Millorem l’espai públic
Més verd. Major qualitat de vida
Octubre_ 2018
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L’alcalde escriu

SUMARI
DESTAQUEM
Coworking Premià de Dalt

Després de l’èxit de l’Arrela’t a la Cultura i la Ulisses
Fest, encetem octubre commemorant i reivindicant un esdeveniment que ha marcat Catalunya. El
referèndum de l’1 d’octubre, un exercici de democràcia, d’exercici del dret a decidir que defensa ni més
ni menys que el 80% dels habitants del nostre país.
Reflexionem-hi. Tots plegats.
A nivell local, amb l’arribada de l’octubre es fa fosc
abans i com ja sabeu això és un element important
pels delinqüents que cometen robatoris a domicilis. Ho tenim present i hem reforçat la col·laboració
de la nostra Policia Local amb Mossos d’Esquadra i a
part organitzarem una nova xerrada amb aquest cos
policial perquè ens actualitzi consells preventius que
són fonamentals per a prevenir robatoris i senzills de
posar en pràctica. Properament, us informarem de la
data de l’acte perquè hi assistiu.
Tot plegat, junt a les càmeres de seguretat ja han
permès detenir autors d’algun robatori. Aquest és el
camí: millora dels sistemes de seguretat, prevenció i
reforç policial.

Redacció
Fotografia
Maquetació
Imprimeix
Tiratge
D.L

Gabinet d’imatge i Comunicació de l’Ajuntament
(Mònica Farré)
Mònica Farré, Carlos Sánchez, Josep Triadó Cuquet
Eulàlia Rodríguez Tió
Impremta Pagès , S.L
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L’ENTREVISTA
Antonio Sola
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“Vull
unA FAMÍLIA
d’acollida
QUE m’EXPLIQUI
TOTS ELS CONTES
DEL MÓN“
Erik, 4 anys

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

ENTRE TOTS, FEM GRAN L’ACOLLiMENT

4.500 unitats
B15451-1989

Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

3

Informa-te’n a acolliment.gencat.cat
Infoma’t a acolliment.gencat.cat
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DESTAQUEM

APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, L’EMPRENEDORIA I EL TALENT

Obert el Club Emprèn,
el primer coworking de Premià de Dalt
Situat a la plaça de la Vila, en les antigues dependencies de Ajuntament
La disposició dels diferents espais
està pensada perquè l’espai pugui
acollir reunions de grup, esdeveniments, xerrades o cursos i també
perquè cada emprenedor disposi del
seu espai.
Com explica el regidor d’Innovació, Carles A. Medina, “la idea és la de
treballar de forma col·laborativa i que
d’aquí en puguin sortir sinèrgies entre
diferents treballadors i iniciatives”.
Club Emprèn té espai per a 8 emprenedors, amb 4 sales d’entre 11 i 20m,
un espai polivalent d’uns 100m i un
office.
Club Emprèn és una iniciativa
de l’Ajuntament de Premià de Dalt
gestionada per la Fundació Privada el
Molí d’en Puigvert.
El coworkers hi podran treballar,

fer reunions o celebrar esdeveniments d’empresa.
En breu, un espai de coworking on
donem eines a professionals i emprenedors per fer volar el seu negoci.

Club Emprèn
Plaça de la Vila, 1
info@clubempren.cat
Tel. 680297587

El coworking és una tendència cada cop més a l’alça per reduir costos infraestructurals als emprenedors i professionals
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ACORDS DE PLE
PLE EXTRAORDINARI 17 SETEMBRE 2018
Aprovació de la modificació dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats de Normalització Lingüística i Consells Escolars de Centres – Escola Bressol, a
conseqüència de la presa de possessió de Luis Torrens
que substitueix Pedro Bailón, ambdós del PP.

·

Aprovada per unanimitat

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

Aprovació dels convenis interadministratius de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i els Ajuntaments de Vilassar de Dalt i Teià per a l’execució de la

franja de protecció contra incendis forestals del nucli
urbà de Premià de Dalt.

· Aprovats per unanimitat

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

Aprovació dels acords adoptats per les comissions
negociadores del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament . · Aprovada per unanimitat
PROPER PLE: DILLUNS 15 D’OCTUBRE A LES 20H

CRÒNICA DEL PLE
El nou curs polític es va iniciar el 17 de setembre amb la celebració del Ple.
Aquesta vegada només el grup municipal de la Crida va
presentar mocions. Inicialment tres, tot i que dues d’elles
les va deixar sobre la taula. La primera proposava crear el
Consell per la Interculturalitat, un nou òrgan de participació que segons el regidor Carlos Garcia Abalos, “és una
aposta perquè la participació arribi a tothom i que representi la diversitat cultural”. La moció es va deixar sobre la
taula amb la voluntat de consensuar-la i presentar-la en un
altre Ple.
La segona moció de la Crida demanava col·locar una
placa commemorativa de l’1 d’octubre a la cruïlla entre
la Benèfica -un dels col·legis electorals del referèndumi el mercat municipal. El regidor del PP va demanar que
es passés pàgina d’una vegada i que tothom es dediqui a
Premià de Dalt.. El portaveu del Govern municipal, Marc
Tintoré, va incidir en la ‘violència i brutalitat policial d’un
estat en aquells moments governat pel Partit Popular’ i va
recordar la importància d’una jornada històrica per a Catalunya. Tintoré va explicar que ja s’ha previst col·locar una
placa commemorativa, tal i com el propi alcalde va traslladar al president de l’Associació de la Gent Gran, l’entitat
que té la seva seu a la Benèfica. Josep Triadó, alcalde de
Premià de Dalt, va intervenir per a recordar que ‘l’1-O és del
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poble i per aquest motiu l’Ajuntament no destinarà ni un
sol euro a col·locar-hi cap placa sinó que ho farà el poble”.
Després d’aquestes intervencions, Crida Premià de Dalt va
retirar la moció.
La darrera moció proposava impulsar, garantir i facilitar la participació en el procés constituent i demanava
que l’Ajuntament posés les eines i mitjans necessaris per completar-lo. Luís Torrens del PP va manifestar
que ‘aquesta moció demana a l’Ajuntament que participi
d’un delicte, no veuen que ja s’ha acabat la broma’. Marc
Tintoré va recordar-li la repressió per part de les forces
d’ordre públic espanyoles en un dia de votació i festiu.
El portaveu del Govern va defensar el procés constituent
però va avançar el vot en contra dels partits que el conformen argumentant que ‘des del Govern seguirem les passes
que ens marqui el Parlament i ens afegirem quan toqui’, tot

recordant el ple compromís de l’Ajuntament de Premià
de Dalt en tot el procés cap a la República. Carlos Garcia

Abalos però manifestava que ‘no trobem lògic que només
es faci cas de les institucions quan, com s’ha dit, el protagonista del procés és el poble’. La moció no va prosperar
perquè només va rebre els vots favorables de la Crida; la
resta de grups van votar-la en contra.
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La inversió de la generalitat per fer arribar la fibra òptica serà gairebé 900.000€

La Generalitat farà arribar la fibra al 100%
de la població de la comarca l’any 2020
Després del Barcelonès, el Maresme serà la primera comarca totalment connectada

>> L’alcalde i president del Consell, Josep Triadó, amb el Conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró

El conseller de Polítiques Digitals i litat arribi l’any vinent a 28 dels 30 òptica abans del 2020.
Administració Pública, Jordi Puigne- municipis de la comarca, i l’any 2020
El Govern de Catalunya invertirà
ró, i el president del Consell Comar- a la totalitat del territori. Així doncs,
gairebé 900.000€ per fer arribar
cal del Maresme i alcalde de
la fibra òptica a la comarca del
El Maresme serà la primera comarca 100%
Premià de Dalt, Josep Triadó,
Maresme. D’aquests, 760.000€
han signat un conveni per connectada amb fibra òptica l’any vinent gràcies
es destinaran a interconneca un acord entre Govern i Consell Comarcal
accelerar el desplegament de
tar la xarxa de fibra òptica de
fibra òptica als municipis de
la Generalitat amb la infraesla comarca. L’acord possibilita que el 100% de la població del Maresme
tructura desenvolupada pel Consell
la fibra òptica pública de la Genera- disposarà de connexió amb fibra
Comarcal del Maresme.

Canalització seguint els vorals de les carreteres
El desplegament de la fibra òptica requereix d’obra civil a carreteres de diferent titularitat, perquè cal fer canalitzacions als
vorals per tal de fer-hi passar el cable. La Generalitat, a través del (CTTI), es farà càrrec de la titularitat, del manteniment i de
l’explotació de la xarxa resultant a la comarca.
El projecte d’extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya està cofinançat pels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

OAC

Oficina Atenció
al Ciutadà
Obrim 2 tardes
a la setmana
DILLUNS / DIMECRES

de 16’30 a 18’30h
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La Llei obliga a disposar de franges netes de vegetació al voltant dels nuclis de població situats a prop del bosc.

Premià de Dalt tindrà una franja perimetral
de protecció contra incendis forestals
Per a fer-ho possible, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha signat convenis de
col·laboració amb els ajuntaments veïns de Vilassar de Dalt i Teià
neteja del sotabosc de manera periòdica.
Les finques on és necessari accedir per fer la neteja
són terrenys boscosos sense cap aprofitament aparent,
la gran majoria no disposen de tanca de limitació i no
hi ha habitatges. La formació de la franja de seguretat
consisteix en la tala d’arbres per assolir la densitat de 150
peus/ha, la poda inferior dels arbres fins a 2,20 metres
d’alçada i la trituració de resta de poda i estassada.
La llei d’incendis obligar a disposar d’una franja
exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant,
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
Un cop aquesta franja estigui feta, s’ha de mantenir neta
de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal fer tasques de

Per a fer-ho possible, l’Ajuntament de Premià de Dalt
ha signat convenis de col·laboració amb els ajuntaments
veïns de Vilassar de Dalt i Teià perquè en cas que els
terrenys afectats no siguin de titularitat pública, els
consistoris li facilitin les dades dels titulars i executar la
franja perimetral de protecció contra incendis forestals.

Dur a terme la reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral té un cost de 52.207,17€
IVA inclòs, a càrrec de la Diputació de Barcelona que ho subvenciona en la seva totalitat, tant la direcció de l’actuació
(3.819,97€ AdEdMA, Consultori i Serveis, SL) com els treballs (48.387,20€ SERFO-ESMI, SL).

taller gratuït, adreçat a mares i pares per a fomentar el bon ús de les TIC en l’àmbit de la família.

Taller sobre el bon ús de les TIC en l’àmbit familiar
El taller facilita un espai de reflexió i acompanyament en què s’obtenen les eines
necessàries per prevenir i gestionar possibles situacions problemàtiques
un taller gratuït, amb dues sessions de dues hores,
adreçat a mares i pares per a fomentar el bon ús de les
TIC (Tecnologies de la informació i comunicació) en
l’àmbit de la família.

El departament municipal de Treball Social organitza
un taller sobre noves tecnologies les tardes dels dies 10
i 17 d’octubre, a la Biblioteca Jaume Perich i Escala. És

6

Aquest és un taller dinàmic adreçat a mares i
pares amb l’objectiu de reforçar la seva competència
parental en el bon ús de les TIC. El taller facilita un
espai de reflexió i acompanyament en què s’obtenen
les eines necessàries per prevenir i gestionar possibles
situacions problemàtiques derivades de l’ús inadequat
de les TIC, alhora que proporciona pautes bàsiques per
aprendre a fer-ne un ús responsable en l’àmbit familiar.
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Seguim el pla de millora de carrers de La Floresta

En marxa la urbanització
dels carrers Costa Brava i Penedès
L’objectiu de la urbanització d’aquests dos carrers és fer
d’ambdues vies públiques unes vies accessibles per a la
població amb dificultats de mobilitat. El carrer Costa Brava té
una longitud de 126m mentre que Penedès, 75m. Actualment,
ambdues vies disposen de tots els serveis urbans (clavegueram,
aigua potable, electricitat, enllumenat, telefonia i gas).
Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla de millora del
barri que el Govern va engegar a l’inici de l’actual legislatura.
Podeu veure en aquest quadre les actuacions fetes, i les
previstes.
El cost de les obres de urbanització és de 251.232,06€ IVA inclòs

Actuacions a fer
Soterrament de serveis (enllumenat i telefonia)
Noves voreres accessibles i supressió de barreres arquitectòniques
Nova pavimentació amb formigó acolorit
Renovació enllumenat públic per lluminàries de baix consum sense zones fosques

Arrenca el ‘Dia de la Tapa’
DE PREMIÀ DE DALT

* Cervesa o Refresc

CADA PRIMER DISSABTE DE MES
Tapa + Beguda a preu excepcional!
Tapa de 10 a 14 hores

Tapa de 17 a 20 hores

BAR - TERRAZA LA PETANCA
RESTAURANT AVENIDA
LA PIAZZA DE DALT
RESTAURANT CAN MARTÍ
PRIMER EXPRESS FRANKFURT
REST. EL BALCÓ DE PREMIÀ DE DALT
BAR RESTAURANT EL POLÍGON

EL CALIU
BAR RESTAURANT SANT JAUME
PAMSUCRE
EL CELLERET

Torrent de Santa Anna, s/n
Av. Sant Pere, 6
Pl de la fàbrica, 2
Masia Can Martí s/n
Plaça de la Fàbrica, 2 local 7
Torrent de Mateu Mas,31
Carrer Ponent ,15

Carrer Bonavista, 1
Riera de Sant Pere, 157
Passatge Sant Josep, 1
Passatge de la Cooperativa, 26

Dissabte 6 d’octubre arrenca
una nova acció de dinamització
comercial, en aquest cas adreçada
als establiments de restauració.
Cada primer dissabte de mes,
11 restauradors del poble ofereixen
una tapa més una beguda (refresc
o cervesa) al mòdic preu de 3€.
Hi ha dues modalitats, els
establiments que proposen el
Dia de la Tapa al matí, de 10 a 14
hores, i les que opten per fer-ho a
la tarda, de 17 a 20 hores.

INICI: 6 D’OCTUBRE DE 2018

Vine a donar sang
a Premià de Dalt!
Diumenge 21 d’octubre
de 10 del matí
a 2 de la tarda

A la plaça de la Vila

MATÍ_ de 10 a 14 h
• Bar Terraza La Petanca
• Restaurant Avenida
• La Piazza de Dalt
• Restaurant Can Martí
• Primer Express Frankfurt
• Restaurant
El Balcó de Premià de Dalt
• Bar Restaurant El Polígon.
TARDA_ de 17 a 20 h
• El Caliu
• Bar Restaurant Sant Jaume
• Pamsucre
• El Celleret

En2’
minuts

L’Espai públic,
L’aparador de Premià de Dalt
Què és?
Un espai continu d’ús comú que té una gran importància
pels veïns/es i el seu benestar

Per què? Hi treballen, es desplacen, passegen, etc.
El dia a dia d’aquesta activitat genera un desgast dels elements de la via pública
que fa que sigui necessari el seu manteniment en les millors condicions

Evolució de la inversió en millora de l’espai públic
milions €

INVERSIÓ
Des d’inici legislatura

2,8

3M

M

+ 40%

2,3
M

2,1

MANTENIMENT

M

2M

1,7

2€ de cada 10€

+17%

M

+10%
+19%

del pressupost municipal
Recursos destinats

1,5

1M

milions €

16 persones pel manteniment
2015 *

2016

2017

2018

* Des d’inici legislatura juny 2015

Premià de Dalt dedica de mitjana 225€/hab
a la millora de vies públiques entre manteniment i inversió
Mitjana província BCN 188€/hab
Mitjana Catalunya 213€/hab
Mitjana estat 191€/hab
Font :Ministerio Hacienda

En2’
minuts

Des d’inicis de la legislatura,
Govern ha apostat per:
Millora jardins, àrees verdes i parcs infantils

580.000 € = 56€/habitant/any

Espai La Fàbrica

⁄ Can Figueres ⁄ Barri Santa Anna

Espai públic

3.156 arbres
en zona urbana

11,65 m2

superficie verda /hab

73

espais verds

Neteja viària
Des de fa 5 anys l’Ajuntament fa tota la neteja viària a
través de la Societat Municipal La Pinassa

544.000 €/l’any = 53€/habitant /any
Neteja i manteniment del verd al carrer
Previsió nou encàrrec a partir any 2019

+ 88.000 € en neteja viària
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El passat 19 de setembre es va celebrar un acte molt important per a la comunitat educativa

Homenatge i comiat als m estres que es jubilen
El passat 19 de setembre la sala de plens
de l’Ajuntament de Premià de Dalt va acollir
un acte molt important per a la comunitat
educativa i per a moltes generacions de
premianencs. Es va retre un més que
merescut homenatge als Mestres que
enguany s’han jubilat.
Acompanyats pels companys i companyes
de professió, es van acomiadar mestres
històrics de l’Escola Bressol, Escola Marià
Manent, Escola Santa Anna i Institut Valerià
Pujol i Bosch.
Des de l’Ajuntament i en nom de tot el poble de Premià de Dalt, us donem les gràcies per la vostra trajectòria i
l’empremta personal i professional que deixeu a moltes generacions de premianencs.

Festes

Barri del Remei

Del 12 al 14 d’octubre

Divendres 12

Dissabte 13

12.00 hores

11.00 hores

Missa en honor a la patrona

Karaoke, videojocs i realitat virtual.
Per a tots els públics

Amb la Coral Primiliana

16.00 hores

Verge del Remei

En acabar

Cercavila

Grup de tabalers ‘New Wave Percussion’
23.00 hores

Inflables i brau mecànic 		
23.30 hores

Gran Nit de Ball

Amb l’Orquestra Sara’s		

DJ i espectacle d’animació

Diumenge 14

Amb el grup Remember

Festival de Playbacks

18.00 hores

Seguidament Fi de festa amb traca final

10

Octubre 2018

5

divendres

19 h

Xerrada

Pompeu Fabra

A càrrec de Jordi Manent
Sala de l’Orfeó
Arts i Lletres de la SC Sant Jaume

6

12 h

dissabte

Taller de Little-bots

Bibliolabs

Cal inscripció prèvia. Gratuït

Biblioteca Jaume Perich i Escala

De 10 a 14h i de 17 a 20 h

Inauguració de l’exposició

‘Què diem quan parlem
de disseny?’
Museu de Premià de Dalt

10/17dimecres

18’30 a 20 h

A càrrec de Prevenció puntcat

Biblioteca Jaume Perich i Sala
Departament de Treball Social

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE)

12 h

Activitat familiar (3 i 12 anys)

Taller de Little-bots

Bibliolabs

Biblioteca Jaume Perich i Escala

11’30 a 13’30 h
Rutes culturals guiades

Passejant per la Cisa
Activitat gratuïta. Places limitades

Santuari Mare de Déu de la Cisa
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE)

11’00 h

diumenge

Portes obertes

Aniversari Parròquia
Campanar, rectoria i casa del Terçó,
horts, museus i gruta

11 h i 18 h

Homenatge Gent Gran
Missa cantada Coral Primiliana
Lliurament de plaques (80 anys)

Associació de la Gent Gran

dimecres

17’30 h

Activitat familiar (partir de 5 anys)

Laboratori de lectura

‘Naturalistes’

17’30 h

Hora del Conte

Cal inscripció prèvia. Gratuït
Biblioteca Jaume Perich i Escala

25

dijous

19’30 h

Presentació

19 h

Tertúlia literària
Mitja vida de Care Santos
Biblioteca Jaume Perich
Arts i Lletres i Biblioteca

27

dissabte

11 h

Exposició fotogràfica

Interpretant vi DO Alella
amb imatges dels artistes locals.

Sala de plens de l’Ajuntament
i plaça del Mirador (tast)
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica

31

dimarts

18 h

Festa popular Castanyada

EXPOSICIONS
De l’1 al 15

A càrrec de Noemí Caballer
Biblioteca Jaume Perich i Escala

19

Secció de Salut de la SC Sant Jaume

Sant Jaume

Juguem amb les
paraules
dimarts

Sala de l’Orfeó

Tast gratuït dels cellers

Parròquia de Sant Pere

17

De la inseguretat i el
temor fins al pànic
i la fòbia’ A càrrec de la

8’00 h

dissabte

Cal inscripció prèvia. Gratuït

19’30 h

Xerrada

Museu de Premià de Dalt

Excursió a Aiguaviva

14

dilluns

Calendari Oncolliga 2019

Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

Tapa + beguda: 3€

diumenge

El bon ús de les TIC

13

22

psicòloga Ketty Sellarès

Sortida del pati de Sant Jaume

Dia de la tapa

9

19’30 h

dimecres

Taller per a mares i pares

Activitat familiar (3 i 12 anys)

7

10

Artistes Joves

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

Del 10 d’octubre al 15 de desembre
divendres

21’30 h

Cine Fòrum.

Call me be your name’
Sala Sant Jaume. Espai de Cinema

Què diem quan parlem
de disseny?
Museu de Premià de Dalt

Regidoria de Turisme i Museu de Premià de Dalt.

11

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

El fruto prohibido
Liv Strömquist
Estem vivint un temps
marcat per la denúncia del
masclisme des de tots i cadascun dels àmbits de la nostra
societat. Els debats comencen a
obrir-se i les editorials ho estan
recolzant publicant assajos, no
només sobre feminisme, també
sobre testimonis, biografies, ficció i llibres de coneixements, que fins fa poc no sabíem que podríem necessitar.
És el cas d’aquest còmic de no ficció titulat El fruto prohi-

Editorial: Reservoit Bokks

Traducció: Alba Pagán

bido i escrit per la locutora i activista feminista Liv Strömquist (Lund, 1978).
Partint de la ironia bíblica del seu títol, Strömquist
traça el relat del paper de les dones a través de la història
social i cultural de la vulva, és a dir, una representació del
sexe femení analitzant el seu anar i venir des d’allò sagrat
al delicte o des de la fòbia a la delectança. L’autora posa de
manifest com els homes han silenciat, interpretat i censurat el cos de la dona al llarg de la història en relació a la
representació pública de l’òrgan sexual extern femení.

Rosa a puntets

Editorial: Impedimenta

Callot, Amélie/ Godbout, Geneviève

Traducció:Anna Gorina

A tots ens ha passat que
hi ha dies que ens llevem
plens d’alegria i amb ganes
de menjar-nos el món i dies
que, només veure el gris
per la finestra o la pluja que
comença a caure, ens sentim
tristos i sense ganes de fer
res. Això mateix li passa a l’Adèle, una jove alegre que té
una cafeteria en un petit poble de muntanya. Gràcies al
seu entusiasme, la cura que posa en els detalls i l’inestimable ajuda d’en Lluc, el local ha esdevingut el centre de
la vida social de la zona, on a més de prendre cafè, es fan

Maridatge: L’art del vi
L’inici d’un anhel. Fotografia de Rafael Mirabet

concerts o es poden comprar productes de mercat. Malgrat
tot, quan el temps es torna gris i comença a ploure, l’Adèle
perd tota l’alegria, tanca el cafè perquè a penes ve ningú i
es fica al llit incapaç de fer res. Fins que un dia, la misteriosa aparició d’unes botes d’aigua, un impermeable i un
preciós paraigües rosa a puntets farà que la seva perspectiva canviï i comenci a apreciar aquelles coses bones que
abans no sabia veure.
Mitjançant unes il·lustracions delicades i plenes d’expressivitat, amb una tècnica que li proporciona al dibuix
cert aire antic, la il·lustradora aconsegueix plasmar amb
elegància l’atmosfera tendre i romàntica del relat, on
l’amor és rosa a puntets.

Poema: Núria López
Orígens
T’agafaves dels ceps quan aprenies a caminar
i els gotims de xarel.lo t’omplien la boca.
L’avi reia i el pare s’afanyava
per tornar-te al redós segur de l’era
on les dones cosien sota l’emparrat.
Ets nét i fill de pagesos
la vinya i el sauló
són carn i sang;
origen i família.

27 d’octubre a les 11:00h .Ajuntament de Premià de Dalt (Sala de plens + Hall) i Pl. del Mirador
Organitza l’Ajuntament de Premià de Dalt amb la col.laboració de l’Associació d’Artistes
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @_.gloridays 2. @djmasterflash 3. @evita_pinkie 4. @istar_rouge 5. @moneh70 6. @susanaqgrande

Museu
de Premià
de Dalt
2018

AMB LA COL·LABORACIÓ
DEL MUSEU DEL DISSENY
DE BARCELONA

EXPOSICIÓ:

QUÈ DIEM QUAN
PARLEM DE DISSENY?

Del 10
d’octubre
al 15
desembre
Inauguració:

Dimecres
10 d’octubre
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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Obres, democracia i llibertat. Iniciem unes
obres altament reivindicades per Premià de Dalt gràcies a l’empeny
del nostre consistori en la millora contant de la nostra vila. Entre
elles, destaquem la reurbanització de més carrers a La Floresta o
les obres de remodelació de La Benèfica que suposaran un salt qualitatiu per a
la gent gran de Premià de Dalt.
En l’àmbit nacional, després d’un 11 de setembre amb més d’un milió de
persones al carrer, pacíficament i com un sol clam, iniciem un octubre molt
reivindicatiu. L’1 d’octubre va ser la mostra de l’exercici de la democràcia, l’1
d’octubre el vàrem fer entre tots, els nostres dirigents no van fer més que
portar endavant el mandat que sortia del poble. Al final sembla senzill: el
que es demana és un referèndum en què tant els del NO, com els del SÍ ens
puguem expresar. Aquesta demanda no exclou ningú, tots els catalans podrien
Participació i seguretat

Aquest últim trimestre de l’any tirarem endavant un procés
participatiu per joves de 14 a 18 anys. Amb aquesta iniciativa
pretenem impulsar la consciència participativa de la població
jove a Premià de Dalt. Això implicarà elaborar un projecte des
de la perspectiva dels mateixos joves, a partir de propostes que puguin satisfer
les seves necessitats. També implica que els joves participin de forma efectiva
assumint protagonisme en el desenvolupament de la comunitat.
La proposta final s’escollirà per votació dels mateixos joves i s’executarà al
llarg de l’any 2019. D’altra banda l’ajuntament de Premià de Dalt, posa èmfasi
i esforços en el tema de seguretat ciutadana que tant preocupa a la ciutadania,

Cultura, poble, llibertat i República

Amb música, teatre, falcons, tallers, gegants, percusions i una
gran participació ciutadana, vam acomiadar l’estiu. L’Arrela’t
2018 ha estat de nou un èxit i és obligat agrair l’esforç de totes les
institucions, col·laboradors i patrocinadors que l’han fet possible. Es consolida,
per tant, aquesta festa dedicada a la cultura popular que sens dubte és un
motor important de cohesió social. Felicitem-nos-en un any més. Amb una
altra festa popular catalana, que ha de conviure amb tradicions anglosaxones
com el halloween, obrirem la tardor: la castanyada. Amb aquest motiu l’u de
novembre repetirem el ja tradicional acompanyament musical dels familiars
al cementiri.
Pel que fa a urbanisme, recordar-vos la imminent finalització de les obres
del carrer de la Cisa, del carrer Jacint Verdaguer, de la plaça del Mil·lenari i
de la font del peix. I molts projectes sobre la taula per seguir millorant els

Tens propostes per millorar el poble?

cridapremiadedalt@gmail.com/cridapremiadedalt
cridapremiadalt crida.pdd cridapremiadedalt.cat – Per
aquestes vies pots fer-nos arribar idees, propostes, queixes, preocupacions.
Volem ser altaveu de les vostres demandes i reivindicacions. Escoltar-vos
i pensar conjuntament les millors respostes a les mancances del poble, a les
necessitats dels veïns i veïnes. Parlem-ne.
Sempre hem apostat per una participació àmplia i real de la ciutadania. Els
partits que governen no hi ajuden, només cal veure com l’Alcalde va decidir
no permetre que la gent que va als Plens intervingui al final com s’havia
fet sempre. No volen fer pressupostos participatius, no deixen que el poble
decideixi sobre allò que el govern no vol que es qüestioni... I les poques vegades

El pasado día 17 de septiembre se llevó a cabo el primer
pleno después de las vacaciones, en el cual se trataron diversos
asuntos referentes a la gestión de nuestro municipio. También se
debatieron dos mociones presentados por la Crida, en las cuales,
por un lado, se instaba al ayuntamiento a instalar una placa conmemorativa
por los hechos acontecidos el 1 de octubre de 2017, y por otro lado, se instaba
al ayuntamiento a facilitar el inicio de un proceso constituyente para la
proclamación de una república catalana. Como no puede ser de otra forma
rechazamos sendas mociones por impropias y cuasi delictivas. En cuanto a la
primera moción, se retiró, puesto que el equipo de gobierno ya tiene previsto
realizar tal actuación. Desde el Partido Popular vamos a luchar para que dicha
placa no se llegue a instalar en ningún lugar público del municipio, y nos
encargaremos, como siempre hemos hecho, de que no se dedique presupuesto
público a defenestrar las calles de nuestro pueblo con simbología separatista.
Ya en la otra moción, advertimos al consistorio que, en caso de realizar
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expressar-se democràticament i decidir.
La proposta dels partits del NO, del NO pots parlar ni tan sols de la hipòtesi
de la independència, NO pots exercir la teva llibertat d’expressió, NO, NO, NO
a tot, aquesta proposta, sí que és excloent. Aquesta proposta, als que volem la
independència sí que ens deixa fora, aquesta sí que exclou com a mínim més
de la meitat dels catalans. Tenim presos polítics i exiliats, fet inadmissible en
una suposada democràcia. Som al seu costat i els hi enviem el nostre escalf i
solidaritat. Les democràcies avançades d’Europa no accepten delictes inventats
i mostren un alt respecte per la llibertat d’expressió, tal com anem veient.
Finalment recordem a tots els que van rebre de valent l’1, d’octubre amb una
ràbia i acarnissament intolerable. Exigim és democràcia, més llibertat!

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

creant la comissió de governació i seguretat amb la inclusió en aquesta
comissió d’en Josep Font i el nostre regidor Ginés Marín donant suport al
regidor titular Marc Tintoré. Una aposta de l’alcalde amb la implicació dels
partits que formem l’equip de govern reforçant l’àrea operativa i l’àrea política.
I, parlant de seguretat, aprofitem per recordar a la ciutadania que, amb
l’arribada de la tardor i el començament d’activitats extraescolars no hem de
descuidar tancar bé portes i finestres en sortir de casa, encara que només sigui
per 5 minuts.

facebook:Socialistes
premiadedalt.cat

Premià

de

Dalt/fernandezmin@

nostres carrers i places. Ens agradaria acabar el comunicat recordant que el 20
de setembre del 2017 l’estat espanyol va cometre el primer dels actes violents
i vergonyants que han dut a la situació actual amb presos i exiliats polítics.
També vam descobrir aquell dia que no teníem por i que de manera pacífica
lluitaríem incansablement per defensar la nostra dignitat i la llibertat del
nostre poble. L’1 d’octubre vam tornar a ser violentats i tampoc vam tenir por.
No farem un pas enrere, no oblidarem i per aquest motiu l’ajuntament prepara
actes commemoratius d’aquella diada històrica en què un poble va sortir a
defensar la llibertat amb els seus cossos i va guanyar. Llibertat Presos i Exiliats
Polítics. Visca la República Catalana d’esquerres i feminista.

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

que s’ha deixat opinar sobre aspectes del poble, després no s’ha complert el
resultat que va guanyar. Per això seguirem lluitant per donar-vos veu, perquè
es tingui en compte el que opineu i reclameu. És essencial escoltar-vos i
preguntar-vos, i si no ho fa qui governa, procurarem fer-ho nosaltres.
És el poble qui té la sobirania, són els veïns i veïnes qui han de tenir el
poder de decidir sobre tots els temes que els afecten i els importen. I nosaltres
hem de ser una eina que ajudi a fer-ho possible, obrint les institucions a la
ciutadania que les ha escollit. Amb una democràcia real, que no es limiti
a votar cada quatre anys i passar la resta sense poder dir res. Quan el poble
s’autoorganitza es demostra la seva força. L’1 d’octubre, el 3 d’octubre i el 8
de novembre va quedar clar aquest poder popular. I això cal seguir-ho portant
a la pràctica i estenent-ho des del municipalisme, construint des de la base el
poble que volem.

alguna acción en apoyo a dicha moción, nos veríamos obligados a denunciar
tales hechos ante la autoridad judicial correspondiente. Después de recibir
las reprimendas del resto de partidos separatistas, y con el silencio cómplice
del PSC, la moción fue votada en contra por todos los grupos. De todo ello,
deducimos que, como ya es comúnmente sabido, que el mal llamado “Procés”
es una farsa, un engaño para tapar los verdaderos problemas de los catalanes,
pues se siguen cerrando hospitales, sigue habiendo barracones en las escuelas
públicas, el parlamento autonómico cerrado desde el mes de julio, pero lo único
que importa es el “Procés”. Un engaño que los independentistas reconocen,
no por sus palabras, sino por la vía de los hechos. Una farsa de la que son
conocedores todos ellos, menos, parece ser, el grupo de la Crida.

facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt
premiadedalt@ppbarcelona.org

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors.
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.
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“El Remei el vam aixecar la gent del barri i del poble, ningú de fora. Potser aquest és el secret de l’harmonia”

Antonio Sola

Història viva dels inicis
del barri del Remei
Què es va trobar en arribar al Remei l’any 1961?
El barri ni existia, només hi havia sis o set cases...
Baixava un torrent amb cinc metres de profunditat
i hi havia un pont per on passava l’aigua de la mina.
Penseu que la petanca era una bòbila. Va començar
a venir gent als finals dels 50, principis dels 60,
bàsicament des de Múrcia i Granada.
..........................................................................................
Per què va venir a viure aquí?
Tenia uns familiars i ens van dir que vinguéssim
aquí a guanyar-nos la vida. Quan vaig arribar de
Granada, la meva màxima il·lusió era tenir una
casa pròpia. I només portava un mes aquí,que ja
vaig poder comprar el terreny per 25.000 pessetes.
En aquella època eren diners perquè penseu que a la
setmana jo guanyava 350 pessetes, treballant nou
hores cada dia primer a la construcció i després a
la indústria química. Fins i tot vaig estar dos anys
treballant a la Bayer, a Alemanya, per a pagar la
casa!
........................................................................................
Què fa diferent el Remei respecte altres barris?
Que tots els veïns fóssim gent de fora i que no ens
coneguéssim de res, va fer que ens uníssim per a
crear la nostra pròpia comunitat. Ara és difícil
d’entendre però un es feia la casa i els diumenges
tots anàvem a ajudar-lo sense cobrar res. El Remei
el vam aixecar la gent del barri i del poble, ningú de
fora. Potser aquest és el secret de l’harmonia.
.......................................................................................
I enmig d’aquesta harmonia van néixer les
festes del Remei?
Sí, cap al 1965-1967, a iniciativa d’uns quants
veïns. Hi he estat més de 35 anys organitzant-les!

Les festes també han canviat molt. Recordo que el
primer any només van venir dos pallassos. Pel Pilar
sempre plou, així que l’actuació es va fer dins del
Bar Avenida. A partir del següent any ja vam llogar
carpes i després amb els anys, va arribar l’envelat.
..........................................................................................
Sempre ha estat un barri amb molta relació amb
el nucli antic, potser per les escoles?
Segurament. Penseu que la primera associació de
pares i mestres, del que seria l’Escola Marià Manent
després, va néixer amb quatre, cinc persones del
poble, entre elles, jo, del Remei. Érem nosaltres els
que fèiem extraescolars als nens!
..........................................................................................
I a l’escola anaven a l’antic Ajuntament, veritat?
Sí, i després, a la Benèfica, a Cristòfol Ferrer, fins
que va arribar el Marià Manent. Amb les escoles
tinc una anècdota. Quan plovia els nens del Remei
no podien anar a escola i l’alcalde de llavors, el
Sr. Just, feia 4-5 viatges per a dur-los en el seu
cotxe, un 850. Uns quants veïns vam anar a veure’l
perquè ens posés un autocar i vam contractar un
tal Gaspar del barri Sta. Anna que feia viatges
d’autocar entre Múrcia i Premià. Tot i això, l’alcalde
continuava davant del bus cada viatge amb el seu
850 per acompanyar els nens i nenes. Li encantava!
......................................................................................
En general, podem dir que el barri ha canviat
molt, oi?
Moltíssim. Anys enrere aquí teníem dues botigues,
una merceria, dues perruqueries, tres bars, una
fusteria, més de vint... hi havia de tot. Avui la gent
més gran ha anat marxant i als joves els costa molt
quedar-s’hi perquè les cases són massa cares... És
clar, ve gent nova i l’ambient ja no té res a veure.
Malgrat tot he de dir que per les Festes del Remei
ve molta gent que ja no viu al barri però que no se
les perd per res del món. I això també és molt maco.

L’Antonio Sola va arribar a Premià de Dalt l’1
de gener de l’any 1961, des de Granada. Anys
després, casualitat de la vida, es va casar amb
una granadina a qui va conèixer al Remei.
Avui, amb 80 anys, recorda a la perfecció mil-iuna anècdotes dels anys 60 que ens fan una
fotografia fidedigna dels orígens d’aquesta zona
del poble. Un barri de gent honrada, solidària i
treballadora que es va integrar perfectament a
la seva terra d’acollida, Catalunya.

La seva immobiliària de confiança

WWW.PUNTIMMOBILIARI.COM
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