L’alcalde escriu

SUMARI
DESTAQUEM
Consell Comarcal del Maresme

Tornem a la plena normalitat després d’un estiu intens en
què els veïns i veïnes de Premià de Dalt heu estat molt presents
a les nombroses activitats que tant l’Ajuntament com les entitats organitzen per a tots vosaltres.
Des de fa cinc anys, a Premià de Dalt l’inici del curs escolar
ha deixat de suposar un maldecap econòmic per a les famílies que portem els nostres fills i filles a les escoles públiques
del municipi. Un estalvi de 600€ de mitjana és prou important perquè l’Ajuntament any rere any faci un esforç important, entenent que actuacions com aquesta repercuteixen en
gran part de la població.
La gratuïtat dels llibres de text, com també el reforç del bus
que trasllada els alumnes a l’INS Valerià Pujol, la línia del bus
C14 gratuïta per a menors d’edat, gent gran i persones amb
diversitat funcional o el Bus Nit que transporta tots els divendres de forma segura i amb monitor el nostre jovent a la zona
d’oci nocturn de Mataró són accions que només les podem
portar a terme gràcies al bon estat de les finances municipals,
reconegut també per la Diputació de Barcelona. I com assolim
tot això? Sense endeutar-nos, sense pujar impostos i aconseguint que els projectes siguin sostenibles. És el nostre ADN: la
gestió rigorosa i amb sentit comú.
Bon inici del curs 2018-19 als vostres fills i a tota la comunitat educativa, i bona tornada a la normalitat a tots vosaltres!
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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DESTAQUEM

El ple COMARCAL celebrat dimarts 24 de juliol va escollir president Josep Triadó en segona votació

L’alcalde és escollit nou
president del Consell
Comarcal del Maresme
Substitueix en el càrrec a Miquel Àngel Martínez,
alcalde de Sant Vicenç de Montalt
Josep Triadó és el nou president vots (CiU, PSC i PP) davant dels 12 del
del Consell Comarcal del Maresme i candidat d’ERC Josep María Molins
compagina les funcions de la presi- (ERC, CUP i ICV). Els 2 consellers de
dència amb les responsabilitats al C’s van votar en blanc.
capdavant de l’àrea de Medi Ambient.
Triadó va agrair els suports rebuts
Triadó va manifestar que en aquesta
tot afegint “espero
recta de final de
guanyar-me
també
Triadó va manifestar que la presimandat hi haurà
la confiança dels que
una línia conti- dència del Consell Comarcal tindrà
no m’heu votat”. En
nuista de l’acció un tarannà dialogant i mantindrà el
aquest sentit, les
de govern tota full de ruta de les tres “S”: Solidarilínies estratègiques
tat, Sostenibilitat i Solvència.
vegada que “s’ha
d’actuació comarfet molta feina,
cal sera la implicació amb el benestar
però en queda molta per fer”.
de les persones, la millora del terriJosep Triadó va ser escollit presi- tori i la prestació de serveis d’una
dent en segona votació en obtenir 16 manera eficient i transparent.

VIU LA DIADA

11S

Diada Nacional de Catalunya

A PREMIÀ DE DALT

11.00 h Concentració i cercavila _Plaça de la Fàbrica
Cercavila_Tambors New Wave Percussion_Gegants de Premià de Dalt
fins al Monument a l’11 de Setembre de 1714

11.30 h Acte institucional

Hissada de l’estelada amb El Cant de la Senyera al Monument a l’11 de Setembre de 1714

Ball Homenatge

a càrrec de Sergi Baena, Jaume Batlle (guitarra) Oriol Cases i Adrià Santacreu (violins)

Lectura de manifest a càrrec d’Elisenda Sala i Ponsa
Ofrenes de les entitats i Ball de Gegants
Interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya
a càrrec de la Coral Primiliana de veus femenines
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ACORDS DE PLE
PLE EXTRAORDINARI 27 JULIOL 2018
Desestimacions de les al·legacions del CN Premià-Pool
Gestora Esportiva UTE i de l’Ajuntament de Premià de
Mar a la creació de l’activitat econòmica ‘Piscina Municipal’ de Premià de Dalt.

complementaris’. ·

aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR :

PDeCAT, ERC, PSC i PP

· 2 abstencions : Crida

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

· aPROvADes amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i PP
· 2 abstencions : Crida

Aprovació de la modificació de pressupost núm. 7/2018.

Encàrrec a la Societat Municipal La Pinassa de la
redacció del projecte, contractació de les obres i gestió
de l’activitat econòmica ‘Piscina Municipal i serveis

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

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

· aPROvADA amb 15 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i
Crida · 2 abstencions : PP
......................................................................................

· aPROvADA per unanimitat

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

PLE ORDINARI 09 JULIOL 2018
Modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Premià de Dalt de l’exercici 2018.

· aPROvADA per unanimitaT

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

Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt per
a rebutjar la creació d’un producte Paneuropeu de
pensions individuals (PEPP), proposat per la Comissió Europea · aPROvADA amb 14 VOTS A FAVOR : PDeCAT*,

Crònica Ple

Crònica Ple

(llegiu-la clicant el codi QR)

(llegiu-la clicant el codi QR)

27 DE JULIOL

9 DE JULIOL

·

2 VOTS EN CONTRA: PP
......................................................................................

ERC, PSC i Crida

Moció del Grup Municipal Crida Premià de Dalt a favor
dels llaços grocs als espai públics i per a evitar que
aquests siguin retirats.

· aPROvADA amb 11 VOTS A FAVOR : PDeCAT*, ERC-AM i
Crida · 5 Vots en contra : PSC-PM i PP

*El regidor Antoni López Guillén del PDeCAT abandona la sala de
plens i el Grup Municipal es queda amb 7 representants en aquest Ple

DEIXALLERIA

PROPER PLE: DILLUNS 17 SETEMBRE

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

ES

?
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Cap de Setmana d’Ulisses

Ulisses Fest
2018

El 21, 22 i 23 de setembre
Plaça de la Fàbrica - Premià de Dalt

Divendres 21 de setembre
20,00 h - Inauguració Ulisses Fest
Inici de la 1a Mostra Gastronòmica*
Ambientació musical Bóssalo (Bossa Nova)
21,00 h - Concert Robert Poch “Tot anirà bé”
22,00 h - Concert Judith Neddermann “Nua”
*En tots els tasts gaudirem del Punt Itinerant de la DO Alella

JUDITH NEDDERMANN

Dissabte 22 de setembre
12,00 h - Inauguració del nou espai expositiu del Plat d’Ulisses,
activitat per infants amb inflable, “Superant els reptes d’Ulisses”
i refrigeri Mediterrani / LLoc: Museu de Can Figueres
Per infants

!

20,00 h - Inici 2a Mostra Gastronòmica*
Ambientació musical Bóssalo (Bossa Nova)
21,00 h - Teatre Musical 9’s A Cors “La Nit de Broadway”
22.00 h - Concert Blaumut “Equilibri”

BLAUMUT

Diumenge 23 de setembre
08,00 h - Cursa Ulisses Atac
10,45 h - Cursa Petits Ulisses (De 5 a 9 anys)
Per infants

11,00 h - Inici 3a Mostra Gastronòmica*

!

11,30 h - Lliurament de diplomes i/o Premi especial Ulisses
12,00 h - Exhibició d’Scooter i Skatepark per nens (BTT LA POMA)
13,00 h - Concert Gisela “Concert Kids”
Per infants

!

GISELA

PREMIÀ DE DALT
BARCELONA

AJUNTAMENT
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PROJECTE DE MILLORA Amb l’objectiu de pacificar l’accés a peu a l’Escola Santa Anna

Compte enrere per a la millora de la cruïlla entre
el carrer Rafael Ramos i la carretera de Vilassar
Acord entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, titular de la carretera
En els darrers anys s’han realitzat diverses actuacions
de seguretat viària i es preveu fer-ne una altra de
complementària d’adaptació i enderroc d’alguns illots
existents, així com la implantació d’elements reductors
de velocitat al llarg de la travessera. L’actuació té un
pressupost de 45.763 euros (32.682,54€ a càrrec de la
Diputació i 13.081,08€ a càrrec de l’Ajuntament) i un
termini d’execució de dos mesos.

>> Infografia de la zona a fer les millores

L’Ajuntament de Premià de Dalt i la Diputació de
Barcelona han de signar un conveni que permeti la
pacificació d’aquesta cruïlla, força utilitzada per veïns de
La Floresta i la Bòbila per desplaçar-se a peu a l’Escola
Santa Anna.

Tot i que en aquesta cruïlla hi ha un pas de vianants amb
semàfor, l’alcalde, Josep Triadó, explica que “vam sol·licitar
a la Diputació una actuació per a millorar la seguretat viària
en tractar-se d’un pas d’usuaris vulnerables”, i afegeix,
“la proposta de la Diputació de Barcelona és construir una
cruïlla elevada amb el carrer Rafel Ramos, per contribuir a la
moderació de la velocitat amb la resta de la travessera”.

L’actuació també inclourà l’eixamplament de les voreres, la implantació d’un nou pas al carrer Rafael Ramos per donar continuïtat a l’itinerari de vianants i la connexió d’embornals al tram de col·lector situat sota de l’illot o zebrat pintat.

L’interior de L’empresa de serigrafia de bosses de cartró i embalatge va quedar calcinada

Incendi a una nau del Polígon Industrial Buvisa
El foc va afectar el 14 d’agost una nau d’uns 1.000 m2 , l’empresa Alcaide

L’incendi es va desenvolupar a la planta baixa, on
van cremar unes màquines d’enquadernar que van
acabar afectant tota la superfície de la nau, d’uns 1.000
m2. També es va col·lapsar una part important de la
coberta. Es va poder salvar una zona d’oficines que
es trobaven al primer pis, que només haurien quedat
malmeses pel fum.

6

11 dotacions terrestres dels Bombers van acabar
controlant el foc, concretament, 9 vehicles d’aigua,
2 vehicles de comandament, l’ambulància del Grup
d’Emergències Mèdiques i el Furgó d’Equip Respiratoris.
També es van activar 2 patrulles de Mossos d’Esquadra
i agents de la Policia Local i la Brigada municipal va
col·laborar retirant material calcinat de la nau.

Escola Marià Manent / Escola Santa Anna / Institut Valerià Pujol i Bosch

Com és la tornada a l’escola
a Premià de Dalt des de fa 5 anys?

En2’
minuts

Imaginem una família de 4 membres

Tornada a l’escola

Cost llibres i material escolar
per a família amb 2 fills
2 x 300€ de mitjana = 600€ aprox.

789.300 €

1.371
alumnes

3 centres públics

2014_2015 • 2015_2016 • 2016_2017
LLIBRES
GRATUÏTS

170.000 €
CURS 2017_2018

Centre

Núm. Alumnes

Premià de Dalt

Subvenció 2017/2018

Escola Marià Manent

443

417

54.860 €

Escola Santa Anna

413

250

33.150 €

Institut Valerià Pujol i Bosch

515

397

54.260 €

NOMÉS ES SUBVENCIONEN ELS LLIBRES DELS ALUMNES EMPADRONATS A PREMIÀ DE DALT

En2’
minuts

Posem al dia les nostres escoles!
Tot a punt per al nou curs 2018_19
ESCOLA
MARIÀ MANENT

ESCOLA
SANTA ANNA

44.880 €

17.189,26 €

Millora dels patis

Obres de recollida d’aigües

Solució
esllavissaments/ inundacions

Pujar el mur que separa
l’escola del centre comercial

ESCOLA BRESSOL
CRISTÒFOL FERRER

ESCOLA BRESSOL
SANTA ANNA

5.000 €

21.500 €
4 tendals de protecció solar

Sortida d’emergències

Sortida d’emergències

REFORÇ
transport escolar

BUS
C-14

Per a connectar
INS Valerià Pujol

Menors 18 anys

BUS

GRATUÏT

Majors 65 anys
Diversitat funcional

BUS NIT
2.0
Transport públic gratuït
zona d’oci nocturn Mataró
- Cardioprotegit
- Amb monitor
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ENTITATS

Èxit de les Festes del barri Santa Maria, Santa Anna – Tió

Del 12 al 15 d’agost l’Associació de Veïns d’aquest barri que comparteixen Premià de Dalt i Premià de Mar va
celebrar les seves festes. Totes les activitats van ser molt concorregudes, especialment la presentació del nou
repertori de la Coral del Barri i la paella solidària amb el banc d’aliments dels dos municipis pel que es van recaptar
425 kg d’aliments. Gràcies a totes les persones per la vostra solidaritat!

QUÈ SÓN?

POLL
Insecte

SÍMPTOMES

2-4 mm
Gris groguenc

CONTAGI

IRRITACIONS

CONTACTE

LLÉMENA
Ou

0,5-1 mm
Blanc groguenc

PICOR

INTERCANVI

Felicitats,
Pablo Segura!

CONSELLS PER EVITAR-LOS

No ajunteu els caps

No compartiu
objectes personals

Respalleu i pentineu
els cabells

Reviseu
els cabells

PASSOS PER ELIMINAR-LOS

1
4
7

Apliqueu el
tractament
recomanat per
un professional

Renteu i assequeu
la roba, les tovalloles,
la roba de llit, els
peluixos, els coixins...

5

3

Elimineu els polls
i les llémenes
amb una
llemenera

Submergiu les
pintes i els
utensilis del
cap en aigua
bullint

10 min

Aspireu les catifes, els sofàs,
els matalassos...

Per a més informació:

10

2

diba.cat/salutpublica/-/poll-del-cap

6

Reviseu els
cabells de
tota la família

Tanqueu hermèticament
en bosses de
plàstic els objectes
14
que no es puguin
dies
rentar ni assecar

Pablo Segura, veí de Premià de
Dalt, fa història en inscriure el seu
nom com a finisher de la mítica
prova nord-americana ‘Hardrock
100 Endurance Run’.
La Hardrock 100 Endurance
Run (Colorado, USA) és, sense
dubte, una de les curses de
100 milles més emblemàtiques
i exigents dels Estats Units, i
considerada com una de les més
difícils del món. Segura té un gran
bagatge en proves d’ultrafons com
ara Marathon des Sables, Tor des
Géants i Batwater Ultramarathon.
Moltes felicitats en nom de tot
Premià de Dalt!

Setembre 2018

1

dissabte

19’30h

Mostra solidària de cuina

Caritast

Inauguració Tana Collados
periodista gastronòmica de TV3

Plaça de la Vila
Persones voluntàries de Premià de Dalt

11

dimarts

11h

Diada Nacional
de Catalunya

Concentració a la plaça de la
Fàbrica Cercavila fins al Monument
a l’11 de Setembre de 1714.

Discurs Elisenda Sala (ceramista)
Ajuntament de Premià de Dalt

21al23

divendres a
diumenge

UlissesFest

XXV Festival Infantil

Mostra gastronòmica
Cursa Ulisses Atac
Actuacions
Judith Neddermann, Bóssalo,
9’s A Cors, Blaumut i Gisela

Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

Regidoria de Turisme i Museu Premià de Dalt

2

diumenge

11a 14 h
17 a 20 h

Plaça de la Fàbrica

Parc Felicià Xarrié

20 h

Sardanes

13

Pista poliesportiva Sant Jaume

Contrapunt poètic

Cobla Ciutat de Terrassa
Secció de Sardanes de la Societat Cultural
Sant Jaume

7

dijous

19 h

Presentació llibre
“Ponts d’aigua”

Auditori de l’Escola de Música
Can Figueres
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

divendres

XX APLEC MALATS I VISITADORS

28

divendres

20h

XXVIII Marxa a Peu
Premià de Dalt
Montserrat
Sortida de la plaça de la Vila
Inscripcions
Botiga Instal·lacions Cortada.
Grup Excursionista “La Tortuga”

Eucaristia

Concelebrada amb el
Vicari Episcopal del Maresme

29

Mn. Andreu Ollé
Santuari de la Cisa
Arxiprestat de la Cisa

19’30h
Inauguració de l’exposició

Mediterranea

Associació d’Artistes
de Premià de Dalt

15/16

dissabte
diumenge

Arrela’t a la cultura

Festival de la cultura popular

Marga Cruz (Fotografia)
Montse Assens
i Carles Duarte (Poesia)
Museu de Premià de Dalt
Associació d’Artistes de Premià de Dalt

19h

41è Festival de Música
del Maresme

Concert Familiar
“Cordes Grillades”

Consell Pro Música
Col·laboració de l’Escola Municipal de Música

Parc de can Verboom
Regidoria de Cultura i Arts Escèniques

EXPOSICIONS

Joan Pasqual (Pintura)
Elisenda Sala (Ceràmica)

dissabte

21

divendres

21’30 h

De l’1 al 15

Exposició de Fotografies

Cine Fòrum

A càrrec d’Esther de Prades Maria

Sala Sant Jaume

Associació d’Artistes de Premià de Dalt

La forma del agua
Espai de Cinema de la SC Sant Jaume

Biblioteca Jaume Perich i Escala

11

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Raquel Rodríguez

Directora Biblioteca Jaume Perich i Escala

La biblioteca Jaume Perich
i la Col·lecció Local
No sembla
que s’hagi de
dedicar un
esforç considerable per
explicar la
importància que té per a qualsevol ésser humà tot el que
es refereix al seu entorn, al seu lloc de naixement, on té
les arrels familiars, culturals i vitals, en definitiva al lloc
on transcorre la seva vida (sigui o no el seu lloc de naixement).
A banda d’una perspectiva que podríem dir “sentimental”, d’aquesta secció de les biblioteques públiques, hi ha
més: la col·lecció local té un caràcter erudit, historicista i
en general cultural.
El paper que la biblioteca pública juga en aquest sentit és
molt important: la recopilació de materials, el tractament
i la seva posterior difusió del fons local és un dels principals objectius de la Biblioteca Jaume Perich i Escala.
Alguns dels materials que conformen aquesta secció
de la biblioteca són els diaris locals, informació sobre la

comunitat, documentació sobre la història local, publicacions dels autors locals, etc.
Premià de Dalt és molt prolífera en aquest sentit, té
molts autors i entitats que han contribuït a enriquir, culturalment parlant, aquesta població i, a part del reconeixement que tots els autors es mereixen, cal que, en aquest
sentit la biblioteca pública recopili tota l’obra publicada, la
conservi i en faci difusió d’aquest important llegat.
Aquesta secció de la biblioteca és la memòria històrica de la localitat, per tant, un dels trets diferenciadors
d’una biblioteca pública a un altre. Premià de Dalt en té
molta d’història, i la seva biblioteca municipal l’obligació
de difondre-la.
Els temes locals interessen als habitants de la població
i amb Internet qualsevol individu pot continuar vinculat
al seu lloc d’origen i també a la informació sobre la localitat on va néixer o a la qual ha estat vinculat gran part de
la seva vida. Les biblioteques públiques posen al seu abast
catàlegs que contenen els seus fons i també altres recursos com Trencadís que contenen fons locals digitalitzats
(https://bibliotecavirtual.diba.cat/trencadis).

Exposició “Mediterrània” Joan Pasqual, Elisenda Sala, Marga Cruz, Carles Duarte, Montse Assens
Poema: Carles Duarte i Montserrat
L’onada gran. Elisenda Sala.
Gres esmaltat

Et navego la pell
abandonat al somni de sentir-te,
resseguint-te la sina
amb els llavis,
les mans,
endut per tu,
pel gest,
les teves ones
enlairant-me
deixant-me.
Moll de tu,
nu de mi,
endinsant-me als teus ulls:
tendres ponents
en l’aigua del teu cos.

I sé que és un retorn
a un goig antic i saborós
d’oli daurat
i de vi negre,
de blat segat i pa,
de formatge d’ovella
i de peix acabat de pescar,
d’aquests vents sense fi
que ens abracen
i estimben
contra el blau mur de llum
on la vida és de foc
i ens bevem lentament cada instant
perquè el dia no es mori
sense haver-nos-hi fos
amb plaer.

Exposició al Museu del 7 al 30 de setembre. Inauguració el 7 de setembre a les 19.30h
Contrapunt poètic “Ponts d’aigua” a la sala Auditori de Can Figueres, el 13 de setembre a les 19h.
Espectacle conduït per Marta Pérez Sierra
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XARXES SOCIALS
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @djmasterflash 2. @esterespelt 3. @evita_pinkie 4. @moneh70 5. @monifarre 6. @pietrus1313

Museu
de Premià
de Dalt
2018

EXPOSICIÓ:

MEDITERRÀNIA

Organitzada per l’Associació
d’Artistes de Premià de Dalt
Del 7 al
30 de
setembre
Inauguració:

Divendres
7 de
setembre
19,30h
CAN FIGUERES
Riera de Sant Pere, 88
08338 Premià de Dalt

Tel. 93 754 71 21
www.museupremiadedalt.com
www.premiadedalt.cat
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Nou curs polític amb moltes energies

Aquest Govern ha estat treballant per fer realitat per 5è any
consecutiu, la iniciativa del Banc de Llibres i gratuïtat del material
escolar o el transport públic. També hem estat posant a punt
les nostres escoles després d’haver detectat amb la comunitat
educativa les mancances i espais a millorar. Creiem que l’aposta per una escola
pública de qualitat ha de ser el camí a seguir. Per això, hem dedicat els fruits de
la gestió responsable de les finances a millorar patis i classes. I després de temps
esperant-ho, aquesta tardor iniciem la construcció de l’espai polivalent a l’Escola
Santa Anna. Som conscients de la demora d’una infraestructura tan important
però els llargs mesos de feina han permès projectar un espai no únicament pels
alumnes sinó pels veïnat de tot el barri. I tot això només assumint el 25% del
cost ja que hem aconseguit que la Diputació de Barcelona pagui la major part.

Setembre ...Quan rebeu aquesta revista, estarà pròxim
l’inici de la tardor que és un temps de recolliment i vida interior.
Des del PSC volem que no sigui “un otoño caliente” sinó que
sigui una tardor temperada que respongui al nou temps que està
imprimint el govern de Pedro Sánchez. S’ha iniciat un diàleg entre el govern
espanyol i el govern de Catalunya, que irresponsablement es va tallar fa molts
anys i que, tot i que els resultats no es veuran a curt termini, cal continuar,
perquè el diàleg és l’única forma civilitzada que pot conduir-nos a trobar
solucions. Serà un llarg camí ple d’urgències i de soroll per part dels que estan
interessats en que aquest diàleg descarrili, però els polítics responsables no han
de distreure´s amb aquest soroll, ni amb les urgències.

Bona tornada, tot i que n’hi ha que de
moment no han tornat a casa on se’ls
espera. Nosaltres seguirem recordant i exigint que no els

volem a prop de casa, els volem a tots sopant, plorant, rient i
compartint amb els seus.
Estrenem el nou curs amb el parc infantil de La Fàbrica renovat i acabant
totes les obres que tenim engegades: el carrer de la Cisa, la Font del Peix, la
plaça del Mil·lenari i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer. També tenim prevista
l’ampliació del Camí del Mig i la sala polivalent de l’escola Santa Anna.
El cap de setmana del 15 i 16 celebrarem la quarta edició de l’ARRELA’T a la
cultura de la mà de Regidoria de Cultura, la Comissió de Festes i les tècniques de
joventut. És la festa dedicada a la Cultura Popular dels quatre barris del nostre
poble, connectats amb el Carrilet Arrela’t i el seu concert viatger i els tallers a La

Un curs nou per repensar Premià

Acaba aquest estiu estrany, que començava amb alegria
i reivindicació i es trobava de sobte amb moments molt
difícils. Cal agrair enormement la solidaritat i generositat amb què tantes
persones van acompanyar i donar suport en aquells dies durs. Una gran
abraçada.
Arriba el setembre i amb la marxa de torxes encetem un nou curs. Alguns
voldran farcir-lo d’obres, anuncis i inauguracions perquè s’apropen eleccions.
Nosaltres preferim dedicar-lo a escoltar les veus, les opinions, les propostes
i les preocupacions; a debatre, reflexionar i decidir conjuntament quin poble
volem.
Creiem en un poble basat en la participació real dels veïns i veïnes, on es

El pasado 27 de Julio se llevó a cabo un
pleno extraordinario referente, entre otros asuntos,

al acuerdo plenario para la construcción de la piscina municipal y
otros equipamientos deportivos. Desde el PP de Premia de Dalt,
dimos nuestro apoyo incondicional al gobierno del consistorio, siendo ésta
una de las decisiones más importantes de esta legislatura, que significara un
avance importante en cuanto a las instalaciones municipales, posicionando a
Premia de Dalt como uno de los pueblos referentes de la Comarca del Maresme.
En cualquier caso, siendo uno de las obras que requieren de mayor asignación
presupuestaria, desde nuestro partido, tanto desde la actividad plenaria como
desde nuestra representación en el consejo de administración de la sociedad
municipal de La Pinassa, trabajaremos para que las instalaciones satisfagan
todas las necesidades de nuestro pueblo, asegurando precios accesibles para
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Accions com aquesta, que marquen el nostre sentit de govern, permeten dedicar
més diners a més actuacions per a tot el poble sense necessitat d’endeutar-nos
ni pujar impostos. Precisament aquesta és la tònica del projecte del complex
multiesportiu amb piscina municipal que ben aviat us explicarem.
Al setembre caldrà sortir al carrer i recordar què som i on vam decidir,
democràticament, anar. Aquesta Diada des del poble català recordarem el
mandat de l’1O i la declaració del 27O. Demanarem, de nou, que els nostres
presos polítics i exiliats tornin a casa amb les seves famílies. I seguirem treballant
perquè aquest cop més que mai sigui factible el mandat que va votar el poble. Els
ajuntaments, primera administració de servei al poble, hem de tornar a prendre
la iniciativa. Si vam fer possible el referèndum, haurem de fer possible, en les
properes eleccions municipals, el mandat republicà.

www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT Premià de Dalt

A Premià de Dalt, l’inici de la tardor estarà ple d’interessants actuacions:
CariTast on des de fa anys un grup de ciutadans, de forma altruista, cuinen
saborosos plats i els ingressos es destinen a una activitat solidària ; Arrel’at
activitat que pretén fer arribar la cultura a tots els racons; la gran festa d’Ulisses
que arran del descobriment d’un plat únic al món, pretén ser una referència de
Premià de Dalt i moltes més coses com és el començament del curs escolar tan
important per als nostres fills i nets, on de nou es disposarà de gratuïtat per als
llibres i com l’Onze de Setembre festa de tots els catalans, sigui quin sigui el seu
origen i la seva ideologia.

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

Fletxa, en col·laboració amb el Pla de Barris, a la plaça del Mil·lenari.
Remarcar també l’èxit d’assistència en tots els concerts del 41è Festival
de Música del Maresme que es clourà amb el concert familiar de les Cordes
Grillades a la Societat Cultural Sant Jaume.
Engrescats com mai per seguir treballant per la cultura, us convidem a estar
alerta de la programació, que trobareu a la Pinassa, webs, xarxes i cartells,
per gaudir-ne mentre despedim l’estiu i ens enganxem al nou curs amb forces
renovades.
La cultura ens farà lliures, inclusius, respectuosos i orgullosos del poble que
entre tots anem construint. Arrela-t’hi. Arrelem-nos-hi. facebook : Esquerra-

Republicana-de-Catalunya-Premià -de-Dalt / m’estimo premia
de dalt / instagram: ercpremiadedalt / twitter: @ERCPremiadeDalt
/ web: http://locals.esquerra.cat/premiadedalt

doni a la ciutadania les eines que els permetin i els facilitin expressar-se i
decidir. Per això cal una total transparència i donar la informació de forma
objectiva i complerta, des de tots els punts de vista. També considerem
essencial donar veu a totes les persones i entitats, i facilitar-ho i impulsar-ho
oferint i promovent òrgans i espais on la gent de diferents edats, de diversos
orígens, de cadascun dels barris, pugui opinar, preguntar, demanar, proposar,
i finalment, decidir.
Per tot això, esperem coincidir aviat per pensar, dissenyar i construir
conjuntament un model de poble teixit entre tots i totes, que posi les persones
al centre de les polítiques. Animeu-vos a participar, trobem-nos per crear.
Entre totes, tot. cridapremiadedalt.cat/cridapremiadedalt@

gmail.com/ facebook: cridapremiadedalt/ instagram: crida.pdd /
twitter: cridapremiadalt
todos los ciudadanos.
Por otro lado, se acercan fechas complicadas, con una política nacional y
autonómica convulsa y volátil, que conllevara posiblemente a elecciones
anticipadas. Desde el PP de Premia de Dalt, cumpliremos con nuestra
obligación “In vigilando” para que nuestro consistorio cumpla con la ley y
guarde respeto a las instituciones nacionales como la monarquia y la justicia.
Como único partido constitucionalista y fiel a España, seguiremos trabajando
como hasta ahora comprometidos con la libertad, la justicia y la ley.
Para terminar, quisieramos recordar a todas las victimas de los atentados de
Barcelona que sucedieron en Agosto de 2017. Desde el PP de Premia de Dalt
damos nuestro apoyo incodicional a los familiares de las victimas, reafirmando
nuestra lucha contra el terrorismo jihadista. 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.

L’ENTREVISTA

Aitor ‘Txiki’
Begiristain Mujika
Exjugador del Barça, actual director
esportiu del Manchester City

Com arriba l’Aitor Begiristain a Premià de Dalt?
Una mica per casualitat. Uns coneguts que tenien una
casa de mobles a Azpeitia ens van parlar del Maresme
on hi treballaven sovint, i vam conèixer Premià de Dalt.
Jo, al País Basc, vivia a Olaberria i havia de fer mitja
hora de cotxe cada dia fins a Zubieta, on entrenava,
per tant, no em semblava greu haver de fer el viatge
de Premià al Camp Nou. Sempre m’he trobat molt bé
perquè al final quan et fas del poble, ets un més; deixes
de ser jugador del Barça i ets una persona més de
Premià de Dalt.
...................................................................................................
Avui estàs entre Manchester, Donostia i Premià de
Dalt, tot un triangle. Per quin d’ells et decidiràs en
un futur mitjà?
Sense ànims de pecar de diplomàtic, l’ideal és viure
l’estiu a Donosti i l’hivern a Premià de Dalt. Meitat i
meitat. Volem estar lligats al lloc d’on som i també al
lloc on ens hem integrat.
...................................................................................................
I a nivell futbolístic què ets, culer, txuri urdin,
citizen?
Té molt pes el lloc on vas néixer, on comences i creixes
perquè són els teus orígens. Ara bé, el meu esclat com
a futbolista va ser al Barça, on vaig passar els meus
millors anys. Per tant, al final també em sento molt
culer, en haver estat 7 anys jugador del Barça i 7 anys
més el seu director esportiu. L’opció de guanyar, lluitar,
la rivalitat amb el Madrid... ho vius molt i, a més, el
culer t’ho fa sentir tant que t’enganxa i et queda clavat.
Ara bé, el punt de la Real sempre està i estarà amb mi
perquè són els meus orígens, la meva terra. I al City,

estem encantats i quan surti d’allà sempre quedarà en
la meva memòria.
...................................................................................................
Quin és el secret del teu excel·lent català?
Tinc facilitat pels idiomes i venia d’Euskal Herria, on
he crescut entre el castellà i l’euskera. Els meus pares,
però, i la meva família són euskalduns, és a dir, només
parlen euskera. Tenia molt clar que anava a un altre
país, Catalunya, amb una llengua pròpia i que per
tant, l’havia d’aprendre com signe de respecte i per a
integrar-me. Per a fer-ho bé em vaig enganxar a TV3 i
Catalunya Ràdio i feia l’exercici de repetir el que deien
els locutors. Per això sempre dic que tinc l’accent dels
locutors de la ràdio!
...................................................................................................
A Manchester convius amb en Pep Guardiola, que
llueix el llaç groc. Com veu l’Aitor Begiristain la
situació política de Catalunya?
Al City treballem tres bascos i catalans molts, no només
al cos tècnic del primer equip, i seguim l’anomenat
procés amb molt interès i preocupació, perquè tenim
la sort d’estar molt ben informats per gent molt
implicada. Malauradament, a vegades sembla que
sense violència la gent no desperta i això no pot ser.
Em resulta incomprensible que hi hagi presos polítics
i a l’exili.
...................................................................................................
Finalment, després dels èxits assolits, quins reptes
et queden per superar?
M’agradaria tenir una nova experiència en un altre
país, a part de guanyar la Champions amb el City, és
clar! Per exemple, al Japó la meva dona, la Mara, i jo
tornaríem amb els ulls tancats, sense renunciar però a
la Xina, els Estats Units...

L’Aitor Begiristain és una persona senzilla i
un enamorat del futbol. Va començar a jugar-hi
a l’equip del Segura, un petit poble del Goierri,
a Guipúscoa. Va passar per l’Olaberria i després
va fer el salt al primer equip de la Real Societat
abans d’arribar al Barça, on va esclatar amb
el dream team. Anys després manté intacte
el respecte pels seus orígens i agreix a l’etern
Johan Cruyff haver-li permès entendre primer
el futbol i després la vida d’una altra manera,
amb valentia i decisions, sovint arriscades però
sempre amb bon resultat.
Premià de Dalt-en ikusiko gara laster!

(Ens veiem aviat per Premià de Dalt).
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