)
Superfície 6,6 km2

D’on provenen els diners del pressupost?
Impostos directes

(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

5.362.832,00 €
(aportacions d’altres administracions i empreses)

transferències

3.155.562,39 €

corrents
Taxes, preus públics

(residus, escoles bressol, escola municipal de música)

2.034.481,73 €
INGRESSOS

(cànons lloguers i concessions)

94.796,32 €

PATRIMONIALS

IMPOSTOS

(impost sobre la construcció -ICIO)

180.000 €

INDIRECTES

(Subvencions Pla deBarris, subvenció zona esportiva)
transferències

1.354.902,77 €

capital

205.000,00 €

operacions
financeres

Com es reparteixen?

Cada
100€

48€

35€

12.387.575,21 €

12€

5€

ic s
pú b l
s
IA
aTIVA
s
e
cer a
i
i
l
a
í
sp
am
inan IÓ TRIBUTAR
ni s tr
e
i
’
f
f
d
m
s
d
t
ió
e
l
t
A
n
e
s
a
EST
Ó
I
e
m
G
e is
e ni
/ 3€ G
GEST
S e rv
M a nt
2€ BANCS

5€
12€

35€

48€

REACTIVACIÓ ECONÒMICA
OCUPACIO, EMPRESA i TURISME

En2’
minuts

ESPAI PÚBLIC I
BENESTAR
COMUNITARI

pressupost 2018

municipal
ATENCIÓ SOCIAL,
SALUT I BENESTAR

694.000

691.000
1,07

4,02

milions

SEGURETAT
CIUTADANA

milions

166.000
Transport
PÚBLIC

1,62

1,2 milions

milions

ENSENYAMENT
CULTURA
ESPORTS

evolució deute

0,5M

946.954,69

1.242.883,86
1.439.454,23

2011

1m

1.973.381,88

2010

1.5m

2.340.419,93

2m

2.565.736,29

2.5m

3.109.773,51

3m

3.229.322,47

3.5M

3.636.383,86

4M

0
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2016
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MEDI AMBIENT i
sostenibilitat

La coordinació entre Mossos
d’Esquadra i Policia Local,
bàsica per a prevenir delictes
En arribar l’horari d’hivern, en què es fa fosc més d’hora, i amb la proximitat de les festes de Nadal, s’incrementa la coordinació policial ja que és una
època en que s’ha demostrat què augmenten els robatoris a domicilis.

QUÈ HEU DE FER PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA?
• Tanqueu sempre la porta amb clau. • Si perdeu les claus, canvieu els panys.
• Procureu que els accessos a casa vostra compleixin unes mínimes condicions de
seguretat (portes blindades, reixes, sistemes d’alarma...). És recomanable posar reixes a
les finestres que donen a patis interiors.• No obriu la porta a persones desconegudes.
• Demaneu sempre la identificació al personal de companyies d’aigua, llum, gas o
telèfon. • És millor no tenir-hi gaires diners, ni objectes de valor.

CONSELLS PER EVITAR ROBATORIS EN DOMICILIS:
• Si sentiu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa
a les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia des del 112.
• Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un robatori,
no toqueu res i aviseu a la policia.• Seguiu sempre les indicacions que us dona la policia
En portes i finestres

Alarmes

• Una balda interior a les portes d’accés és molt
útil. • Instal·leu persianes en totes les finestres
i balcons. Hi ha forrellats interiors autoblocants
que permeten evitar l’obertura des de l’exterior. •
Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les
bastides o les escales. • Protegiu-vos per mitjà de
portes blindades i reixes a les finestres. • És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de
tres punts d’ancoratge al bastiment de la porta
(superior, inferior i lateral). • Procureu instal·lar
panys d’alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes. • Seguiu les recomanacions de
professionals amb establiments oberts al públic.

• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb
les instruccions de l’instal·lador i en un
lloc de difícil accés.
• Comproveu que l’empresa instal·ladora
compleix tots els requisits legals.
• Cal que estigui connectada a una
central receptora d’alarmes. Aquesta
s’encarregarà de verificar els senyals
rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
• Recordeu que els sistemes d’alarma
s’han de revisar de forma periòdica.
• Connecteu-la sempre, mentre dormiu
i quan sou fora de casa: contribueix a
incrementar la seguretat.

Com presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra?
Us heu d’adreçar a les comissaries dels Mossos d’Esquadra, cal portar un document d’identifi-
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cació personal i una llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades de cadascun.
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En marxa un centre assistencial de
l’Associació Espanyola contra el Càncer
que donarà servei a Premià de Dalt
Pacients i familiars del Maresme ja no s’hauran de desplaçar a la seu de
l’associació a Barcelona per rebre els serveis que necessitin
del càncer en el dia a dia i oferir orientació sociolaboral,
residències d’acollida, material ortopèdic, ajudes
econòmiques...

Servei d’atenció psicològica personalitzada.
Durant tot l’any campanyes de prevenció i detecció
precoç del càncer.
L’AECC-Catalunya contra el Càncer ha inaugurat a
Mataró un centre assistencial que donarà servei a tota la
comarca del Maresme per a que tots els pacients de càncer
i els seus familiars no s’hagin de desplaçar a Barcelona per
a beneficiar-se dels serveis de l’associació. Amb la nova
seu, de més de 120m2 situada al carrer Onofre Arnau
núm.13-15, l’AECC pretén apropar-se a la població i posar
al centre de la seva activitat la qualitat de vida i el benestar
del malalt de càncer i la seva família.

Què s’ofereix?
De forma gratuïta, un servei integral per a pacients de
càncer i a les seves famílies.

Atenció social –fer de guia per minimitzar l’impacte

Servei d’atenció social
De dilluns a divendres > 16 a 20h
Dilluns i dimecres > matí > 10 a 15h
Servei d’atenció psicològica
Dilluns, dimarts i dijous a la tarda.
L’AECC porta a terme un desplegament territorial per
poder fer front a la nova realitat que envolta la malaltia
mitjançant l’aproximació dels serveis a la població, la
universalitat de l’ajuda i la professionalització dels serveis
oferts ja que cada vegada hi ha més persones que conviuen
amb el càncer durant més temps, així com una major
prevalença de la malaltia degut a l’envelliment de la
població i als factors de risc coneguts.

30 nov.
2a sessió
Networking
empresarial
Trobada adreçada a empreses i professionals locals per a conèixer els avantatges de
la col·laboració empresarial.

inscripcions 6 nov.
www.premiadedalt.cat
Can Martí Premià de Dalt
Organitza : SMOPE
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Tres llums
Keegan, Claire

Signatura: N Kee

Una nena petita ha de passar
l’estiu a casa d’uns pares
d’acollida per tal d’alleugerir la difícil i precària situació que viu a casa: amb tres
germans i un que ve de camí,
un pare irresponsable, altiu
i incapaç de fer la seva part
i una mare que no pot amb
tot. El relat comença amb l’arribada de la nena a la granja
dels Kinsella.A través de la seva mirada inn ocent però
carregada d’aquella saviesa dels nens observadors capaços

d’intuir molt més del que els adults pensen, la relació
que s’estableix entre el matrimoni i la nena es va desenvolupant davant els ulls del lector com si res no passés.
A través de pinzellades, de la importància del detalls, es
va donant forma a aquest peculiar triangle de sentiments
bellament il·lustrat amb la metàfora de les tres llums i que
té lloc a l’escena de la platja, un dels moments d’epifania
que ens regala aquest relat tan breu com intens.
L’aprenentatge, la reflexió, la comprensió, l’amor, el fer-se
gran, aniran acompanyant a la petita que, amb aquesta
experiència, començarà a comprendre de què tracta la
vida.

La esposa del conejo blanco
Gilles Bachelet

Il.lustracions: Gilles Bachelet

Estem acostumats a conèixer les
vicissituds dels nostres personatges preferits i, en aquest cas,
el conill blanc d’Alícia al país de
les meravelles es pot considerar un dels més estimats entre
els joves -i no tan joves- lectors. Prepareu-vos per una
bona sorpresa: aquest relat ens dona a conèixer l’entre-

gada i fabulosa dona del conill blanc. Mitjançant el seu
diari personal ens explica el seu dia a dia Tot un compendi de situacions esbojarrades captades en il·lustracions
plenes d’art i enginy que contrasten de forma hilarant
amb el text, on la realitat ens arriba suavitzada per la veu
de la dona del conill blanc amb fabulosa ironia, fent així
èmfasi en la comicitat de la història i, de retruc, en l’esperit burlesc, irònic i genial de l’homenatjat Lewis Carroll.
SANTI SALA GARCIA

IL.LUSTRACIÓ: Miquel Àngel Arencón Llobet i Toni Arencón Arias
REFERENT

Microrelat guanyador del VIIè
Concurs de Microrelats ARC a
la Ràdio “Mitjans de transport”,
convocat per l’Associació de
Relataires en Català.
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Es frega les mans reiteradament
instants abans de pujar al cotxe.
Està impacient per conduir i per
tornar a experimentar aquella
sensació de velocitat que tanta
complaença li suscita. Li ve de
família. A diferència de la seva
vida diària, quan porta l’auto
ningú li mana què ha de fer.
Dins del vehicle se sent com el
líder que no pot ser fora.
Les seves mans suades subjecten amb fermesa el volant
mentre els peus, bellugosos, es
preparen per a l’acció tan cobejada. Respira amb intensitat a la
vegada que una secreció freda li
regalima esquena avall segons
abans d’engegar.
Tres, dos, un... Arrenca
prement a fons el pedal de l’accelerador. El fascinen les sortides explosives que deixen amb
un pam de nas a la resta. Tot

Signatura: I** Bac

va rodat fins que, pocs minuts
després d’haver emprès la
marxa, un inepte se li encreua
pel davant obligant-lo a fer un
cop de volant per tal d’evitar
la col·lisió. El somrís burleta
de l’altre conductor l’enfervoreix de forma considerable.
Fora de si, el persegueix a tota
velocitat increpant-lo de mala
manera i obsequiant-lo amb un
ampli ventall de gestos ofensius. El somriure jocós de l’altre
s’ha desdibuixat per deixar pas
a una mirada espaordida. Cada
vegada s’hi apropa més fins
que, amb una acció criminal, fa
que el rival surti del seu traçat
i xoqui perillosament contra
un altre vehicle que circulava
de cara.
Sense temps per gaudir d’aquella malifeta, s’escolta el so estrident i cada vegada més intens
d’una sirena. Contrariat, arra-

cona el cotxe i es deté. A l’acte,
una mà l’engrapa per l’espatlla
i l’aixeca del seient d’una revolada.
—Fins que aprenguis a comportar-te no pujaràs més als autos
de xoc —li etziba el pare amb la
mà alçada i amb un to amenaçador.
El nen no ho comprèn, simplement ha actuat de la mateixa
manera que ho fa el seu pare
quan agafa el cotxe.
A contracor i amb llàgrimes
als ulls, abandona de manera
prematura la fira de la mà del
que, se suposa, hauria de ser el
seu referent.
Amb aquesta nova edició,
l’Associació de Relataires en
Català enceta la “Col.lecció
literària Elisenda Sala”, en
honor a la nostra convilatana,
gran col.laboradora de l’ARC.
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
1.@andreapra2/ 2.@djmasterflash / 3.@docfoto / 4.@elimestreramentol / 5.@evita_pinkie/ 6.@ferranin
/ 7.@jcbesoli/ 8.@josefinafuxet / 9.@krisolwaldorf/ 10.@mcdueny / 11.@rosa_rositaa / 12.@sensacionsuvexteam
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Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer
De nou, la història es repeteix. Ja ho deia el general Espartero que se tendría que bombardear Barcelona cada 50 años para
mantenerla a raya. Afortunadament, aquest cop el món ens observa, i des del
Madrid dels Borbons, no els queda una altra via que actuar via fulminació de
les institucions catalanes, unes institucions de segles d’història que tant d’esforç, valentia i perseverança va costar per tornar-les a restituir. Aquest octubre
commemoràvem els 40 anys del retorn de la Generalitat i del seu President,
Josep Tarradellas. Aquest octubre assistíem també a la fi d’aquestes institucions. El renovat eix Berlín-Roma-Tòquio composat per PP-PSOE-C’s (II Guerra
Mundial) ha imposat el que MAI ha aconseguit guanyar a les urnes, les que tant
reclamen i es neguen a posar. Cal recordar que la suma de PP i C’s representa,
a Catalunya, la impactant xifra d’una única alcaldia de més de nou-centes. On

Incertesa
Davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint a Catalunya
i els canvis continuats a l’escenari polític i social, no trobem la manera de fer
una anàlisi o valoració política el dia d’avui que sigui vàlida en el moment de
llegir aquesta publicació. Per tant, comentarem la feina municipal que continuem fent malgrat tot l’enrenou que ens ha tocat viure.
Esperem que aquest mes de novembre puguem celebrar el sorteig per escollir els 5 ciutadans que formaran part del Consell de Poble, sorteig endarrerit
pel tràmit administratiu. Una vegada tinguem tots els components del Consell,

està l’autoanomenada majoria silenciada?
El objetivo es que, pasado un tiempo prudencial, se haya restaurado una
normalidad legal, que guíe y rija la futura vida política. Tot i semblar-ho,
aquestes paraules no van ser pronunciades pels Srs. Rajoy, Sànchez o Rivera,
ni tampoc pel monarca Felip VI. Van ser pronunciades pel dictador Primo de
Rivera en decretar el seu Directorio Civil. El renovat Tribunal de Orden Público
(Tribunal Constitucional o Audiencia Nacional) acata, fidelment, les ordres
traslladades via Fiscalía. Presos polítics al segle XXI. Europa calla.
Han caigut les màscares, s’han guardat les disfresses a l’armari. Torna a
ressuscitar, si a cas estava mort, l’autèntic esperit d’Espanya. Ara més que mai
tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.www.joseptriado.

cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

convocarem la primera reunió per a posar en marxa aquest òrgan de participació ciutadana i que comenci a fer camí.
D’altra banda, hem començat a treballar un nou format de l’Ajuntament
Jove amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. Treballarem de manera
transversal juntament amb les àrees de Joventut i Ensenyament. Busquem la
manera que els joves del nostre poble puguin treballar en un projecte per a
joves però que es pugui implementar al poble i que sigui de profit

facebook: Socialistes Premià de Dalt / fernandezmin@premiadedalt.cat

Escoltem als Joves. Decidim Cultura. Construïm la República. Condemnem la violència
Vam dir que votaríem i el nostre poble ha votat SÍ. Felicitar i agrair la
col·laboració de tots els veïns fent pinya per defensar durant tota la
nit i tot el dia del Referèndum els col·legis electorals. Molt tristos i emprenyats
amb la resposta violenta de la policia nacional i guàrdia civil envers els ciutadans pacífics de diversos pobles i ciutats de Catalunya. Donem el nostre suport a
tots els ferits. Ens omple d’orgull la calma i convicció dels nostres joves que han
demostrat, a nosaltres i a tot el món el seu compromís i la seva determinació.
Demanem als Joves que ens donin 3 #hashtags per Joventut. Compartim amb
tots els regidors i tècnics el Laboratori participatiu pel disseny del Pla Jove.
Bona acollida dels tallers proposats a l’IES Valerià Pujol per part de mestres
i tutors. El nostre dispositiu Joves TET, transició escola-treball, és l’experiència destacada al Butlletí de polítiques educatives del món local de la Diputació.
Us hem acompanyat al Cementiri amb música, per asserenar l’ànima. Ja hem
estrenat l’EscenARTS de tardor amb teatre musical, teatre del gest i màscares,

lectura dramatitzada i el Concert de Nadal. Un plaer treballar amb Igualtat per
celebrar el Dia de la No-violència de gènere envers les Dones, amb l’espectacle
gratuït “Gàbia”. Un orgull presentar-vos “La mala reputació”, en col·laboració
amb La Diputació i la Fundació Romea, com a premi per ser un poble que aposta
per la Cultura, hem decidit proposar-vos la taquilla inversa, pagueu després de
l’espectacle el que pugueu o cregueu que l’espectacle mereix. Recordar-vos que
aquest espectacle serà un dilluns.
Condemnem la violència. Exigim la Llibertat dels nostres presos polítics. Defensem les nostres Institucions. Denunciem l’aplicació de l’article 155 per part del
Govern español. No volem a Participació persones que no deixen participar. Les
nostres Escoles No es toquen. Els carrers seran sempre nostres. Tenim determinació, compromís i confiança, Volem la República Catalana.

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

Gràcies per fer-ho possible!!
L’1 d’octubre va ser el dia que la gent normal va demostrar que tot és possible. Aquell dia, i les jornades precedents i posteriors, va quedar clar que la força
de la gent, l’autoorganització des de baix, la mobilització popular, és la garantia que ningú, per més força, impunitat, clavegueres i pressions que faci servir,
no podrà vèncer la voluntat del poble. I no oblidarem mai com ho vam viure a
Premià de Dalt. Unint-nos tots els barris, totes les edats, els qui ens coneixíem
i els que no, pensant igual o diferent. Compartint emocions i tensions, riures i
nervis. Defensant col·legis, protegint urnes, garantint el vot. Treballant i coordinant-nos tanta gent diversa en la defensa d’un objectiu comú: la democràcia.
Gràcies! Per seguir dia a dia, per no deixar que la por guanyi, per no permetre que les amenaces aturin res, per barrar el pas a la intolerància. Seguim i

seguirem alçant-nos contra la repressió i les injustícies, lluitant pels drets i
llibertats que ens volen prendre, construint col·lectivament el país que desitgem. Un país lliure, just, net de feixismes i de corrupció. Una democràcia real,
una societat on la ciutadania ho decideixi tot. Un món internacionalista, on
les relacions es construeixin entre persones i entre pobles, en base a valors
compartits i no a interessos ocults.
Salut i república! Ens veiem als carrers i al procés constituent!
Ajuda’ns a recuperar sobiranies! Contacta’ns:

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

El tripartido de gobierno suspende la democracia en Premià de Dalt
Lamentablemente este pasado mes de octubre el tripartito de gobierno
(extinguida CiU, PSC y ERC) ha decidido coartar nuestra libertad de expresión
no convocando el pleno ordinario, por lo que nos ha sido imposible presentar
iniciativas y propuestas para solucionar los problemas de los vecinos de Premià
de Dalt. Dos semanas antes de la sesión plenaria, fuimos convocados a varias
comisiones informativas, recordemos, de obligada asistencia e importantes para el funcionamiento del municipio. Para nuestra sorpresa, cuando nos
presentamos a esta, no había ningún concejal presente en esta y por lo tanto,
no se pudo celebrar debido a la falta de quorum (asistentes). Lo más sorprendente fue que 5 minutos antes de la comisión de hacienda, todos ellos asistieron a la junta de gobierno local, de la cual cobran cada uno de ellos por asistir,
la friolera cifra de 675€. Según las explicaciones pedidas, se hizo con carácter
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reivindicativo según sus ideales suprimiendo así la democracia y la libertad
de expresión en nuestro pueblo. Los dos concejales de este Grupo Municipal,
asistieron tanto a la comisión como al pleno, pues la legalidad no contempla la
suspensión de un pleno en ningún caso. Sorprendentemente, ya que los plazos
se les venían encima, convocaron de manera urgente un pleno extraordinario
para votar la aprobación de las ordenanzas fiscales para el 2018. Nuestro voto
fue en contra, ya que, además de negarse a dialogar las ordenanzas con nuestro
grupo, entendemos que la situación financiera permite bajar los impuestos a
los ciudadanos, al contrario de lo que se ha aprobado finalmente..facebook:

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.
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21’30h

dissabte

Sala Teatre de Sant Jaume

19 h

dissabte

Recital poemari
“A punt”Amb Núria Pujolàs,
Lali Ribera i Jordi Roig

Can Vallerià
Can Vallerià - Art, comunicació, territori

18 h

diumenge

Flamenco 3 Tacones & Cía
dirigit per Eric Corzo i Isi Bautista

A la Sala Teatre de Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume

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

de 9 a 14 h

Happy Ride Weekend
La Poma Bike Park

Inscripcions Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume

18 h

dimecres

Taller d’estimulació
cognitiva
Dr. Miguel A. Ramírez

Sala Teatre de Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume

25

12 h

dissabte

per la igualtat de gènere

a càrrec de Gina Clotet

17’30 a 19’30 h

17

diivendres

21’30 h

Cicle cinema

Sala Teatre de Sant Jaume

18

Taller prevenció

sobre violència masclista
PIJ La Fletxa . Departament de Joventut

La pàtria de la infància
Pel·lícula MOONLIGHT

19 h

Lectura del Manifest
Dia internacional contra
la violència masclista

Actuació de la Coral del Barri Santa Anna

dissabte

19’30 h

41è Premis Literaris

Marià Manent i Valerià Pujol

22

Al pati de la SC Sant Jaume

La pàtria de la infància
Pel·lícula ESTIU 1993

Biblioteca Jaume Perich i Escala

BTT Premià de Dalt

Sala de l’Orfeó. Arts i Lletres

XV Fira d’ocasió

Cicle cinema

Contes

Societat Cultural Sant Jaume

Para sentir

15/29

Fotos de Josep Cases

17/18/19

Societat Cultural Sant Jaume

12

2018 Oncolliga

Museu de Premià de Dalt-Ajuntament de
Premià de Dalt-Arxiu Pujol Villà Puig

La pàtria de la infància
Pel·lícula LION

11

Presentació calendari
Sala Auditori de Can Figueres

Cicle cinema

21’30 h

19’30 h

Ajuntament de Premià de Dalt

19 h

Elevadors i cors.
Ricard Mirabete

Recital poètic. Poesia i jazz
diimecres

19 h

Commemoració del
25N. Conferència: “No et

donis per vençut, no perdis la
il·lusió, esperança i resiliència”
a càrrec de Nadia Ghulam

Can Vallerià

Can Vallerià - Art, comunicació ,territori

21’30 h
25n. EscenARTS Tardor

Gàbia

Cia Jungle Low Mask
Teatre Sant Jaume

Biblioteca Jaume Perich i Escala

Ajuntament de Premià de Dalt
Societat Cultural Sant Jaume

24

28

Casal de la Gent Gran
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

16

dijous

17’30 h

Concert de Sta Cecília
“Atrapasons” Xavi Lozano
Teatre Sant Jaume
Escola Municipal de Música

diivendres

17’30 h

Story Time

Little Captain Jack

Biblioteca Jaume Perich i Escala

diimarts

18 h

Taller Adolescència
Sessions formatives de suport a la
parentalitat positiva per a famílies amb
fills/es de 12 a 16 anys

Biblioteca Jaume Perich i Escala
Ajuntament de Premià de Dalt

15

Convertim descobriments esperançadors en aplicacions clíniques per a les pacients

Cristina Cruz Zambrano

Investigadora de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)

Amb una formació en Bioquímica, com arribes al món
de l’Oncologia? Em va influenciar molt un professor que
vaig tenir a Anglaterra. Vaig fer un Erasmus el darrer
any de la meva primera carrera universitària i vaig tenir
l’oportunitat de fer l’assignatura Biologia del Càncer en
què en lloc de parlar dels gens i de tot allò que em fascinava i que sempre havia volgut fer, ens feien pensar
sobre les diferents modalitats de tractament, què s’ha
investigat sobre elles, anar al fons de la qüestió i aplicar-ho als pacients.
......................................................................................................
És fàcil dedicar-se a la investigació a Catalunya i a
l’Estat espanyol? Dins de l’Oncologia és més fàcil que
en altres àmbits. Els recursos s’han de buscar i lluitar
perquè són limitats i has d’aportar constantment innovació i que s’entrevegi la seva aplicació. Malgrat tot,
estaria bé assolir un teixit de recerca més estable.
......................................................................................................
Així, els investigadors heu d’ampliar la vostra font de
recursos? Sí, quan estableixes una línia molt concreta
d’investigació, has de buscar els recursos que necessites.
A nivell públic hi ha convocatòries de la Generalitat de
Catalunya, a nivell del Govern de l’Estat espanyol i també
d’Europa. I a nivell privat, tinc el suport de la Fundació Privada d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) i de
l’Associació Espanyola contra el Càncer. A nivell internacional, de fundacions estatunidenques que paguen
projectes per càncer de mama. I també tenim donacions
particulars ja sigui via fundacions o a pacients individuals. Tothom és benvingut!
......................................................................................................
Quina és la línia principal de recerca sobre el càncer
de mama amb què treballes? Faig dos tipus de recerca

en càncer de mama. Una clínica a base de protocols d’investigació de fàrmacs (estudis clínics, ) i revisió de dades;
i una segona centrada al laboratori, que busca les respostes a les preguntes que sorgeixen de tractar pacients.
Quan sumes recerca, laboratori i pacients es diu medicina translacional o de recerca aplicada. Convertim descobriments esperançadors en aplicacions clíniques per a
les pacients.
......................................................................................................
Quins avenços s’han produït en la cura del càncer de
mama en què tu estàs especialitzada? N’hi ha molts
que no són de laboratori. Per exemple, la prevenció. És
fonamental detectar la malaltia quan abans, millor.
Prevenció no és únicament fer-se les proves com la
mamografia sinó establir uns hàbits saludables (dieta,
activitat física...). Aquest tipus de factors ha millorat molt les estadístiques de supervivència. I respecte
al nivell oncològic, la gran millora ha estat incorporar
fàrmacs amb molta eficàcia. Ha costat però avui n’hi ha
molts disponibles que fa 10 o 15 anys no hi eren. Hem
aconseguit detecció més precoç, tractaments menys
tòxics i més tractaments, és a dir, més coses a oferir.
......................................................................................................
També s’ha parlat molt de la immunoteràpia com a
la gran esperança per a combatre el càncer i com un
dels avenços científics més importants. Funciona? Sí
i molt bé tot i que avui no és aplicable a la majoria de
malalts. És indubtable que és una gran eina per certs
tipus de càncer, però encara no podem dir que està a
punt per ser utilitzada en càncer de mama. Cada pacient
té el seu propi càncer de mama, cada tumor és diferent,
i al final el que busquem són certs patrons i fer recerca
dirigida i ordenada en base a aquests.
......................................................................................................
Quan podrem dir que el càncer de mama té cura?
La possibilitat de curació és molt alta en càncer de mama
però, per poques pacients que recaiguin és important que
seguim actuant amb la mateixa intensitat. Com millorar
en aquest 20% que no es cura? No crec que tinguem la
gran solució per tots els casos a curt termini. S’avança
pas a pas, s’estan obrint molts fronts i estem veient
avenços importants. Cada cop estem millorant més la
qualitat de vida i allargant la supervivència de totes les
pacients i això ja és molt.
Mantenir una conversa amb la Cristina Cruz és tot
un luxe tant pel que aprens com per la passió amb què
descriu els detalls de la seva professió i la humilitat que
desprenen les seves paraules. Reconeguda oncòloga per
vocació i alhora per devoció, forma part del prestigiós
equip d’investigació de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) que se centra en el càncer de mama hereditari i és veïna del barri del Remei.

