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L’alcalde escriu

SUMARI
DESTAQUEM
Campanya “Bon tracte”

L’Ajuntament ha renovat per complet el portal municipal
www.premiadedalt.cat per tal de donar un millor servei a la
ciutadania. El nou web permet consultar la informació municipal d’una manera més pràctica, intuïtiva i senzilla.
És sens dubte una eina més que suposa un gran avantatge
ja que agilitza la relació d’aquest amb els veïns deixant de ser
obligatori desplaçar-s’hi per a fer gestions. Es donen millors
serveis a la població, més eficiència en la gestió i ens permet
passar d’una administració “reactiva” a una altra “proactiva”,
procurant posar la tecnologia al servei de les persones i no a la
mateixa tecnologia.
La nova pàgina web de l’Ajuntament està concebuda perquè
sigui un element dinàmic que pugui adaptar-se a les noves
necessitats i millorar tant els seus continguts com la seva
estructura de manera que doni resposta als diversos tipus
d’usuaris. L’objectiu municipal és anar afegint més informació de forma progressiva.
Us animo doncs a què hi entreu i descobriu els diferents
apartats entre els quals hi ha “Premià de Dalt soluciona”, en
què tots vosaltres podeu fer-nos arribar les incidències que
detecteu a la via pública. Aquestes quedaran localitzades i
podreu veure en tot moment aquelles que s’han resolt i les que
estan pendents.
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“Vull
unA FAMÍLIA
d’acollida
que em FACI
abraçades
d’Ós”
Sara, 5 anys
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Fotografia
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D.L

Gabinet d’imatge i Comunicació de l’Ajuntament
(Mònica Farré)
Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep Triadó Cuquet

TU POTS SER LA FAMÍLIA
QUE ESTÀ ESPERANT
Aquesta és la família que espera
trobar la Sara, un dels 100 infants
d’entre 0 i 6 anys que ara mateix
necessiten ser acollits a Catalunya.

ENTRE TOTS, FEM GRAN L’ACOLLIMENT

Eulàlia Rodríguez Tió
Impremta Pagès , S.L
4.500 unitats
B15451-1989

Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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LA CAMPANYA HA ESTAT FRUIT DE LA TASCA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL SOCIAL I L’ESPAI RESPIR

En marxa la campanya “Bon tracte” que vol
sensibilitzar-nos respecte la Gent Gran
Sis postals amb imatges reals de persones del municipi conformen la iniciativa

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha posat en marxa la campanya “Bon tracte”, que vol sensibilitzar sobre la violència
que pateixen algunes persones d’edat avançada i fomentar el respecte a aquest col·lectiu de la nostra societat. Es
tracta d’un fenomen poc conegut, silenciós del qual la societat no és prou conscient.
L’envelliment de la població és un
fenomen important de transformació
social que porta associat canvis en la
quotidianitat de les persones i en les
relacions entre generacions, així com
en la vida dels municipis.
En aquest nou escenari, cal
estar molt alerta a les situacions
de
vulnerabilitat
que
poden
patir les persones grans, com el
maltractament o l’abús físic, sexual,
psicològic o emocional, així com
l’abandonament, la negligència o
l’abús material o financer. Aquestes
diferents expressions d’abús són una
de les formes de violència més ocultes
en la nostra societat.
La campanya pretén evidenciar
situacions reals de veïns que mostrin
situacions amb bon tracte cap a les
persones grans. Així doncs, segons

les situacions que es van pensar,
es van trobar persones grans que
reivindiquessin els següents drets:

Rebre afecte i cura
Ser escoltat/da i tractat/da amb
respecte
Respectin les meves decisions i
desitjos
Decidir com i on vull viure
Decidir sobre els meus diners
Sis postals conformen la campanya
“Bon tracte persones grans”. Els
protagonistes són persones usuàries
de l’Espai Respir. La Teresa, que
gaudeix molt de la companyia dels
més petits; la Victòria a qui li agrada
molt poder sortir amb les seves
amigues; la Maria, qui agraeix el
suport dels altres per poder seguir
fent la seva vida; la Teresa, a qui li
agrada ser ben atesa i que reivindica
el respecte entre les persones i alhora

les bones relacions; l’Agustina, per qui
és important fer lliurement allò que
li agrada, com cantar; i l’Adela, que
el dia en què es va jubilar va decidir
que el poble on ella volia envellir és
Premià de Dalt.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA
CAMPANYA?
Donar a conèixer els diferents tipus
de maltractament.
Acabar amb els prejudicis i
estereotips associats a la gent gran.
Reivindicar el paper actiu de les
persones d’edat avançada en la
nostra societat i el dret a la seva
autodeterminació.
Difondre valors positius, de cura i
respecte envers aquestes persones.
Afavorir el canvi social respecte el
tracte a aquest col·lectiu.
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ACORDS DE PLE
PLE ORDINARI 11 DESEMBRE 2017

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

Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva en els àmbits d’entitats culturals, activitats
esportives, cooperació i solidaritat i associacions de
mares i pares (AMPAs), per a l’any 2018

· AprovAdA per unAnimitAt

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

Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva per al foment de l’ocupació “Pla 3000 –
Pla de municipal de foment de l’aautoocupació, per a
l’any 2018”. · AprovAdA Amb 13 votS A FAvor : PDeCAT,

· 3 AbStencionS : Crida i PP
......................................................................................

ERC i PSC

Aprovació definitiva del Pla Especial per a la parcel·la
d’equipaments esportius del pavelló municipal de
Premià de Dalt · AprovAdA Amb 13 votS A FAvor :

·

PDeCAT, ERC, PSC 3 votS en contrA : Crida i PP
......................................................................................

Creació del servei públic de “piscina municipal”, en
règim de lliure concurrencia · AprovAdA Amb 13 votS A
FAvor : PDeCAT, ERC, PSC

de Crida i PP

· 2 AbStencionS : Carlos Garcia

· 1 vot en contrA : Jaume Batlle (Crida)

Incoació de l’expedient d’expropiació de béns i drets
afectats per a l’execució del projecte d’obra local
ordinària denominat “Nova versió del projecte executiu dels accessos al barri Santa Anna – Tió pel camí del
Mig, rotonda i voreres camí del Mig”

· AprovAdA Amb 15 votS A FAvor : PDeCAT, ERC,PSC i
Crida · 1 vot en contrA : PP
......................................................................................

Aprovació provisional de l’expedient de Modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Premià de Dalt per a la inclusió de l’ús d’hostaleria a les
finques qualificades amb clau 13c i 13d (d1 i d2).

· AprovAdA Amb 14 votS A FAvor : PDeCAT, ERC,PSC i PP
2 AbStencionS : Crida
·......................................................................................

Aprovació inicial de l’expedient de Modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal sobre el
reajustament de llindes de la parcel·la urbana situada
al carrer parc Güell número 25 de Premià de Dalt.

· AprovAdA per unAnimitAt

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

Aprovació inicial del projecte de canvi d’ús de turisme
rural a restauració de la finca Mas Xurigué – Can
Bernadó. · AprovAdA per unAnimitAt

CALENDARI fiscal 2018
DATES PAGAMENT

càrrec domiciliació
02 MAIG

CONCEPTES que recapta l’ORGT

Taxa gestió residus domèstics 1a fracció DOMICILIAT
Taxa residus comercials

02 MARÇ- 04 MAIG

02 JUNY- 05 JULIOL

1a fracció DOMICILIAT

02 MAIG

Impost vehicles de tracció mecànica (IVTM)

02 JULIOL

IBI 1a fracció DOMICILIAT

02 JULIOL

IBI

NO DOMICILIAT

Taxa gestió residus domèstics NO DOMICILIAT
Taxa residus comercials

NODOMICILIAT

Taxa clavegueram
Taxa cementiri municipal
Taxa guals
IBI característiques especials
01 AGOST
03 SETEMBRE

IBI 2a fracció DOMICILIAT
Taxa gestió residus domèstics 2a fracció DOMICILIAT
Taxa residus comercials

02 SET-05 NOV

01 OCTUBRE

IBI 3a fracció DOMICILIAT

02 NOVEMBRE

IBI rústics
IBI rústics construïts

17 SET- 19 NOV

4

02 NOVEMBRE

IAE

2a fracció DOMICILIAT
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L’ OBJECTIU ÉS ATENDRE, ACOMPANYAR I ASSESSORAR-LOS

17 persones aturades es
beneficien d’un programa
per a trobar feina
La signatura del conveni
amb la Fundació Martí
l’Humà ja ha començat
a donar els seus fruits.
17 persones del poble,
desocupades de llarga
durada, d’edats compreses
entre els 30 i els 54 anys, participen d’un programa que té com
a objectiu donar suport als usuaris en la definició, millora i
assoliment del seu objectiu professional.
Els usuaris tenen dret a un ajut de 10€ per dia assistit a entrevista
individualitzada amb l’orientador/a i/o a tallers formatius i
i/o a accions de recerca activa de feina, amb un màxim de 150€
mensuals.

AJUNTAMENT

ENGUANY HAN PARTICIPAT
28 ESTABLIMENTS COMERCIALS

Ja tenim guanyadora
del sorteig comercial
de Nadal!
La guanyadora del sorteig de la Campanya
Comercial “ El Comerç de Premià de Dalt,
aquest Nadal et porta un somni fet regal”
ha estat l’Estrella Infante, que va triar el
somni 24 que correspon a la Farmàcia
Josefina Garcia Vidal, per valor de 300€.
L’objectiu d’aquesta campanya és fer
visibles els productes i serveis que els
comerços locals ofereixen, donar més
visibilitat a tots els participants i fidelitzar
la clientela.

La major part de les persones demandants d’ocupació a Premià
de Dalt són de llarga durada i majors de 30 anys i amb la realització
d’aquest programa podem donar suport a la millora de l’ocupabilitat
d’aquest col·lectiu.

El programa consta de 3 fases: Activa’t- Forma’t- Actua!
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HIVERN 2018

Festival Arts Escèniques

Tres propostes teatrals per tres dissabtes
de gener, febrer i març al Teatre de Sant Jaume

L’edició d’hivern de l’EscenARTS aixecava el teló el passat
20 de gener amb “Un llençol d’estels”, una proposta
de teatre familiar a càrrec de Pep López. Concretament, una
representació de música en viu i dues pantalles de vídeo
que il·lustraven amb dibuixos animats les cançons que
s’interpretaven en directe, incloent-hi noves tecnologies
que permeten fer videojoc interactiu amb el públic.
Tendresa, poesia i una gran dosi d’humor van donar forma a
una de les millors propostes de la companyia.
La segona obra serà “Cabareta” que ha format part
del Grec Festival de Barcelona. Una actriu i una pianista
han escrit i compost a quatre mans una col·lecció de
temes que van de l’estil picant del Paral·lel a la cançó
de denúncia. Un cabaret com els d’abans però d’ara i
en clau de dona. De la mà de dos monstres escèniques,
la Maria Molins i la Bàrbara Granados, acompanyades
dels dos membres masculins de la banda musical, ens
repassaran els temes de rabiosa actualitat. Maria Molins,
una actriu que normalment fa papers dramàtics s’ha
decidit a ensenyar cuixa i a fer realitat el somni de cantar
en un escenari. Ho fa en un espectacle de cabaret en clau
femenina titulat “Cabareta”, un projecte conjunt amb la
pianista Bàrbara Granados, besnéta d’Enric Granados. On
ha quedat el Cabaret en el nostre panorama teatral? És el

6

NOU
HORARI
19h

moment de recuperar-lo, perquè sí, perquè volem, perquè
en tenim necessitat, perquè estem vius, perquè estimem la
vida i ens en riem!
Tancarà l’EscenARTS d’hivern l’obra “Memòria de
les oblidades” de Tecla Martorell, amb la Rosa Andreu
de protagonista. A la mort del dictador, el país inverteix
molts esforços en fer el trànsit a la democràcia en pau
i oblida el patiment de moltes persones oblidades a les
fosses comunes. Famílies senceres van invertir temps i
diners intentant trobar els cossos dels seus familiars per
dignificar-los, sense èxit. L’obra “Memòria de les
oblidades”, fonamentada en la documentació facilitada
pels historiadors del Fòrum de Tarragona per la Memòria,
intenta recrear la vida de quatre dones empresonades a
la presó de les Oblates i recordar l’única afusellada que
encara roman a la fossa comuna de la ciutat. Quatre veus
ens parlen de derrota, de revenja i d’oblit. Escoltem-les
perquè tothom sap que la memòria és l’única eina que té la
història per fer justícia.

Dissabte 17 Febrer /19h _ Cabareta
Dissabte 17 Març /19h_ Memòria de les oblidades
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ELS OBJECTIUS D’AQUESTES INICIATIVES SÓN LA TRANSMISSIÓ DE VALORS POSITIUS I EDUCATIUS CONTRA L’HOMOFÒBIA

Compte enrere per a commemorar
el Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’esport
dors que vulguin participaran lluint a
les seves sabatilles els cordons multicolors i s’instal·larà una pancarta
contra l’homofòbia a l’esport en els
equipaments esportius municipals.

El cap de setmana del 17 i 18 de
febrer, la comunitat esportiva de
Premià de Dalt celebrarà per segon
any aquesta diada reivindicativa. Tal
i com ja es va fer l’any passat, els juga-

El Dia Internacional Contra l’Homofòbia al futbol es celebra al voltant
del 19 de febrer perquè el 19 de febrer
de 1961 va néixer Justin Fashanu,
un jugador anglès de futbol d’elit que
arrel de fer pública la seva homosexualitat (l’any 1990) va ser perseguit
fins al punt de ser apartat de l’equip

del qual formava part (el Nottingham
Forest, en aquell moment Campió
d’Europa) i va haver de deixar la seva
carrera professional futbolística.
Fashanu va acabar suïcidant-se l’any
1998 després d’haver patit una forta
depressió.
Us informarem de les activitats
previstes per a celebrar aquesta diada
reivindicativa a les xarxes socials i
web municipals. Seguiu les activitats
amb les etiqutes #PremiàdeDaltLGTBI #EsportLGTBI.

Fem-li un gol a l’homofòbia i acabem amb la discriminació en l’esport

L’Ángel Matías López Moreno es jubila després de 37 anys
El passat 15 de desembre es va posar punt i final a la trajectòria
de “Matías” a l’Ajuntament de Premià de Dalt on ha estat 37 anys,
primer a la policia i a l’àmbit de seguretat ciutadana i després a
l’àrea de serveis tècnics. La sala es va omplir de familiars, amics,
companys, regidors, exregidors, els exalcaldes Manuel Rodríguez
i Joan Baliarda, i l’alcalde actual, Josep Triadó, per a acomiadarlo ara que es jubila. Els companys el van obsequiar amb diversos
regals i a nivell institucional se li va atorgar un quadre amb una
reproducció de la pintura col·lectiva que hi ha al Consistori obra
de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt. Molta sort, Matías,
en aquesta nova etapa que acabes de començar!

DIRECTES EN EL REBUT DE LA BROSSA
AVÍS: DESCOMPTES
PER ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
DIMARTS > Barri Santa Anna-Tió, costat mercat ambulant (9 a 12h)
DIJOUS > Barri del Remi, tocant a La Petanca (10 a 13h)
DIUMENGE > Espai la Fàbrica Carretera d’Enllaç (10 a 14h)
DESCOMPTE

UTILITZACIONS ANUALS

0a2
3a6
7 a 10
11 a 14
15

>
>
>
>
>

0%
5%
10%
15%
20%
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Ajuntament 2.0

En2’
minuts

Quins mitjans 2.0 té l’Ajuntament?
Web municipal www.premiadedalt.cat
Canal institucional de Twitter

Canal institucional de Facebook

Canal institucional d’Instagram

Canal audiovisual Premià de Dalt Mèdia
NOU

web

municipal

Millor servei a la ciutadania
Informació municipal
+ pràctica, + intuïtiva i + senzilla

Més continguts 100% accesibles

Compliment dels criteris d’accessibilitat establerts per a les administracions públiques
Navegació des de tot tipus de dispositius (tauletes, mòbils, ordinadors)
Garantida la connexió a través dels navegadors més habituals

NOU

En2’
minuts

web

municipal

Novetats i apartats del web

1.

Premià de Dalt Soluciona.
Eina virtual que permet als veïns comunicar a l’Ajuntament, pràcticament
a l’instant, les incidències al poble:
Possibilitat d’incorporar una foto
Localització automàtica de la incidència en el mapa
Consultables els problemes: comunicats, en procés i solucionats
Aposta per fer + ràpida i + àgil la resposta a les incidències

2.

Tauler d’anuncis virtual i tràmits electrònics diversos
Reserva de plaça al Bus Nit 2.0 _

Recollida de trastos vells

3.

Vull parlar amb tu!
Contacte directe amb l’alcalde
Josep Triadó

4.

Newsletter - Butlletí setmanal novetats
Distribució setmanal amb les notícies
i les activitats previstes
Subscripció emplenant un formulari
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ENTITATS

NOU RECONEIXEMENT A L’ESPOR BASE PREMIANENC

L’Infantil del Club Vòlei Premià de Dalt,
campió d’Espanya!
El Club Vòlei Premià de Dalt aconseguia el campionat en categoria infantil
(categoria 2) després de vèncer al CVB Barça Verd per 2-0.

>> L’equip format per 9 components desplaçat a Guadalajara

La Copa d’Espanya de Vòlei es va
celebrar del 27 al 29 de desembre
a Guadalajara, en categoria cadet i
juvenil, i a Valladolid en categoria
infantil i aleví, masculí i femení.Dels 63

equips catalans que hi van participar
van guanyar 3 títols de campions (CV
Premià de Dalt, CV Esplugues i CV
Vall d’Hebron) i 2 segones posicions.
Moltes felicitats a l’entrenadora,

Carla Alocén, i a la representació de
l’equip: Carla Garcia, Ivet Sánchez,
Núria Casta, Paula Comella, Mariona
Tonisastre, Noèlia Ruiz, Xènia Pijoan,
Jana de Laorden i Jana Tu.

Auxiliar de conversa
a l’Escola Santa Anna

La International Carnaval Cup és el torneig hereu de
l’Argentona Cup. Per cinquè
any consecutiu, i aprofitant la
parada de les lligues del Futbol
Base en dates de Carnaval, s’organitza el “V Torneig International Carnaval Cup”, que
aquest any té la seva seu en les
instal·lacions municipals del CE
Premia de Dalt.
En tres edicions el torneig
s’ha consolidat a nivell nacional amb presència d’equips com

10

el FC Barcelona, RCD Espanyol,
Reial Madrid, València CF, Reial
Saragossa, CD Castelló, Damm
CF... I enguany, s’internacionalitza encara més amb la participació del Manchester City i
equips d’altres països.
L’objectiu principal és que els
propis jugadors assimilin els
valors que transmet un esport
com el futbol i sobretot que tots
els participants i acompanyants
gaudeixin d’un gran espectacle
amb jugadors de gran qualitat.

En el marc del projecte Grup d’ Experimentació del Plurilingüisme (GEP), l’escola Santa
Anna gaudeix aquest curs d’una auxiliar de
conversa dins l’àrea de llengua anglesa.
El passat mes d’octubre es va incorporar la
Dorothy Machorro d’Arizona, Estats Units.
Ella s’ha adaptat molt bé a l’entorn de treball
i els alumnes l’aprecien molt. L’objectiu del
programa és millorar la comprensió i l’expressió oral del nostre alumnat, i que l’auxiliar
doni suport als projectes de l’escola en relació
a les llengües estrangeres.
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Febrer 2018

1/3

18 h

dijous/dissabte

Audicions alumnes

Escola Municipal de Música

dimarts

17’30 h

Hora del conte

de 17’30h a 20 h

A càrrec de la Companyia Minimons
Biblioteca Jaume Perich i Escala

a fer sabó amb glicerina

Local de l’Associació d’Artistes de
Premià de Dalt Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

17’30 h
dijous

18’30 h

Dijous Gras

Berenar de Germanor
amb truita i coca de llardons
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

9

dimecres

Taller per aprendre

La cabana dels somnis

Obert a tothom
Escola Municipal de Música

8

21

Storytime

14

Hora del conte anglès
19 h

diimecres

Dimecres de Cendra

Començament de la Quaresma
divendres

18 h

Torneig International
Carnaval Cup

Missa amb benedicció i imposició
del signe de la cendra

Camp municipal de futbol
Club Esportiu Premià de Dalt.
Col·labora Ajuntament de Premià de Dalt

23

divendres

21’30 h

Cinefòrum

Pel·lícula “La cordillera”

Parròquia

17

Amb equips de futbol base
d’arreu del món

a càrrec d’Espai Educa
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

19 h

dissabte

EscenARTS hivern
Cabareta

Un cabaret com els d’abans però
d’ara i en clau de dona

25

diumenge

11 h a 16h

Jornades
de Portes Obertes
Escola Krisol

Sala Sant Jaume

Krisol Waldorf Maresme

Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

28

dimecres

17’30 a 20 h

Taller per aprendre

a fer boles de sals de bany

11

diumenge

19’30 h

inauguració

Gran Rua Carnaval

12.00h Arribada Rei Carnestoltes
Plaça de la Vila
12.30h Gran Rua de Carnaval
13.30h Repartiment de premis
ball de l’Espolsada
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Local de l’Associació d’Artistes
de Premià de Dalt

12’30 h

diumenge

Presentació del llibre:

Terra de crims
de Valerià Pujol

A càrrec de Jordi Canal i Sebastià
Bennasar
Can Vallerià

Grup Carnestoltes
Museu de Premià de Dalt

18 h

Ball de Disfresses

amb el Duo Sheila

Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

19/26

Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

PROGRAMACIONS
4a Setmana oncològica
de Premià de Dalt
Del 4 al 10 de febrer
Sortirà programació específica

dilluns

de 9 h a 10h

Conferències
de Quaresma a la Cisa
Ermita de la Mare de Déu de La Cisa
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Violación en Nueva York
Jana Leo

Editorial: Los Libros del Lince, 2017

“Intenté meterme en el lector de
la misma manera que un intruso
se metió en mi cuerpo”.
Un migdia a començaments
de 2001 un home va assaltar la Jana a punta de pistola
quan entrava al seu apartament. Durant les dues hores
que va durar la irrupció a casa seva, la Jana va témer per
la seva vida, l’home va envair el seu espai privat, la seva
intimitat per, després d’un breu diàleg, envair el seu cos.
El relat d’aquests fets terribles tenen la força de la nuesa
amb la qual l’autora dissecciona la seva experiència. Jana
Leo (Madrid, 1965) artista conceptual, va ser agredida i

segrestada a casa seva perquè al seu propietari li sortia
a compte no tenir cura de l’edifici i així facilitar l’accés
de delinqüents. L’autora d’aquest llibre ens converteix
en testimonis estupefactes d’una altra faceta d’aquesta
xacra vinculada, en aquest cas, al fenomen de la ‘gentrificació’; a través de la investigació que fa la Jana de la seva
pròpia agressió descobrim amb absolut terror, fins a quin
punt la violació va ser resultat dels mètodes que fan servir
els propietaris. La història real de la Jana Leo comença
com una novel·la negra per esdevenir un estudi sociològic
d’obligada lectura. Fet des de la consciència com artista
del valor de la paraula, de la seva eficàcia i de com el seu
testimoni pot ajudar-nos a entendre les conseqüències del
capitalisme més depredador.

Jatakes. Sis contes budistes
Marta Millà

Il.lustracions: Rebeca Luciani

Els jatakes són un tipus de
relats que preserven els
principis del budisme primitiu. En ells s’expliquen les
vides anteriors de Buda que,
adoptant la forma d’un animal de conducta exemplar,
vol inspirar un comportament ètic i conscient. Cadascun
dels sis contes recollits en aquest àlbum està protagonitzat per un animal que es caracteritza per la seva saviesa
i generositat; mitjançant la fascinació i l’encant de llurs

Editorial: Fragmenta, 2017

personalitats alliçonen a reis poderosos, homes superbs i
d’altres personatges fabulosos. Al centre de cada conte hi
trobarem valors com la compassió, la interdependència, la
generositat, la saviesa o l’amor.
L’estil poètic i elegant d’aquestes versions lliures, a càrrec
de l’actriu Marta Millà, conjuga a la perfecció amb la
bellesa càlida de les il·lustracions de la Rebeca Luciani,
que aconsegueixen transmetre una atmosfera de llegenda, d’instant màgic. Una magnífica experiència de lectura,
molt recomanable sobretot per fer en veu alta.

Video filtro per villaggio globale

DANIELE OPPI

(...) aquelles petites descobertes
que es fan de nens,
un còdol
una vespa oculta
un bolet molt gran
una estaca de fusta
que es converteix en un vaixell: immens. (...)
(...) quelle piccole scoperte
che si fanno da bambini,
un sassolino
una vespa nascota
un fungo grandissimo
un’assicella di legno
che diventa una nave: immensa. (...)
Poema i pintura de Daniele Oppi . Acrílic sobre llenç. 70x100 cm
Pintura exposada al vestíbul de l’ajuntament de Premià de Dalt.
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#revistalapinassa #premiadedalt
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Si voleu que les vostres imatges surtin publicades. Recordeu afegir #revistalapinassa #premiadedalt
1. @ajsaubi 2. @hostalcalmusic 3. @jpozo67 4. @nu_co 5. @pepsogues 6. @susanaqgrande
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Un 2018 carregat de promeses complertes
Iniciem un nou any, el tercer d’aquesta legislatura, en què el
Govern de Premià de Dalt posarà en marxa molts dels projectes en
els que porta treballant durant més de dos anys. A les passades eleccions el
nostre alcalde, Josep Triadó, es va comprometre en dibuixar un nou horitzó cap
al 2020 que fes possible un poble amb uns serveis d’excel.lència i bona qualitat
de vida. Així, aquest 2018 continuarem fent possible aquesta realitat.
Durant les primeres setmanes de l’any, l’alcalde i tot l’equip hem estat treballant per aprovar la renovació del segon tram del carrer de la Cisa, en una clara
aposta per pacificar una de les artèries del nucli antic. També hem posat fil a

l’agulla a la renovació de 2 carrers més al barri de la Floresta i, dins del projecte Pla de Barris, el carrer Jacint Verdaguer. I seguirem els propers dies treballant per iniciar les obres de la sala polivalent a l’Escola Santa Anna així com per
a donar el tret de sortida a l’hotel d’entitats i l’espai de coworking per autònoms
i emprenedors al bell mig de la vila, a l’Antic Ajuntament.
Tanmateix, la nostra aposta no només es basa en millorar les infrastructures i els serveis que l’Ajuntament dona als veïns. La diferència la volem marcar
en la gestió per fer un millor Premià de Dalt sense pujar els impostos ni endeutar-nos. www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

La xacra de la violència masclista
Estem vivint amb massa freqüència, actes de violència masclista que resulten insuportables en una societat desenvolupada i que, malauradament, no s’entreveu l’eradicació d’aquesta xacra a curt termini. El problema és
complex, perquè afecta diferents franges d’edat, a diferents classes socials i al
diferents procedències.
Evidentment l’assassinat, és la forma més brutal de violència, però no cal
oblidar que tot comença de forma més callada, la violència psicològica que es
produeix en l’àmbit familiar, així com l’assetjament sexual que es produeix en
els diferents entorns de la societat. Però hi ha un problema terrible, la permissivitat amb que els nois adolescents exerceixen un control intolerable amb les
noies i la passivitat amb que elles la permeten. En poc temps s’han fet públi-

ques denúncies per part de dones famoses que han declarat els abusos a què
han estat sotmeses per poder exercir el seu treball. Tant de bo serveixi el seu
exemple per a moltes dones anònimes que pateixen tot tipus de violència i
discriminació i també en el tema de la discriminació salarial, laboral i professional (en el fons, també és una forma de violència) i s’aconsegueixi remoure la
consciència de la societat mitjançant actes, articles, manifestos i tot tipus de
simbologia. Posem el nostre esforç des de casa i des de les escoles a conscienciar els nostres nens des de ben petits en els valors que permetin en el futur
tenir ciutadans que assumeixin la igualtat entre homes i dones.

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

Exigim la llibertat dels presos polítics i la anul·lació del 155. Victòria del vot independentista.
Diuen que amb l’any nou hem tornat a la normalitat.Persones tancades a la presó injustament, persones exiliades injustament, gentussa amenaçant i lliures injustament, gentussa governant injustament, gentussa
callant i fent costat injustament. Això de normal no en té res.
No, no passem pàgina amb l’any nou. No ens oblidem de les càrregues policials i els ferits de l’1 d’octubre. No ens oblidem del confident del CNI, pagat per
tots, que va atemptar a Barcelona. No oblidem el President i els Consellers a
Bèlgica, i no ens oblidem dels Jordis, de l’Oriol, i del Joaquim, tancats a la presó.
Malgrat les mentides d’alguns partits i dels mitjans de comunicació, les agressions verbals i informatives, l’aplicació del 155, les difamacions i humiliacions, a
Catalunya i arreu de l’Estat Espanyol, silenciant actes de partits i entitats independentistes, tot i aquestes dificultats, el vot independentista ha superat al vot
unionista, amb un 82% de participació a les eleccions del 21 de desembre imposades pel Govern Espanyol.
Al nostre poble 3.263 vots independentistes en front dels 2.811 vots unionis-

tes. Al Parlament de Catalunya 70 escons i 57. Tot i això, la força més votada no
ha estat la nostra:Per tant, encara tenim molta feina a fer. D’entrada,deixar de
banda el discurs de l’adversari.
Nosaltres podem dir ben alt que hem deixat parlar al poble i l’hem escoltat. A tothom!!El dia 1 d’octubre i el 21 de desembre. Per això estem a l’Ajuntament. Per treballar pel nostre poble. Ho hem fet des del primer dia a Urbanisme,
Joventut, Cultura... Després de les activitats de Joventut aquestes Festes, ja
hem estrenat l’EscenARTS d’hivern i esperem que gaudiu del Carnaval organitzat per l’ACR Carnestoltes com cada any.
Avançarem treballant i adoptant un discurs positiu, engrescador i il·lusionador. Hem de convèncer la gent dels beneficis del nostre projecte per Premià de
Dalt i per Catalunya.
Treballem el present, i parlem de futur. Parlem de República. #Seguim

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

Seguim
Volem començar aquest primer escrit de l’any agraint a totes les persones que van implicar-se per garantir la netedat d’unes eleccions imposades.
Cal recordar també que, mentre escrivim aquestes línies, el 155 segueix en
vigor i seguim tenint exiliats i presos polítics però, tanmateix, al nostre poble
PDeCAT i ERC segueixen governant amb el partit que nega l’existència de
presos polítics.
Nosaltres seguim i seguirem treballant per un poble inclusiu, cohesionat i
participatiu. Engegant propostes per un poble lliure de racisme i xenofòbia, de
masclisme i LGBTI-fòbia, ple de cultura i oportunitats per a tothom. Comptant
amb totes les edats i tots els barris. On les polítiques urbanístiques, econòmi-

ques i de qualsevol tipus les decideixi la ciutadania, garantint la transparència i el bé comú.
En les properes setmanes rellançarem campanyes contra la LGBTI-fòbia a
l’esport i a l’educació, i pel dia de la dona un Correllengua feminista i intercultural.
Per poder seguir construint un poble de totes i tots cal comptar amb vosaltres. Si voleu donar-nos un cop de mà, contacteu-nos. Governem-nos!
Contacta’ns: cridapremiadedalt.cat/ cridapremiadedalt@gmail.

com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd / twitter:
cridapremiadalt

Propósitos para este 2018
En primer lugar y antes de comenzar este primer escrito de
2018, esperamos que hayáis pasado unas magníficas navidades y
una mejor entrada de año. Como bien sabréis, el mes de enero no se celebra
pleno ordinario, o lo que es lo mismo, no se le permite a la oposición poder
llevar a pleno todas las prepuestas de mejora y las peticiones de los vecinos
hasta la segunda semana de febrero. Este año 2018 seguiremos trabajando
para lograr, entre otras cosas, que el equipo de gobierno apueste de una vez por
todas por la transparencia, que brilla por su ausencia, unos medios de comunicación efectivos y plurales que den voz a la oposición y no solo 15 líneas
en toda la revista, que se explique el trabajo que hacen los diferentes grupos
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municipales de la oposición, que se devuelva la palabra a los vecinos al final de
las sesiones plenarias, que algunos concejales de gobierno empiecen a trabajar
tras casi tres años de legislatura y ya de paso, que traten con respeto y educación a los miembros de este grupo municipal. Por nuestra parte, seguiremos
trabajando como hasta ahora, escuchando a pie de calle a los vecinos, llevando propuestas a pleno, denunciando que la vía pública no sirve de escaparate
político y que no le pertenece a una asociación u otra por tener una ideología determinada. 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.

“Necessitàvem i necessitem que els nostres alumnes siguin universals”

50 anys d’excel·lència educativa
a Premià de Dalt amb les Escoles Betlem

M. Pilar Martínez
M. Pilar Betorz
“Si al darrere d’ensenyar matemàtiques
o ciències no hi ha uns valors i una educació més humana, el que estem creant
són robots i no persones”
.......................................................................................................
Com decidiu 50 anys enrere establir les Escoles
Betlem a Premià de Dalt? Va ser molt curiós. Nosaltres
estàvem a Barcelona amb dos centres. La mare d’uns
alumnes portava finques aquí, a Premià de Dalt i per
mitjà d’aquesta senyora vam comprar la finca on ara hi
ha l’escola que abans havia estat un restaurant, “L’escut”.
L’alcalde de llavors, el senyor Just, va aconseguir que
ens instal·léssim aquí perquè volia que Premià de Dalt
tingués una escola representativa i va pensar que Betlem
ho aconseguiria. 50 anys després, li hem de donar la raó.
.......................................................................................................
Què diferencia el Betlem de la resta?
El nostre ideari es basa en l’ésser humà i els seus valors,
que són universals. L’estimació, la responsabilitat, el
respecte i la tolerància. Sens dubte, l’estructura familiar de la nostra escola afavoreix el seguiment individual i ofereix un ambient estable que genera confiança.
Som una petita comunitat humana on tant el nadó, el
nen o l’adolescent poden realitzar-se com a membres
de la societat a partir de l’exemple dels seus educadors i
companys. Aquest és l’esperit Betlem. Els nostres estudiants estan a tot el món i ells mateixos diuen, “a tot
arreu et trobes un Betlemita”.
.......................................................................................................
Pilar (mare) quants anys heu estat al capdavant de
la direcció de l’escola? Quaranta-tres anys, del 1967
al 2010. He tingut la gran sort de tenir uns professors

fantàstics, que han estimat l’escola i que han lluitat per
ella, i alhora, uns pares macos que han cregut en ella.
A més, que els meus fills hagin continuat la meva tasca
és per a mi tot un orgull.
......................................................................................................
Sens dubte, el coneixement de l’anglès és un dels trets
característiques del Betlem. Vàreu creure en aquesta
llengua des de l’inici? Sí, necessitàvem i necessitem que
els nostres fills i alumnes siguin universals. I l’idioma
universal és l’anglès així que des de petitons l’ensenyem.
Cinquanta anys enrere, introduir els tres idiomes,
català, castellà i anglès, va ser força complicat, però ens
en vam sortir. Avui també fem francès i xinès perquè
hem d’utilitzar eines adequades a les necessitats dels
alumnes del s. XXI.
.......................................................................................................
Treballar en allò que t’agrada tota la vida ha de ser
un autèntic privilegi… És una satisfacció total. Un dels
records que em va emocionar especialment va ser escoltar l’himne de l’escola i veure cinquanta anys després que
la lletra, feta pels pares, s’ha complert. Això no té preu.
I per cert, la música la va crear l’Edmon Colomer, director de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) .
.......................................................................................................
Quin balanç feu d’aquests 50 anys? Molt positiu
perquè aquesta trajectòria reflecteix el treball que ens
van empènyer a dur a terme una tasca tan privilegiada
i alhora responsable com és la formació dels alumnes.
.......................................................................................................
Pilar (filla) quin futur espera a les Escoles Betlem?
Mantenir allò que ens caracteritza i diferencia. L’afecte i
estimació als alumnes, el respecte, el valor de l’esforç, el
treball en equip i implicar la família en el procés educatiu perquè l’engranatge funcioni perfectament.
Ensenyar moltes matemàtiques, anglès o ciències si al
darrere d’ensenyarmatemàtiques o ciències no hi ha uns
valors i una educació més humana, el que estem creant
són robots i no persones.
La Pilar Martínez ha estat la històrica directora de
les Escoles Betlem des de la seva fundació, l’any 1967.
Avui la seva filla, la Pilar Betorz, és qui ha agafat el
relleu. Ambdues desprenen autèntica passió per l’ensenyament i defensen un model d’escola familiar, que
aposta per l’educació emocional, la tecnologia, els
idiomes i el respecte. Va ser el primer centre en portar
els alumnes a natació i a esquiar, i també pioners en
l’aprenentatge del bridge. Amb vocació universal, a
Premià de Dalt disposen de l’Escola d’Educació Maternal i Infantil –premi d’arquitectura l’any 1999- i la
d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat, en un
entorn privilegiat ben a prop de la natura.

La seva immobiliària de confiança
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