La Cisa, punt destacat del Camí de Santiago
VIA MARINA DEL MARESME DEL CAMÍ DE SANT JAUME
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pels alumnes. Les anhelades vacances d’estiu.
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En resum, és hora de fer poble. De retrobar-nos i assaborir el temps lliure. I fer-ho com sempre, amb respecte
a la diversitat i defugint qualsevol conducta sexista. Bon
estiu a tothom!

FE D’ERRATA En l’anterior número de ‘La Pinassa’, a
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DESTAQUEM

EL SANTUARI DE LA CISA ESDEVÉ UN PUNT DESTACAT DEL CAMÍ DE SANTIGO

El Camí de “Santiago”
passa per Premià de Dalt
La Via Marina del Camí de Sant Jaume és la primera
ruta de pelegrinatge que recorre la costa mediterrània
El Santuari de la Cisa de Premià Pelegrí, Catalunya és la quarta comude Dalt és una de les rutes sugge- nitat autònoma que més pelegrins
rides de la primera via del Camí de aporta. Esdevenint punt destacat del
Sant Jaume (Santiago) que permetrà camí, el regidor de Turisme i Promoals pelegrins gaudir de la costa medi- ció de la Vila, Carles A. Medina, està
terrània. Aquesta ruta uneix Girona convençut que “és una oportunitat
per Premià de
amb BarceloLa Via Marina serà un atractiu més
Dalt per a consona, travessant
la Costa Brava que comportarà creixement econòmic lidar-se com a
destí
turístic
i el Maresme, i
amb la visita de turistes pelegrins”.
pren el nom de Carles A. Medina, Regidor de Turisme familiar i saludable participant
Via Marina.
d’un esdeveniment internacional
La iniciativa l’han impulsat el
com és el Camí de Santiago”.
Consorci de Turisme del Maresme i
A la Cisa, ben aviat, els pelegrins
l’Associació Gerunda. La Via Marina,
que es planteja com un atractiu turís- podran segellar el seu passaport de
tic internacional, transcorre per pelegrí i a primers del 2020 s’insla Via Augusta i recupera així una tal·laran les fletxes grogues que indiquen el camí a seguir. Cal recordar
antiga ruta de pelegrinatge.
que l’any 2021 serà molt especial
Segons dades de l’Oficina del
perquè serà el proper any jacobeu.

DEIXALLERIA

HORARI ESTIU

1 de juny a 30 de setembre
DILLUNS 9h a 13h
DIMARTS A DISSABTE 9h a 14h i de 18h a 21h
DIUMENGE 10h a 14h
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ACORDS DE PLE
PLE ORDINARI 11 JUNY 2018

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

Moció del grup municipal Crida Premià de Dalt en
rebuig a la violència i la impunitat policial

Aprovació de la modificació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’ampliació de la delegació en la
gestió i recaptació de tributs.

· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i PP ·

· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i
Crida · 2 vots en contra: PP

2 abstencions : Crida

PROPER PLE: 9 JULIOL 2018

CRÒNICA DEL PLE
La voluntat de consens marca el ple ordinari del mes de juny
De les quatre mocions que havien presentat els grups
de l’oposició al Ple, dues es van retirar (1 del PP i 1 de
Crida Premià de Dalt) amb la finalitat de consensuar-les
amb la resta de forces o, com a mínim, sumar més vots
a favor dels inicialment previstos. En el cas del Partit
Popular, el seu regidor Bernabé Ruffo havia presentat
una moció relativa a la dissolució de la banda armada
ETA. Quant a les mocions de la Crida, es va retirar la que
demanava el suport de l’Ajuntament a la col·locació de
llaços grocs als espais públics, com a símbol de solidaritat amb els presos polítics, i sancionar a qui els retiri.
La moció també es va deixar sobre la taula per assolir un
major consens entre els diversos grups, tot i que el PP ja
va avançar que la votaria en contra.

ment democràtic i no-violent; mostra la solidaritat i
suport legal a totes les persones de Premià de Dalt que
siguin víctimes de la violència, tant d’agressions a càrrec
d’altres persones, com per part de l’Estat es panyol i a
través de l’aparell judicial o policial; i també insta el Parlament de Catalunya a tirar endavant les accions que calgui
per denunciar tots els casos de violència davant les institucions internacionals així com el paper de l’Estat davant
aquests fets.
En el Ple ordinari de juny es va informar de la renúncia
de Pedro Bailón Díaz al càrrec de regidor de l’Ajuntament per motius professionals, avançada per ell
mateix en l’anterior ple. El substituirà Luis Torrens.
També es va aprovar la modificació del conveni amb
la Diputació de Barcelona per a l’ampliació de funcions

L’única moció que sí va prosperar i amb una àmplia
majoria (15 regidors de la Crida, PDeCAT, ERC i PSC van
votar-hi a favor), va ser la de Crida Premià de Dalt en
rebuig a la violència i la impunitat policial. La moció
condemna totes les agressions violentes contra un movi-

Ulisses
Fest
2018

21, 22 i 23
de setembre

per al cobrament i gestió de tributs a les entitats urbanístiques col·laboradores amb els vots a favor de tots els
grups a excepció de la Crida que es va abstenir.

A!
EU DAT

RESERV

Ulisses torna
més fort que mai!
Viu l'espectacular
CAP DE SETMANA D'ULISSES
amb festa, gastronomia, tasts,
maridatges, exhibicions esportives,
cursa Ulisses Atac, concerts,
actuacions, espectacles,
cultura, patrimoni...
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UNA EXPERIÈNCIA MUSICAL ÚNICA EN UN ENTORN MÀGIC,
ELS JARDINS DE CAN FIGUERES

DIVENDRES DE JULIOL
CITA AMB JAZZ EN LA NIT
Com a tret de sortida gaudirem del nou projecte de
l’harmonicista Antonio Serrano Tootsology,(01)
un tribut al seu ídol, el desaparegut mestre Toots
Thielemans. Un dels grans i més singulars músics
visita per primera vegada Premià de Dalt acompanyat
per un trio a l’alçada: el pianista Albert Sanz que ja
ens va visitar amb Silvia Pérez Cruz i Javier Colina al
2011, Esteve Pi, que ja ha tocat la bateria en diferents
ocasions acompanyant Joan Chamorro i Andrea Motis,
i el contrabaixista DJ Foster.
The Gramophone All Stars Big Band(02)
tornen als Jardins de Can Figueres per presentar-nos
el seu nou treball discogràfic: Maraca Soul. Després de
triomfar amb Jazzmaica, ara afegeixen nous colors com
el boogaloo o el calypso a la seva fórmula magistral,
sempre en el punt de trobada entre el soul, el jazz i el
funk amb els ritmes jamaicans.

(01)

(02)
(03)

(04)

El pianista Lluís Coloma i els A contra blues(03)
que ja ens han sorprès en diferents ocasions, tornen a
Premià de Dalt per oferir-nos una nit molt especial plena
de música i ritme.
I per concloure, una de les apostes d’enguany,
els Aurora(04) Un grup format per diferents talents
musicals sorgits del Taller de Músics. El seu repertori
es basa en composicions clàssiques de Falla, Lorca, tot
conservant-hi la seva identitat.
La combinació entre la qualitat dels músics i
l’extraordinària bellesa del pati de Can Figueres facilita
l’èxit d’aquesta oferta, que comença a ser insubstituïble.
L’organització de Jazz en la Nit vol que aquesta
proposta sigui una d’aquelles iniciatives que creixen fins
a convertir-se en un esdeveniment de referència.

PREUS
Taquilla: 15€
Anticipada: 12€ (www.atrapalo.com).
Persones menors de 29 anys
i/o sòcies del Club TR3SC: 9€
Servei de BAR, còctels i càtering
a càrrec de Carns Laura· Servei de LUDOTECA
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Millores a La Poma Bike Park

Aquesta línia d’inversió té per objectiu consolidar l’anella esportiva. El projecte més destacat del mandat 2015-2019.
Amb una especial incidència a l’entorn de La Poma BikePark, un equipament esportiu de referència internacional
que acull més de 20.000 usuaris.
Continuen les obres per a fer el trasllat i millora de l’antic foampit a un nou emplaçament que permet uns itineraris
més segurs, una major plataforma per a ubicació de carpes i esdeveniments.
Es crea un resit en paral·lel al nou ‘foampit’ que permetrà l’augment de les activitats esportives que pot acollir
aquest equipament de referència internacional, un dels millors de tot el món.
El conjunt de les actuacions de millora estarà al voltant dels 140.000 €

Es fan dominades, flexions de colze, barres paral·leles, i esquats, entre altres

Premià de Dalt ja té un nou espai per a la pràctica
del ‘workout’ a la zona verda de La Cisa, sota el Santuari

Es tracta d’una instal·lació esportiva per fer exercici
físic saludable a l’aire lliure, concretament, sota el
Santuari de la Cisa, fruit de la urbanització d’aquest
sector que també comprèn la creació de camins
saludables per passejar i córrer. S’hi han instal·lat
diferents paral·leles tant verticals com horitzontals per
a practicar aquesta disciplina esportiva coneguda com
calistènia.
Aquest espai a La Cisa consta d’un circuit
d’entrenament amb paral·lela, espatlleres, escales,
dominades, flexions, esquats, anelles i abdominals per

6

a la realització de múltiples exercicis a l’aire lliure basats
en l’entrenament crossfit i street workout. S’ha habilitat
un panell informatiu on consultar les recomanacions
de seguretat, els telèfons d’incidències i urgències- o
les instruccions relatives als diferents exercicis que es
poden desenvolupar.
El ‘workout’ va néixer als Estats Units i enguany
està vivint un autèntic boom a tot Europa i, per tant,
també a Catalunya. A més del seu valor com a espai
per practicar esport, s’afegeix el caràcter social que
aporten aquestes instal·lacions.

AJUNTAMENT
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Més de 2.500 joves han estat usuaris del servei des DEL passat ANY

El Bus Nit 2.0., reconegut com una aportació
innovadora i de qualitat
Hi conflueixen mobilitat dels joves, oci nocturn, seguretat i pedagogia

>> Tots els divendres a les 23h el Bus Nit surt de davant el camp de futbol municipal

El bus té per objectiu promoure els desplaçaments a
la zona d’oci de la capital del Maresme amb seguretat,
oferint una alternativa al cotxe/moto i un servei a qui no
disposa de vehicle.

zona d’oci de Mataró i ho fa en un transport gratuït,
cardioprotegit i amb servei de monitor. A més, des
del Consistori es programen periòdicament xerrades
informals de professionals de la salut del poble que, de
forma completament altruista, s’adrecen als joves per
a prevenir-los de conductes de risc respecte el sexe o les
drogues.

La Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació de
Municipis de Catalunya han inclòs l’Ajuntament en
el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de
Catalunya pel servei de Bus Nit 2.0. Les institucions han
Les inscripcions es fan
valorat que aquesta experiència
El bus té per objectiu promoure els
pionera representa una aportació
desplaçaments a la zona d’oci de la capital del
innovadora i de qualitat i pot
Maresme amb seguretat, oferint una alternativa al
servir de referència per a d’altres
cotxe/moto i un servei a qui no disposa de vehicle.
ajuntaments o entitats locals.
El Bus Nit 2.0 arrencava l’estiu del 2015 com a prova
pilot, fruit de trobades amb joves del poble per a conèixer
les seves propostes. El servei posa en confluència la
mobilitat dels i les joves, l’oci nocturn, la seguretat i la
pedagogia pel que fa al consum responsable i la prevenció
de conductes de risc.
En què consisteix? El bus transporta els joves a la

a través de la pàgina web
institucional i els joves veïns
del poble tenen prioritat.
També es controlen les
absències injustificades i en
cas d’acumular-ne, la persona
en qüestió es queda sense
viatge durant unes setmanes.
Amb el Banc de Bones Pràctiques dels governs locals,
nascut l’any 1999, es vol promoure la millora i la
innovació en els governs locals difonent experiències,
seguint una metodologia comuna i proposant la reflexió i
l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.

El Bus Nit 2.0. és un servei de transport públic que l’Ajuntament posa a disposició del jovent tots els divendres a la nit.

FESTES Barri Santa Maria, Santa Anna Tió
Diumenge 12
TOT EL DIA

_Torneigs de futbol diferents categories

20h _Exhibició de boxa a la Petanca.

Dilluns 13

18 h _ “Pita y mójate”, pels carrers del barri

Del 12 al 15 d’agost

Dimarts 14 _ Torrent de Santa Anna.
11 h _Tallers infantils. 18 h _Concurs “Factor Barri”.
20.30 h_ Concert de la “Cora del l Barri”.
A continuació, Espectacle de ball i Dj.

Dimecres 15_ Torrent de Santa Anna.

Espectacle Infantil, Festa Holi i Festa de l’Escuma.

12h_Recollida tiquets. 14 h_ Paella Solidària DISA

a la Petanca

19.30_Havaneres amb rom cremat.
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SALA POLIVALENT
Santa Anna-Tió

En2’
minuts

En què consisteix?
Construcció d’un edifici annex a l’edifici actual de l’Escola Santa Anna.

Descripció
Espai diàfan que acollirà activitats destinades a la docència, l’esport,
i esdeveniments culturals i veïnals:

Gimnàs cobert
Espai polivalent
Teatre i vestidors amb dutxes

Aspectes tècnics
Sala principal de 200 m2
Capacitat 200 persones assegudes, i el doble de peu
1 escenari elevat de 30 m2
Espais annexes: Magatzems, Vestidors, Banys, Espais de dutxa

Import 1.025.078,65 € Durada obres: 9 mesos

ACCESSOS

Barri Santa Anna-Tió pel Camí del Mig

En2’
minuts

En què consisteix?
Urbanització dels accessos al barri Santa Anna-Tió pel camí del Mig, rotonda i voreres.
Fer del camí del Mig una via segura per als vianants i millorar la mobilitat del trànsit rodat.

Descripció
És un dels accessos principals al barri i fins ara no s’havia urbanitzat.
Connecta amb la carretera de Vilassar de Dalt, torrent de la Fontsana i camí
del Mig cap a Vilassar de Mar. Construït entre els anys 60 i 80, era la via amb
què es comunicaven alguns dels pobles del Baix Maresme.

Aspectes tècnics
Creació d’un reconegut segur per als vianants que connecti
el barri amb la zona comercial de l’avinguda Pedrablanca
Voreres enjardinades
Nou enllumenat
Illeta giratòria a camí del Mig/via Primilia: Ordenar el trànsit, facilitar la
mobilitat dels vehicles pesants que accedeixen a les activitats agrícoles, reducció de
la velocitat

Import 344.312,69 € Durada obres: 5 mesos
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ENTITATS

41è Festival de Música del Maresme

Els jardins de Can Casadellà van ser l’indret triat per acollir la presentació del 41è Festival de Música del Maresme
Els dos propers concerts seran el 28 de juliol a Can Claramunt, amb l’Orquestra Catalana de Cambra; i l’11 d’agost al
Santuari de la Cisa amb Veus de fusta i cristall, amb Montserrat Gascón i Marina Rodríguez Brià.

Visita de mestres anglesos i turcs a l’Escola Santa Anna

El 4 de juny l’alcalde, Josep Triadó, la regidora d’Ensenyament, Josi Duran, i el regidor de Comunicació, Alejandro
Costa Urigoitia, van ser els encarregats de rebre institucionalment la delegació de mestres que visitaven el
municipi dins del projecte Erasmus + K2.

Nit dels Campions a Premià de Dalt

La Federació Catalana de Futbol va tornar a escolir Premià de Dalt com a seu d’un nou esdeveniment. La
delegació del Maresme va celebrar la seva Nit de Campions 2018 el dimecres 13 de juny. Unes 1.200 persones
van omplir el Pavelló Poliesportiu Municipal de Premià de Dalt per assistir al lliurament de premis als campions i
campiones de lliga 2017-2018, i a quatre guardons especials. Felicitats a tots els esportistes!

Millora dels patis amb un concurs de l’AMPA de l’Institut
Els alumnes han participat en un concurs
d’idees organitzat per l’AMPA amb l’objectiu
de triar quins patis volen. Les propostes
seleccionades han estat: Lloc per seure: zona
de pícnic/ Més espais verds /Rocòdrom. Ara ja
s’ha instal·lat la zona de pícnic i el rocòdrom i al
setembre, es plantaran les moreres

10

Juliol 2018

4

dimecres

21
19’30h

Conferència

Sants Joaquim i Anna,
Patrons Gent Gran
Associació de la Gent Gran i Parròquia

A càrrec de Gabriela Serra
Sala Sant Jaume
Secció Fòrum i Societat

dijous

18h

Santuari Mare de Déu de la Cisa

Per què ser
feminista avui?

5

dissabte

28

dissabte

22h

41è Festival de Música Maresme
18 h

Cantada d’Havaneres

A càrrec de Barca de Mitjana

Haydn: Concert
per a viloncel

divendres

21’30h

Festival de poesia del Maresme

Poetes sota la lluna

Can Vallerià.

Art, comunicació i territori

Orquestra Cambra Catalana
Can Claramunt
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

amb degustació de rom cremat

PROGRAMACIÓ
XXXIII Edició
Jazz en la Nit

Edifici La Benèfica
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

Tots els divendres de juliol 22h

Jardins de Can Figueres.

6

divendres

Horari: taquilla i servei de càtering obert 1h

19’30 h

45min, abans de cada concert.

Agost 2018

Presentació llibre

Petjades
de Mar i Sal

4

de Sara Montesinos
Sala de l’Orfeó
Secció d’Arts i Lletres

11

31

dissabte

SARDANES
22h

Secció de Sardanes Societat Cultural Sant Jaume

Cantada d’Havaneres

Grup Barca de Mitjana
dimecres

19’30h

Sortida Teatre Poliorama

La importància
de ser Frank

Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

14

Amb rom cremat per a tothom

A la plaça Grup Carnestoltes
del Parc Felicià Xarrié
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

25

dissabte

22h

Caminada nocturna circular

dissabte

8’00h

Premià de Dalt

amb refrescant sindriada.

Recorregut circular

Vall Riera d’Arbúcies
Grup de Muntanya Sant Jaume

Sortida del pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Tots els diumenges
juliol i agost 20h
A la pista poliesportiva

FESTES
Societat Cultural
Sant Jaume

Del 20 al 22 de juliol
Informació: www.scsantjaume.cat
Fins al 28 de juliol

15è Trofeu de Futbol
Sala Infantil
Categories Pre-Benjamins,
benjamins i alevins

A la pista poliesportiva de Sant Jaume
Penya Barcelonista Premià de Dalt - Sant Jaume

21 h
Sopar d’Estiu

del Barri del Remei
Plaça Barri del Remei

Associació de Veïns del Barri Remei

FESTES
Barri Santa Maria,
Santa Anna Tió
Del 12 al 15 d’agost

AV del barri Santa Maria – Santa Anna - Tió
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Todo lo que no te conté
Ng, Celeste

Editorial: Alba 2016

Traducció: Vidal, Laura

“Lydia está muerta. Pero
eso aún no lo saben. 1977,
3 de mayo, seis y media de
la mañana. Nadie sabe nada
excepto este dato inocuo: Lydia
llega tarde a desayunar.”
Amb el zoom sobre l’escena d’una família qualsevol, la narradora ens obre la
porta d’una història impactant que no dona treva en cap
moment. A partir d’aquí hi haurà dolor i aquest no farà
més que augmentar a mesura que coneguem la història de
la Lydia i la seva família. Todo lo que no te conté, s’endinsa en un territori poc explorat fins ara: el de una família
multi racial d’origen asiàtic als EE.UU. durant els anys 70.

En un poble tranquil d’Ohio viuen els Lee, de les complexes relacions entre el matrimoni per motius de raça, ell
d’origen xinès i ella la viva imatge de la dona americana,
sorgeix la reflexió sobre l’estranyesa i la diferència, però
sobretot sobre com la incapacitat per comunicar-nos pot
abocar directament cap a la destrucció. D’aquest conflicte
familiar, un autèntic camp de batalla de patiment i incomprensió sorgirà el drama.
Presentada inicialment sota la forma d’un thriller, de
seguida esdevé quelcom més inquietant i profund; un
tractat sobre la culpabilitat.La por presidint una història
de somnis truncats sobre l’amor i la família difícil d’oblidar.

Curiosa natura
Florence Guiraud

Traducció: Diana Novell i Marta Vidal

Es tracta d’una peça d’art que
ens presenta la natura en tot
el seu esplendor, en totes les
seves manifestacions, en tots
els seus magnífics detalls: les
plomes, les ales, els becs, les
escates, els tentacles, les potes
Per tal de transmetre l’emoció, per captar un color, una mirada, una forma, Guiraud
tria curosament la tècnica més apropiada: l’aquarel·la,

Jazz en la nit. Andrea Motis

Editorial: Zahori Books

el gouache, la pintura a l’oli o el gravat, amb l’objectiu
de donar la màxima expressivitat i aconseguir així una
sensació única de vivacitat.
El llibre està estructurat en capítols en els quals s’agrupen diferents animals pels seus trets més característics.
La passió de l’autora també queda reflectida tant en els
textos que introdueixen cada secció, com en el conjunt de
preguntes i respostes que trobem al final
Un àlbum de gran format que farà les delícies de petits i
grans.

Fotografia de Josep Cases

Poema: Ariadna G. García La vida es como el jazz
Improvisamos una partitura
y al cabo de un instante
varios músicos tratan
de armonizar sus notas con las nuestras,
de compartir el ritmo; y a la vez,
ser fieles a su propia melodía.
Yo disfruto tocando así contigo
y no me importa mucho
que el tema sea largo o sea corto,
tu instrumento de cuerda
o el mío de metal.
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Lo que importa es que guste la canción,
que sea imprevisible.
Así nos conocimos.
La vida, como el jazz,
no puede reducirse a un pentagrama.

“Jazz en la nit”
tots els divendres de juliol
als jardins de Can Figueres

XARXES SOCIALS

LA PINASSA_ 135

#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @albert1983 2. @elracodelateresa 3. @evita_pinkie 4. @lluispodadera 5. @moneh70 6. @rogertorrasbelmonte

R

Rutes per descobrir Premià de Dalt

Passejant per la Cisa
2018

Ruta cultural guiada per conèixer l’enigma de com i on es
va trobar la Mare de Déu de la Cisa, la història, llegendes
i tradicions que hi ha al voltant del Santuari.
Visites guiades gratuïtes
1r diumenge de mes

Propera

ruta:

NGE
DIUME
LIOL
1 DE JU

Places limitades
Horari: De 11,30 h a 13,30 h
Lloc de sortida: Carrer de la Cisa
Santuari Mare de Déu de la Cisa
08338 Premià de Dalt, Barcelona

Inscripcions (Cal reservar):
Truca’ns a: 93 693 15 90

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

www.premiadedalt.cat
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A un any de finalitzar la legislatura, el nostre
Alcalde Josep Triadó ha donat compliment a quasi la totalitat del
programa electoral, centrat principalment en el progrés social,
econòmic, esportiu, turístic, comercial, patrimonial i cultural de
Premià de Dalt. Un cop elegit en l’assemblea pel procediment de
primàries, Josep Triadó s’ha presentat de nou com a alcaldable perquè s’estima
Premià de Dalt i perquè té les forces i les ganes per tornar a treballar de valent
per millorar la nostra vila, la seguretat i la vida de cadascun dels seus ciutadans.
El programa Impuls 2020, amb 20 àmbits d’actuació i diverses mesures per
millorar i portar a tots el barris de Premià de Dalt a un altre nivell de recursos
i prestacions, s’ha vist complimentat amb un gruix molt rellevant de noves
iniciatives, desenvolupades per l’equip de dones i homes que han acompanyat al
Qui s’apunti, benvingut! L’arribada al govern
espanyol del Socialisme és, sobretot, una oportunitat. Una
oportunitat de recuperar allò que s’ha perdut, una oportunitat
perquè aquells que es van ficar en carrerons sense sortida trobin
una alternativa, una oportunitat per deixar de “fer el que és necessari” (que ja
sabem que sempre beneficia els mateixos) per començar a “fer el que és just”.
I convertir aquesta oportunitat en realitat depèn només de que cadascú
vulgui aprofitar-la. Els “exigidors” s’hauran de convertir en negociadors i
assumir les conseqüències futures d’haver sabut aprofitar aquest nou temps o
no. Un temps nou en què els drets dels ciutadans han d’estar per sobre de les
estratègies polítiques, de les enquestes o dels interessos d’aquells que ens han

nostre alcalde. Caldrà emprendre la recta final amb les mateixes ganes i il·lusió
per acabar de fer possible la totalitat dels compromisos que vam adquirir.
Arriba l’estiu i us desitgem que gaudiu de la Festa Major, el Jazz en la Nit, el
Festival de Música del Maresme i l’espectacular Ulisses Fest, entre moltes altres
propostes i que sigui un temps de retrobament amb amics i la família. Volem
també destacar que la iniciativa del Bus Nit 2.0. “Servei de transport nocturn
i segur a zones d’oci per a joves” ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques
dels Governs locals de Catalunya, de la Federació de Municipis de Catalunya i
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, valorant que
aquesta experiència representa una aportació innovadora i de qualitat i model
de referència per altres ajuntaments o entitats locals.
www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

fet creure que determinats conflictes només es resolen amb solucions dolentes
o doloroses.
Un temps en què els problemes de tots (la sanitat, les pensions,
l’ensenyament, etc.) tornin a ser temes d’estat, no de partits polítics, tot i que
necessitem la voluntat de tothom per establir compromisos consensuats que
es desenvolupin en el temps.
En definitiva, un espai de temps, per ara breu, en el qual podem començar
entre tots, polítics i ciutadans, a canviar les coses o bé deixar passar l’oportunitat
i continuar com aquests darrers anys. Bona Festa Major! Bon estiu!
facebook:Socialistes Premià de Dalt/fernandezmin@premiadedalt.cat

Alegria que és Festa Major De la nit en farem dia,
i el dia l’omplirem de festa. Alegria que és Festa Major. Ja hi
tornem a ser. Sempre tan esperada, aquest cop tan merescuda. No
deixarem de gaudir de la nostra festa, com no deixarem, alhora,
de recordar aquells que encara són captius d’un estat autoritari i gens democràtic. Tenim govern, molta República per construir i molta injustícia contra què
lluitar. Som-hi!
Hem donat el tret de sortida al 41è Festival de Música del Maresme amb les
Sonates de Bach. Ens esperen les “Veus”, Haydn, Veus de Fusta i Cristall i les
Cordes Grillades. Iniciem el compte enrere a la nostra estimada Festa Major, que
celebra els 10 anys de Playbacks a l’antiga Plaça de l’Ajuntament, amb la participació de menuts, joves i grans del poble; els 25 anys del Cau l’Espolsada, que
enguany ens faran el pregó; els 25 anys de Pallassos sense Fronteres; la commemoració del Dia Internacional de ‘Orgull LGTBI; el Toca’m a Banda, amb l’ac-

tuació estel.lar dels BUHOS; el Pere Tapes, que aquest any inicia recorregut a
La Fàbrica i amb l’obligat agraïment als establiments que hi participen; el retrobament amb la Metropol, ja en són 20 anys; la tradicional Guerra de Bombardes; i la cercavila de gegants des de Sant Jaume, entre tants altres actes que
animaran carrers i places de la Vila. Us volíem explicar ple de feina que hem
fet i que tenim projectada, des de les regidories que són responsabilitat d’ERC,
però temps tindrem. Recordar-vos, això sí, que hem implantat la campanya del
“NO és NO”, proposada per la Diputació, amb un protocol d’actuació davant les
agressions sexistes a les festes majors.
Que tinguem tots una molt bona FESTA MAJOR 2018. Gràcies a l’equip de
Cultura, la Brigada, la Pinassa, la Policia Local i sobretot a la Comissió de Festes
per fer-ho possible. facebook : Esquerra-Republicana-de-Catalunya-Pre-

Contra la corrupció. Durant el mes de juny hem
comptat amb grans convidats a Premià de Dalt. Divendres
22 de juny, la presentació del llibre “Dies que duraran anys” amb el seu autor
Jordi Borràs al Casal Jove - La Benèfica.
I el dia 7 vam tenir l’honor de poder presentar amb David Fernàndez, Isabel
Vallet i Maria Sirvent “Llums i taquígrafs: l’Atles de la corrupció als Països
Catalans”, una radiografia de la corrupció i la impunitat i de com fer-hi front
des de la ciutadania organitzada.
És per a nosaltres un tema primordial. Hem pogut veure com es van
destapant casos i casos, com diferents partits han basat el seu poder en el frau i
l’engany, en les irregularitats més flagrants, utilitzant les institucions del poble
per al seu propi benefici.
Per això és essencial que ens organitzem i ens coordinem cada vegada

més i millor i que unim forces, per seguir lluitant fins allà on calgui contra
les il•legalitats, les irregularitats, els tractes de favor, el tràfic d’influències,
els abusos de poder i totes les corrupcions quotidianes que s’exerceixen des
del poder. Seguim investigant, analitzant, estirant del fil, descobrint el que
se’ns amaga, esbrinant el que no s’explica. Des que vam començar tenim
molt clar que entrar a l’Ajuntament ens obre portes que hem d’aprofitar
tot i les dificultats que hi pugui haver. I des que vam entrar hem vist casos,
actituds, actuacions, irregularitats, que cal seguir treient a la llum. Seguirem
treballant col•lectivament per destapar, denunciar i donar a conèixer tot allò
que la ciutadania mereix saber, tot allò pel que calgui retre comptes. I podeu
seguir comptant amb nosaltres si sabeu de més casos. cridapremiadedalt.

¡Nos vemos a la vuelta del verano!

En el pasado pleno del mes de junio se hizo efectiva la renuncia
por motivos laborales de nuestro, ya hoy ex concejal, Pedro
Bailón. Luis Torrens, número tres en las pasadas elecciones
municipales de 2015, tomará posesión de su acta como concejal en el pleno de
julio. En la sesión plenaria de junio presentamos varias preguntas acerca del
nuevo espacio de workout en La Cisa, la eficiencia energética de los edificios
municipales y la inexistente agenda pública del alcalde, que, tras más de
3 años de legislatura, aun no se ha podido consultar, incumpliendo de esta
manera la ley de transparencia. También presentamos una moción a raíz de
la disolución de la banda terrorista ETA. A petición del equipo de gobierno la
dejamos encima de la mesa para presentarla de nuevo en el próximo pleno para
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su aprobación. Además, los 4 partidos independentistas del Ayuntamiento,
ex CDC, ERC, PSC y Crida, votaron a favor a una moción del último grupo
en la que, además de menospreciar a España y a sus Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, así como a todo aquél ciudadano que no comulga con las ideas
independentistas, dejaban en segundo plano a todos aquellos ciudadanos
que están siendo señalados, insultados y en algunos casos, agredidos, por
ser contrarios al movimiento separatista. Al final del pleno se anunció que el
Ayuntamiento tiene previsto contratar seguridad privada para paliar la oleada
de robos que sufre nuestro municipio. La solución pasa por contratar más
agentes de policía. Así lo hemos defendido y así seguiremos haciéndolo. ¡Buen
verano a tod@s! 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.

“Jo se el que és anar a peu de Santa Coloma a l’Hospitalet demanant feina
a tots els tallers mecànics que hi havia”

Justo Molinero

La veu i l’esperit de Ràdio Tele Taxi,
veí de Premià de Dalt

......................................................................................................
Com arriba en Justo Molinero a Premià de Dalt?
Vam arribar a Catalunya, a Santa Coloma de Gramenet
l’any 1967. Vaig començar a treballar de mecànic, que
era el meu ofici, després vaig fer de taxista i, finalment,
vaig muntar la ràdio, Ràdio Tele Taxi. El 29 de desembre
de 1986 ens van tancar l’emissora. Em va sortir la
possibilitat de venir a treballar a la ràdio de Mataró i
vaig acceptar. Més tard, el propietari de l’emissora em va
proposar comprar-la i així ho vaig fer. Vaig decidir viure
entre Santa Coloma i Mataró, així que vaig venir i em
vaig comprar una casa a la zona de la Cisa perquè em va
agradar molt Premià de Dalt. Anys després en separarme vaig comprar una casa a La Floresta i és on visc.
......................................................................................................
Ets una persona perfectament integrada a Catalunya,
com veus la situació política actual? Darrerament
quan surts de Catalunya i dius que ets català, tothom
et mira malament i això, malauradament, cada dia va a
més. Avui és difícil exercir de català fora de Catalunya.
Hi ha coses que des d’aquí i des d’allà, no les fem bé. A mi
m’agradaria que els nostres polítics es preocupessin en
primer lloc de fer i treballar per les necessitats de la gent.
Necessitem diàleg i més diàleg, i, sobretot, respecte.
....................................................................................................
Consideres que Catalunya ha estat terra d’acollida?
I tant que sí! Nosaltres vam venir fugint de la fam, com
tanta gent que venia del sud. Recordo que quan veníem
en autocar fins a Santa Coloma jo anava dient “la terra
que em doni l’oportunitat de desenvolupar-me com a
persona serà la meva terra, la que m’estimaré”. I així ha
estat. Sempre defensaré Catalunya on sigui i davant qui
sigui.
....................................................................................................
.. Perquè els teus anys inicials aquí segur que no van
ser gens fàcils...Quan la meva família va arribar-hi, els
bancs havien tancat els crèdits. Jo se el que és anar a peu

de Santa Coloma a l’Hospitalet demanant feina a tots els
tallers mecànics que hi havia. Treballo des del dia que
vaig fer nou anys. Heu d’entendre que Catalunya era per
a tots nosaltres la terra de les oportunitats.
......................................................................................................
Mecànic, taxista, com passes del taxi a la ràdio?
Se’m va encendre la llum quan s’apropaven els Mundials
de Futbol del 1982. Vaig pensar que Barcelona estaria
plena de visitants i que una emissora de ràdio amb la
que els taxistes es poguessin comunicar entre ells i amb
els clients, recuperar objectes perduts... estaria molt bé.
Així va néixer Ràdio Tele Taxi.
......................................................................................................
Com expliques l’èxit de l’emissora? El primer sorprès
vaig ser jo. Mireu, un dia va venir a l’emissora la Guardia
Urbana per a dir-nos que un company de la ràdio havia
tingut un accident i s’havia mort ell i els seus dos fills.
Enterrar-los valia 480.000 pessetes, tota una fortuna
per a la humil família.Vaig decidir que els oients ens
ajudessin a recaptar els diner necessaris. Doncs bé, en
una hora i mitja ja els havíem recollit. L’Estudi General
de Mitjans ens va xifrar l’audiència en 170.000 orients i
encara érem pirates!
......................................................................................................
I avui tens 32 emissores... Sí, jo creia en la ràdio. Per
això em vaig vendre la llicència de taxi, per tant em
quedava sense feina, i vaig muntar els estudis al carrer
Pompeu Fabra 15 de Santa Coloma. El primer client,
un taller mecànic de l’Hospitalet que va pagar 6000
pessetes l’any. I em vaig fer locutor per circumstàncies,
ja que el noi que tenia va plegar.
......................................................................................................
Podem lligar el naixement de Ràdio Tele Taxi amb la
solidaritat i actualment també organitzes un recapte
d’aliments... Abans fèiem l’aniversari de la ràdio a Can
Zam però amb els anys i pel volum d’assistents s’havia
de traslladat a un lloc tancat. Vam decidir fer-ho a Illa
Fantasia, amb una entrada econòmica i una recollida
d’aliments perquè ja havia començat la crisi. El resultat,
190 tones d’aliments i artistes de primer nivell.
......................................................................................................
Quin consell donaries als joves que ara comencen?
Que creguin en ells i el seu somni i sobretot que el
defensin fins al final.
Periodista radiofònic, col·laborador de TV3 i 8TV,
actor... Justo Molinero és un home polifacètic i un
autèntic emprenedor amb una capacitat de treball
encomiable. Tot un català nascut a Villanueva de
Córdoba i un exemple d’integració i estimació pel
país. D’origen humil, el presentador de “El Jaroteo”
ha fet de la combinació entre música, llenguatge
planer i sobretot del contacte i l’empatia amb els
seus oients una autèntica fórmula d’èxit que l’ha
consolidat com a empresari de la comunicació.
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