Diada de Sant Jordi. Llibres, roses i país
Abril 2018
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Encetem la que és sens dubte l’estació preferida de moltes
persones, l’esperada primavera, després d’un hivern en què
la neu ens ha visitat dues vegades a Premià de Dalt, enfarinant les teulades i cotes més altes i, per tant, regalant-nos una
imatge encara més bonica del nostre poble.
Però no tot és bellesa. Des de l’Ajuntament, i jo particularment com a alcalde, estem amoïnats per la seguretat dels
domicilis. Hem intensificat recursos per tal d’augmentar-la,
hem reforçat la coordinació entre la Policia Local, els Mossos
d’Esquadra i policies locals dels municipis veïns, hem instal·lat
càmeres de seguretat a les entrades i sortides del poble i l’helicòpter de la Policia de Catalunya sobrevola periòdicament
Premià de Dalt.
Amb tot, us demanem la vostra col·laboració, així que si
detecteu persones sospitoses, conductes estranyes o qualsevol
altra cosa que us cridi l’atenció, truqueu al 112. A part, recordeu tancar portes i finestres cada vegada que sortiu de casa.
Perquè la prevenció és fonamental.
i recordeu, gaudiu d’una de les festes més boniques de Catalunya, la Diada de Sant Jordi. regaleu llibres i roses i apropeu-vos al pati de Sant Jaume i al torrent Santa Anna on
trobareu de tot. Bon Sant Jordi!
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AquESTA ACCió ÉS unA iniCiATiVA AMB quÈ ES PrETÉn rEDuir EL noMBrE DE roBAToriS A DoMiCiLiS

Premià de Dalt, pioner amb una xerrada
preventiva al personal que treballa al carrer
Amb els consells dels Mossos, el personal esdevindrà els ‘ulls’ de la policia al carrer
vostra col·laboració és imprescindible
per a prevenir i investigar delictes”, els
van traslladar des de Mossos d’Esquadra. El que es demana al personal
que desenvolupa la seva tasca a la via
pública és reconèixer:
Sistemes de forçament habituals
Modus operandi
(marcadors a les portes domicilis)
Material que fan servir els autors
>> L’objectiu es que els treballors siguin “els ulls” de la Policia al carrer

més segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.
Demaneu sempre la identiﬁcació al personal de
l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el
servei, trucant a la companyia. Desconﬁeu del
número de telèfon que us faciliti el possible
instal·lador.
Recolliu diàriament la correspondència per evitar
que persones alienes utilitzin les vostres dades
personals.
Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu
encara que sigui per un breu període de temps.
Tanqueu bé la porta d’entrada de l’ediﬁci i
comproveu que cap desconegut aproﬁta per
entrar-hi.
Comproveu que la porta del garatge queda
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany
aproﬁti per entrar-hi.
No deixeu les claus en cap amagatall extern al
domicili.
Si perdeu les claus, canvieu els panys.
Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums
interiors o exteriors del domicili.
Si guardeu a casa objectes de valor, cal que
instal·leu mesures de protecció efectives d’acord
amb les vostres necessitats.
En cas de robatori, per facilitar la identiﬁcació de
les vostres pertinences és convenient que
guardeu la seva documentació i tingueu un
inventari d’objectes amb el número de sèrie, la
marca i el model.

ris a l’interior de domicilis. Tal i com
va explicar una de les agents “sou els
ulls que ens ajudeu a treballar”.

consells de seguretat

al domicili

Aquesta acció és una iniciativa
pionera amb què es pretén reduir el
nombre de robatoris a domicilis, “la

mesures de seguretat
accessos

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.

alarma
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.

panys i portes
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.

quan marxeu de vacances

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
Comproveu que portes i ﬁnestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
Aviseu persones de conﬁança de la vostra absència. Demaneu a algú que us
reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
No tanqueu del tot les ﬁnestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que
sou fora de casa.

CGRIP-RPD-068-V01-CAR-CAT

Dues agents dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Premià de Mar
van impartir una xerrada al personal
de la Brigada Municipal, neteja viària
i al responsable de la recollida de
residus per a donar-los una sèrie de
consells que poden prevenir robato-

Vehicles sospitosos
Ambdues agents de la Policia de
Catalunya també els van recordar
mesures d’autoprotecció van informar-los sobre quins són els dispositius policials que es porten a terme
per a evitar robatoris a l’interior de
domicilis.
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ACORDS DE PLE
Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per
no convidar l’exèrcit ni cossos repressius a Premià de
Dalt. · APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, PSC, ERC

PLE ORDINARI 12 DE MARÇ 2018
Aprovació inicial de la memòria justificativa de la
creació de l’activitat econòmica “Piscina Municipal”
de Premià de Dalt · APROVADA AMB 13 VOTS A FAVOR :
PDeCAT, ERC, PSC

i Crida

· 4 ABSTENCIONS : Crida i PP

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

Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a
impulsar una xarxa wi-fi oberta, lliure i gratuïta, i serveis
de telefonia cooperativa associats.

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

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

·

· APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, PSC, ERC i
Crida · 2 ABSTENCIONS : PP

APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals corresponents a l’exercici 2018.

·

APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, PSC, ERC i PP

2 ABSTENCIONS : Crida

·

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

Aprovació provisional de la modificació puntual del
POUM de Premià de Dalt, relatiu al reajustament de
llindes de la parcel·la urbana del carrer Parc Güell, 25.

·

APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................

Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per a
instar la Generalitat a fer front a la situació d’emergència social. · APROVADA AMB 12 VOTS A FAVOR : PDeCAT,

ERC i Crida

· 3 ABSTENCIONS : PSC · 2 VOTS EN CONTRA : PP

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

L’ACTuACió DoBLA LA iL·LuMinACió finS ArA EXiSTEnT

Nou enllumenat
al torrent de Santa Anna

Aquesta actuació dobla la il·luminació del torrent i a més es
redueix a la meitat el consum energètic en ser tecnologia led,
molt més eficient que l’anterior. Amb aquesta modificació
s’aconsegueixen dos beneficis importants:

Reduir a la meitat el consum energètic
Il·luminar el doble amb les noves lluminàries
També s’instal·len punts de llum per a les voreres, per
augmentar la seguretat de les persones.
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· 2 VOTS EN CONTRA : PP

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

Moció dels Grups Municipals del PDeCAT, PSC i ERC
en defensa del sistema públic de pensions i de suport a
les reivindicacions sindicals · APROVADA AMB 15 VOTS A
FAVOR : PDeCAT, PSC, ERC i Crida

· 2 VOTS EN CONTRA : PP

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

Moció dels Grups Municipals del PDeCAT, PSC, ERC i
Crida Premià de Dalt en defensa de l’escola catalana i
el model d’immersió lingüística

· APROVADA AMB 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, PSC, ERC i
Crida · 2 VOTS EN CONTRA : PP
PROPER PLE: DILLUNS 16 D’ABRIL
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El nou equipament de salut donarà servei a tota la població de Premià de Dalt

El CAP de Víctor Català, en procés de licitació
Les empreses interessades tenen com a data límit el 9 d’abril de 2018
L’edifici comptarà amb sales de consulta, una àmplia
sala d’espera i estarà distribuït en 3 naus.
Amb un pressupost de licitació de prop de 2,3M
d’euros ha arrencat el compte enrere per a l’execució de les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària Caterina Albert i Paradís “Víctor Català”
que estarà situat al barri Santa Anna - Tió, al costat
de la carretera de Vilassar de Dalt, sota la zona de La
Petanca.
El nou equipament de salut donarà servei a tota la
població de Premià de Dalt així com als veïns de la
zona Can Pou - Camp de Mar de Premià de Mar.
Fotos: Bimplicity

Cal recordar que el CAP és una infraestructura que l’Ajuntament reclama a la Generalitat des de fa 13 anys.
És un equipament llargament reivindicat per l’escola i famílies amb alumnes al centre

Arrenca el procés de construcció d’una sala
polivalent a l’Escola Santa Anna
Les obres consisteixen en la creació d’una sala
polivalent d’usos multiple i doble alçada
de l’actual Escola Santa Anna.
Aquesta sala principal, de doble
alçada, disposarà d’un escenari
amb accés directe a un vestuari
vinculat als usos de teatre, especAmb una superfície de prop
tacles i/o esdeveniments, dos
de 590m2, el
magatzems i
5 de març ha Amb la proposta del nou edifici es
una sala amb
començat el fa una reordenació del seu entorn,
altres vestuaprocés de licitant pel que fa a les instal·lacions ris vinculats
tació d’aques- com a l’accés a les pistes o l’accés
als usos esporta obra, una
des del torrent Santa Anna.
tius d’aquest
nova actuaequipament.
ció que forma part del programa
En el disseny dels espais, s’ha
Pla de Barris Santa Maria, Santa
previst l’ús de la sala indepenAnna -Tió.
dentment de l’activitat de l’esLes obres consisteixen en cola, mitjançant l’adequació de
la creació d’una sala poliva- l’actual accés des del torrent de
lent d’usos múltiples a l’entorn Santa Anna.
L’ equipament es començarà
a construir aquest any i obrirà
les seves portes al llarg del curs
2018-19.
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HIVERN 2018

L’EscenARTS primavera recupera el Festihumor

Tres propostes teatrals per a finals de maig i el 20 de juny
El cap de setmana del 26 i 27 de maig a les 7 de la tarda l’edició de primavera de l’EscenARTS aixeca de nou el teló del Teatre
de Sant Jaume amb la represa del Festihumor, una proposta escènica amb l’humor com a protagonista.

Tenors
Cia. Illuminati, és una paròdia i a la vegada un homenatge als mítics concerts que durant els anys 90 van fer
arreu del món els Tres Tenors. Es tracta d’un espectacle que combina l’òpera amb l’humor visual més
esbojarrat i que fa riure a l’espectador a través de
situacions absurdes alhora que l’emociona amb melodies conegudes i commovedores.
L’espectacle permetrà les persones espectadores
conèixer o recordar moltes de les àries, napolitanes,
sarsueles, boleros i fins i tot èxits de Broadway que els
Tres Tenors cantaven en els seus concerts.

Les supertietes
Companyia Bianchis, un espectacle teatral que va obtenir
el premi al millor espectacle de La Mostra d’igualada
2016. És una proposta recomanada a partir de 4 anys
que de ben segur entusiasmarà tothom.

6

La queralt, una investigadora peculiar, serà tieta.
Això l’alegra però al mateix temps l’entristeix perquè
creu que no ho sabrà fer. Per això demana ajut a les
amigues de sempre, la Magda, una empresària de
mitjons i la Barbara, una àrbitre de futbol. La queralt
descobrirà amb els contes, la màgia i les amigues
com ser una Supertieta. Els contes que expliquen són
del llibre “Contes infantils contra tot pronòstic” de
l’Empar Moliner.

Commemoració del Dia del Refugiat
Fora del Festihumor, però dins de l’EscenARTS

Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer
Lali Barenys i Carles Beltran
un espectacle de música i paraules, amb cançons i
poesia que mostra a través de l’al·lusió i l’el·lipsi, l’anihilació de l’ésser humà. un cop de puny a l’estómac i
un cop de puny a la taula. Contra les guerres, contra
la barbàrie, la injustícia i la mentida tenim armes de
construcció massiva: utilitzem-les.

AJUNTAMENT
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LES rESErVES DELS EMBASSAMEnTS ProVoquEn quE, TEMPorALMEnT, PArT DE L’AiguA Vingui DE DESSALiniTZADorA

Canvi en el gust de l’aigua per la nova procedència
Aquest fet però, no n’afecta a la qualitat sanitària de l’aigua que està del tot garantida
Persones veïnes de diverses del procés de dessalinització té una municipal d’aigua, SorEA, no té res
zones de Premià de Dalt van qualitat molt elevada i bon gust. fins a veure en el canvi de gust de l’aigua.
posar en avís a l’Ajuntament i tot es considera que és millor que
Altres municipis es troben també
que les darreres setmanes l’aigua que surt de les depuradores.
afectats pel canvi en el sabor de
trobaven un gust difeAquests canvis en l’origen de l’aigua l’aigua, Premià de Mar, Vilassar de
rent i de clor a l’aigua de
de l’aixeta és temporal ja que l’Agèn- Dalt, Cabrils, Alella, Teià, El Masnou,
boca. Aquest nou gust té a
cia Catalana de l’Aigua ha potenciat Tiana, Sant Vicenç de Montalt, Caldes
veure amb la nova proced’Estrac, Dosrius, Òrrius,
dència de l’aigua
Quan es surti de l’estat de prealerta per sequera,
Cabrera de Mar i Cabrils.
que es consumeix
aquesta situació revertirà i la procedència de
al municipi.
l’aigua subministrada serà del Ter.
Anteriorment procedia en la seva totalitat del riu Ter, les darreres setmanes l’ús d’aigua
mentre que des de primers de març dessalinitzada per a compensar el
se subministra el 50% aigua del Ter descens de les reserves als embassai 50% aigua de la Planta Dessali- ments de les conques internes. L’obnitzadora de Tordera. Tot i el gust jectiu d’activar aquestes plantes és
canviant, l’aigua té totes les garan- reduir el descens de les reserves. Així
ties sanitàries ja que la que resulta que l’empresa que gestiona el servei

Dos nous agents s’han
incorporat a la Policia Local

ESCOLA MUNICIPAL DE

música

de Premià de Dalt

MATRÍCULES
CURS 2018-19

Des de finals de març dos nous agents s’han incorporat
als efectius de la Policia Local de Premià de Dalt per a
reforçar la plantilla. Aquest reforç s’uneix a una major
coordinació amb Mossos d’Esquadra i accions conjuntes
d’aquests dos cossos policials com ara controls a diversos punts del municipi.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

disseny: Georgina Coma

DEL 16 AL 27
D’ABRIL
+ informació:
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament .
Plaça de la Fàbrica, 1
Tel. 93 693 15 15

30
aniversari
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Club Emprèn = Creativita
Els nous espais
de la Casa de
la Vila

En2’
minuts

...........................................................................
Coworking i dinamització
empresarial
El Club Emprèn és un espai multifuncional que dóna suport a
professionals, microempreses i autònoms del municipi.

> Serveis d’allotjament

> Autoocupació

> Impuls a l’emprenedoria

> Xarxa empresarial

> Assessorament i orientació

> Consolidació

> Foment de l’economia local

> Generació de talent

........................................................................
OBJECTIUS PRINCIPALS
........................................................................
1

Crear sinèrgies i nous projectes de creixement
empresarial.

2

Dinamitzar el teixit empresarial local facilitant espais
per a desenvolupar activitats, reunions i formació.

3

Esdevenir un espai de referència per a la formació
i la dinamització social i econòmica.

4

Potenciar, amplificar i visualitzar la tasca de les
entitats locals.

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

at + Innovació

INICI DE SERVEI
PREVIST: ESTIU 2018

La Casa de la Vila, seu del Jutjat de Pau i de la Policia
Local, acollirà el nou servei “Club Emprèn”. Fomentarà
l’emprenedoria, l’autoocupació i la innovació.

...........................................................................
Hotel d’Entitats i espais
polivalents
El Club Emprèn ofereix sales de reunió gratuïtes per a les
entitats del municipi per a desenvolupar, complementar
i potenciar la seva tasca i activitats.

........................................................................
ESPAIS
........................................................................
PLANTA BAIXA
Recepció
Sala Polivalent / 94,42 m2
PLANTA PRIMERA
Espai coworking amb
capacitat per a 8 persones
Despatx tècnic
Sala de reunions 1 / 16,34 m2
Sala de reunions 2 / 11,11 m2
Sala de reunions 3 / 11,99 m2
Sala de reunions 4 / 15,65 m2
Office

........................................................................
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ENTITATS

Homenatge a l’Elisenda Sala pel seu 80è aniversari

La cessió del monument “Les arrels de Catalunya” al Consistori i el 80è aniversari de l’Elisenda Sala van ser els
dos motius d’un emotiu homenatge a la popular ceramista organitzat per Arts i Lletres, l’Associació d’Artistes,
l’Associació de Relataires en Català, l’ANC Premià de Dalt i l’Ajuntament

Commemoració del 8 de març, Dia de les Dones

La Regidoria d’Igualtat va coordinar els diversos actes amb què Premià de Dalt es va volcar per a commemorar
el 8 de març. El municipi també va participar de la campanya “Les dones ens plantem. Pengem el davantal al balcó”
que feia una crida a l’aturada de les dones per a denunciar la desigualtat i la violència

un espai de participació i comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament

En marxa el Consell de Poble

participació i comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament sobre aquells temes que puguin afectar el municipi

Els consellers són:
L’alcalde Josep Triadó
Escollits per les entitats:
Eulàlia Camps, Ernest Corominas, José Luis López
Guillén, Miguel Ramírez i Joan Pasqual.
Escollits del registre ciutadà:
Ada Araw, Joan Bertran, Esperança Larruy, Josep
Roset i Sandra Mayo.
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El 26 de febrer va tenir lloc la primera reunió del Consell
de Poble, l’òrgan consultiu format per diversos representants del municipi.

Representats dels grups municipals:
Magda Julià, Imma Fernández, Pedro Bailón, Emma
Escolano i Carlos García Ábalos.

L’alcalde i president del Consell, Josep Triadó, juntament
amb la regidora de Participació Ciutadana, Inma Fernández, van donar la benvinguda als nous consellers i van
manifestar la seva voluntat que esdevingui un espai de

I la secretària de la Corporació, Mireia Boté i Massagué.
Es va acordar que en la propera sessió del Consell de Poble
s’escolliria el sotspresident i es començaria a treballar i
proposar temes de debat.
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Abril 2018

1

diumenge

11 h

diumenge

18 h

Parròquia de Sant Pere

Jo Butaca de la SC Sant Jaume

Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

22

Pasqua de Resurecció
Sala de Plens

19’30 h

dimarts

Inauguració exposició
Pintura i Poesia (de l’1 al 15 d’abril)

Madola i Montse Assens
Llibre “Ostatges polítics”

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

6

17’30 h

diimarts

11 h

Hora del conte _ nadons

Sons

Allò que no es veu.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

19 h
Presentació llibre

Referèndum

Plaça de la Fàbrica Crida Premià de Dalt

Taller Sucs
PIJ La Fletxa

de 17’30 a 19’30h

saludables

Regidoria de Joventut

Posa la teva parada!
Societat Cultural Sant Jaume

dimarts

19’30 h

Presentació de llibre

23

dillluns

11 h a 16h

Sant Jordi

Parades llibres, roses i activitats
diverses de les entitats del poble

Marià Manent

Pati de la Societat Cultural Sant Jaume i
torrent de Santa Anna

Montse Assens

Ajuntament i entitats del poble

Arts i Lletres

Debat a Bat

dissabte

Fira d’ocasió

Al pati de Sant Jaume

A càrrec d’Elisabeth Ulibarri
Biblioteca Jaume Perich i Escala

13

de 9 a 14h

diumenge

Més informació secretaria de Sant Jaume

Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume

Activitats per a joves

7

10

Guanyadora premi literari

divendres

21’30 h

Pel·lícula “The Square”

Concert Caramelles

3

a càrrec d’Espai Educa
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Cinefòrum

12’30 h

Coral Primiliana de Veus Femenines

de 17’30h

Hora del conte anglès

Teatrix

Societat Cultural Sant Jaume

Pasqua de Resurecció

divendres

Storytime

Obra de teatre
A càrrec alumnes curs teatre infantil

Missa

20

15

diumenge

13 h

Dinar de germanor

Regidoria de la Gent Gran

26

18

Conferència:
L’Economia Catalana
i el Procés Sobiranista”

Casals de la gent gran

dimecres

17’30 h

Un món de contes
A càrrec de Titelles Naip
Biblioteca Jaume Perich i Escala

dijous

19’30h

A càrrec de l’Arcadi Oliveres

Hora del conte:

19

dijous

(Catedràtic d’Economia)

Societat Cultural Sant Jaume
Fòrum i Societat de la SC Sant Jaume

19 h

Presentació del llibre

“Ostatges polítics”

de Madola i Montse Assens
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

29

diumenge

10 h

Itinerari a través d’un conte
“Oriol, l’Esquirol”

Cadira del Bisbe – Sant Mateu
Punt trobada a la Cadira del Bisbe.
Parc Serralada Litoral
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Permagel
Eva Baltasar

Editorial: Club Editor, 2018

En geologia la paraula permagel fa referència a aquella part
de la terra que roman congelada, una capa dura i profunda
del sòl. Una paraula que dona
pas a una idea entorn a la qual
reflexionar i bastir un relat;
una metàfora, una preciosa imatge creada per una escriptora que domina el llenguatge gràcies al seu ofici de poeta. Aquesta és la carta de
presentació -i la primera part d’una trilogia-- en el terreny
de la narrativa d’Eva Baltasar (Barcelona, 1978) i amb la
qual aconsegueix una d’aquelles lectures que t’empasses
d’un sol glop.

La seva protagonista és una lesbiana amb tendències
suïcides, amant del sexe i dels llibres, que parla de la seva
vida i ens la descriu a través d’aquells fets que l’han configurat com a persona: la seva relació amb la mare i l’obsessió per la salut, la vida convencional de la germana o les
diferents amants que ha tingut.
Com la vida mateixa, aquest és un relat ple de contradiccions, de vida i de mort, trufat de reflexions i sensacions
que ens interpel·len i donen forma a tot el dolor i la grandesa de l’existència. Un prosa d’estil viu i precís que posa
en evidència el domini excepcional de la seva autora i que
ens deixa amb ganes de continuar llegint o, com voldria
fer la seva heroïna, només llegir.

Kassunguilà
Monique Zepeda

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Kassunguilà és un d’aquells
llibres-objecte especial per la
seva forma i sorprenent pel
seu contingut. L’hem de girar
per llegir les seves pàgines de
dalt a baix i a partir d’aquí ens
trobem amb un petit conte
filosòfic sobre un peix anomenat Kassunguilà que viu una
vida feliç i còmode, sense problemes, fins que un dia una
tempesta irromp amb força emportant-se algunes de les
PINTURA

Madola

POEMA

Montse Assens

coses que més estimava. Kassunguilà comença a patir per
allò que ha perdut, percep la fredor del món i reflexiona,
medita i busca a dintre seu una sortida.
El pas del temps i la recerca interior tornen la pau al
peixet, que de mica en mica troba la serenitat i el valor per
continuar endavant. Una metàfora sobre la vida narrada
amb la força poètica de la imatge a partir de la tècnica del
collage, de l’ús dels colors: foscos pels moments difícils, vermells, verds i blaus pels moments de felicitat. Una
lectura molt recomanable, tot un plaer pels sentits.

DEL LLIBRE “OSTATGE POLÍTICS”

Passejo les rajoles de la cel·la,
una a una,
i volto a l’inrevés la meva pena.
Grinyolen els sentits de la veritat
en aquesta illa anomenada llibertat.
Un dol amarg traspua
pel rostre marcit de l’esperança.
La pols cobreix els núvols grisos
en tota la seva fondària
i el temps va passant sense immutar-se.
Perdut en aquesta illa,
endreço les restes del naufragi.

Escoltant, llegint i mirant durant
tot aquest temps, la meva indignació va anar pujant de to, i he
volgut fer visible la protesta
sobre el paper. Madola
Sentir-me impotent m’indigna i
em rebel·la. És per això que lluito
per denunciar aquesta situació,
amb l’única arma que tinc, la
poesia. Llibertat presos polítics!
Montse Assens

Pintures de Madola. Poemes de Montse Assens
Biblioteca Jaume Perich. Exposició del 2 al 15 d’abril. Presentació del llibre, 19 d’abril a les 19h
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XARXES SOCIALS

LA PINASSA_ 132

#revistalapinassa #premiadedalt

Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
1. @aialma 2. @alf.agullo.7 3. @eneryy 4. @evita_pinkie 5. @spmotard 6. @mferrecl

Associació d’artistes
Biblioteca Jaume Perich
Madola - Montse Assens

Inauguració exposició: Dimarts 3 d'abril a les 19 h.
Presentació llibre: Dijous 19 d'abril a les 19 h.
Exposició, de l’1 fins al 15 d’abril de 2018
Horari: De les16h fins a 20,30h
Biblioteca Jaume Perich - La Riera 88 - Can Figueres - Premià de Dalt
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Liderant un projecte per al nostre poble

Ja fa quasi bé tres anys la nostra candidatura va presentar-se
a les eleccions de Premià de Dalt apostant per un projecte que
tenia i té un clar i únic propòsit: treballar per a un poble de qualitat, on la salut, l’oci i l’esport esdevinguin l’eix de transversalitat
entre els diferents barris. Especialment important per a nosaltres ha estat el
projecte de la Casa de la Vila. Si bé és cert que els tempos han estat més llargs
del que haguéssim volgut, estem convençuts que el resultat valdrà la pena. un
espai que acollirà les entitats del nostre poble, veritables impulsores de la vila
ja que entenen la Cultura, l’Art o la tasca social no com a mèrit d’una persona
o partit concret sinó com el resultat d’una feina i treball col·lectius. La Casa de

Dones i Participació Ciutadana

El mes de març ha sigut un mes ple d’activitats dedicades a
la dona, també hem tingut manifestacions com no s’havien vist
mai, ja que, per molt desenvolupades que siguin les societats, a
tot arreu trobem desigualtats envers les dones tan evidents com innegables.
A la revista del mes de febrer ja vam parlar d’aquest tema però volem fer
una menció a la nostra companya, l’Esperança Larruy, ja que fa pocs dies
ens hem assabentat que va ser la primera dona regidora de l’ajuntament de
l’època actual. Tots la coneixem com una dona activa, formant part d’entitats,
participant en totes les activitats del poble i encara que ella dirà que no té cap

Compromesos amb els Joves, les Dones, la
Cultura i la República

Des de Joventut, amb l’SMoPE, l’AMPA, l’institut, Ensenyament i Serveis Socials, hem promogut tallers i la xerrada “Després de l’ESo,
què?”. i orientacions personalitzades, des de la fletxa i l’SMoPE, sobre sortides
sense ESo. Seguim acompanyant els joves que és el nostre deure i el seu dret.
També per a joves i pares, els Mossos han realitzat xerrades de gestió de xarxes.
Activitats al voltant del Dia de la Dona, volem agrair a totes les entitats, regidories, encapçalada per igualtat i als veïns i veïnes pel seu compromís, per la lluita
en defensa de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i per la seva participació i organització d’actes. Destacar l’activitat “i tu com lligues?”, a la fletxa.

Construïnt un poble just, solidari, ètic i
governat per la ciutadania

Agraïm a les persones que vau assistir i participar a la jornada “Dona i llengua”
del passat 11 de març i a les qui vau col•laborar en organitzar-la. I sobretot
felicitar i agraïr les dones que van fer possible la vaga i mobilització del 8 de
març. També un gran agraïment a la Crida LgBTi pels tallers que han dut a
terme a l’institut Valerià Pujol i Bosch per combatre l’LgBTi-fòbia. Volem
també remarcar l’acte sobre les persones en cerca de refugi que va organitzar
Arts i Lletres convidant la Sara Montesinos i l’àlex Blasco de Premià Acull,
entitat a la qual convidem tothom a sumar-s’hi per fer possible una acollida i
acompanyament dignes de les refugiades que arriben.
L’abril, mes de Sant Jordi, el dedicarem a presentar llibres molt relacionats
amb els moments que vivim, començant pel llibre “1-o: operació urnes” el

La solución a los problemas de inseguridad
pasa por aumentar el número de agentes
de la policía Estamos de acuerdo en que hay que apostar

por el deporte en nuestro municipio y el proyecto de la piscina es una muestra
de ello, pero ni se puede hacer a cualquier precio ni de cualquier manera. En
cuanto a seguridad y como viene ocurriendo desde principio de legislatura,
seguimos lamentando la negativa del equipo de gobierno de aumentar la
plantilla de la policía frente a la inseguridad que sufren todos los vecinos
con las reiteradas oleadas de robos en el municipio. Seguiremos reclamando
el aumento de la plantilla de nuestra policía. En este último pleno hemos
tenido que ver como todos los grupos, excepto el nuestro, menospreciaban
el trabajo que las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen por
todos nosotros, aprobando la moción presentada por la Crida, que proponía

14

la Vila serà un centre d’impuls a l’emprenedoria, perquè aquest govern, com ja
va fer quatre anys enrere posant en marxa una línia de subvencions per a nous
autònoms, segueix treballant per donar suport als petits empresaris que són
els grans perjudicats d’aquesta crisi i els que, per contra, més ajuden a aixecar
el nostre país. Tornar a debats estèrils i populistes no aporta cap solució als
veïns. El nostre model lingüístic ha permès enriquir-nos culturalment. Lamentem que hi hagi companys que estiguin més preocupats per mantenir la medalla
al patriotismo en lloc de defensar un sistema educatiu que ha demostrat, amb
escreix, el seu rol com a eina de cohesió social. Seguirem treballant per a generar
consensos amb els companys d’altres partits com els representats de la Crida,
entenent que cal sumar i no segregar.
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

mèrit, nosaltres creiem que sí, que té molt mèrit ser la primera dona regidora
de l’ajuntament, i per això li volem retre aquest petit homenatge: felicitats
Esperança, i gràcies per la teva feina!!!
El 26 de febrer vam celebrar la primera sessió del Consell de Poble amb
molt bones sensacions. Agraïm als consellers la seva motivació i les ganes de
treballar pel poble i pels ciutadans.
També volem fer menció dels veïns que van fer la inscripció per formar part
del Consell i no van ser escollits al sorteig, moltes gràcies pel vostre interès i
la vostra participació.
facebook:Socialistes Premià de Dalt/fernandezmin@premiadedalt.cat

recordar-vos que hem endegat una política de preus reduïts pels propers EscenArTS, començant pel de primavera, que comptarà amb la tercera edició del
festiHumor i un espectacle en motiu del Dia del refugiat. Pels volts de Sant
Jordi en xarxa amb Cultura, Ensenyament i Biblioteca, hem programat activitats de 0 a 18 anys, amb l’escola bressol, Marià Manent, Santa Anna i Valerià
Pujol. Sant Jaume, amb l’XTAC ja programa el 28 d’abril i altres entitats també
realitzaran diferents actes, per això hem procurat no contraprogramar respectant l’esforç de tothom en pro de la cultura al poble. Seguim exigint la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i vetllant per l’escola, perquè la república
sigui un fet i perquè sigui feminista.

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

proper 6 d’abril a la plaça de la fàbrica. i el mateix dia 23 ens trobareu com
sempre al pati de Sant Jaume.
Al Ple hem demanat tornar a aprovar i implementar les lleis per lluitar
contra l’emergència social que el Tribunal Constitucional ha tombat. També
hem reclamat que no es convidi presència militar i cossos repressius als actes
del poble, hem donat suport a les reivindicacions dels i les pensionistes i al
model d’escola catalana, i hem demanat treballar amb cooperatives d’economia social i solidària com guifi.net i Eticom-Som Connexió per tenir una xarxa
wi-fi lliure, ciutadana, gratuïta i amb cobertura total i uns serveis de telefonia
ètics i fora dels oligopolis dominants.
Contacteu-nos per seguir construint plegats un poble de totes i tots!:

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

prohibir la participación de la guardia Civil, Policía nacional y Ejército en
la jornada festiva organizada por nuestra policía durante la fiesta mayor. Y
lo más llamativo de todo, que no sorprendente, fue el voto a favor del PSC,
que con una actitud un tanto curiosa y con la mirada perdida, decidió ir de
la mano de la CuP e instalarse en el sectarismo ideológico. En cuanto a las
preguntas, seguridad ciudadana, Bike Park y página web fueron varios de los
temas que planteamos. También pedimos el uso del castellano en los medios
de comunicación municipal. El regidor de comunicación, en una actitud
intolerable, se negó, dando a entender que solo reconoce el catalán como
lengua oficial en Cataluña. Es un hecho, triste pero cierto, que pese a nuestro
empeño conciliador y siempre con educación, varios regidores de gobierno
sigan pleno tras pleno faltándonos el respeto e interrumpiéndonos cuando
nuestra intervención no es de su agrado.. 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.

“Els casals són una oportunitat d’or per a fer allò que sempre has volgut ara que tens temps per a fer-ho”

Jesús Zamarreño

President de l’Associació de la Gent Gran
de Premià de Dalt

.......................................................................................................
Jesús, què és l’Associació de la Gent Gran de Premià
de Dalt? una entitat que pretén acollir no d’una manera
assistencial sinó de forma associativa i promovent la
relació de persones a partir dels 60 anys. un punt de
trobada on tothom gaudeixi d’activitats, estableixi relacions socials, de coneixement mutu…
.......................................................................................................
És difícil aconseguir que el veïnat s’associï un cop
s’ha jubilat? A Premià de Dalt tenim la dificultat que
gran part de la població provenim d’urbanitzacions, un
fet que dificulta conèixer les entitats i serveis que hi ha
al poble. És indubtable que tant la nostra entitat com
la resta són una eina fonamental per agrupar persones
de tota la població amb interessos comuns. Ara bé, per
apuntar-t’hi primer les has de conèixer. El nostre casal
no està especialitzat en una activitat concreta sinó que
n’ofereix un ampli ventall que, a més, es poden anar
ampliant en base als gustos, aficions i propostes de les
persones que vagin associant-se.
.......................................................................................................
Quines activitats podem trobar-hi? n’hi ha moltes
però no totes les que voldríem. Excursions, conferències,
classes d’informàtica, manualitats, taller de memòria
(estimulació congnitiva) a càrrec del Dr. Miquel àngel
ramírez… El grup de teatre torna a agafar embranzida,
playbacks, sortides amb vessant cultural, viatges… En
breu, qualsevol oportunitat que suposi compartir experiències.
.......................................................................................................
Recentment celebràveu el 34è aniversari de l’Associació de la Gent Gran. Què representa per a vosaltres?
És una nova oportunitat de trobar-nos i reflexionar
sobre l’evolució del casal. Enguany l’hem fet coincidir
amb una tradició que consisteix a descobrir el retrat

de l’anterior president. En aquesta ocasió, la companya
Carme Botey. A la nostra seu tenim penjats els retrats de
totes les persones que han ocupat la presidència de l’entitat. És un petit homenatge i alhora un record.
.......................................................................................................
I un altre esdeviment que ja és tot un clàssic al vostre
calendari és el Dinar de Germanor. Quan el celebreu?
El proper diumenge 15 d’abril. Per a nosaltres i els
companys del Casal d’Avis Santa Anna és una oportunitat única que tenim a l’any per a conèixer-nos, parlar,
consensuar propostes i promoure que treballem més
units. un acte que la massa social l’espera tot l’any, en un
entorn molt bonic, amb un ambient de germanor molt
maco i a un preu simbòlic ja que l’Ajuntament l’esponsoritza.
.......................................................................................................
Quina projecció té l’Associació de la Gent Gran?
Tenim moltes coses que no cobrim. Com deia, no som
un centre assistencial sinó de trobada on tothom entra,
surt i fa allò que vol en l’horari de tres de la tarda a vuit
del vespre. Estem pensant en ampliar les activitats però
totes elles requereixen dedicació i certa infraestructura. Per això fem una crida a totes les persones a partir
dels 60 anys perquè s’apropin al casal. Sabem que quan
ens jubilem estem plens d’activitat i volem que aquesta
repercuteixi en l’entitat.
.......................................................................................................
És clar que el concepte de vellesa i de casal han
canviat molt en els darrers anys, oi? i tant! Avui una
persona de 65 anys que es jubila està plenament activa
i la majoria pensa que entitats com la nostra no són per
a elles ja que l’associen a l’estereotip de centre assistencial on es juga al dòmino o a cartes, amb poca o nul·la
activitat… res més allunyat de la realitat! Volem que ens
encomanin la seva energia i que les seves aficions esdevinguin noves activitats de l’Associació. Aquesta gent no
ha de venir per adaptar-se a nosaltres sinó per a proposar coses noves. És una oportunitat d’or per a fer allò que
sempre has volgut i que ara tens temps per a fer-ho! Cal
canviar el concepte de què és un casal.
En Jesús Zamarreño és una persona afable i dinàmica
que creu fermament en allò que fa. Per Sant Jordi farà
dos anys que va ser escollit president de l’Associació de
la Gent Gran de Premià de Dalt. Avui té el repte de fer
entendre les persones de 60 anys en amunt que un casal
no és un centre assistencial sinó un punt de trobada on
fer allò que tant ens agrada i que l’activitat laboral no
ens ha permès practicar tant com voldríem. Hi trobareu
de tot però sobretot, les portes obertes perquè feu realitat les vostres propostes i aficions. Us animeu?

La seva immobiliària de confiança

WWW.PUNTIMMOBILIARI.COM

info@puntimmobiliari.net
93 751 65 46

