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Compte enrere per a la sala polivalent/gimnàs
Primera pedra d’aquest equipament dins l’ Escola Santa Anna que serà per a tot el barri



DESTAQUEM
Transformació digital 
i nou equipament a l’Escola Sta. Anna

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
La seguretat, màxima prioritat

AGENDA D’ACTIVITATS 

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

XARXES SOCIALS

TRIBUNA POLÍTICA

L’ENTREVISTA
Ana M. Benedicto i Anna Lorente

L’alcalde escriu

Amb l’arribada de la tardor, hem engegat un seguit d’obres 
històricament reivindicades, especialment pels veïns del 
barri Santa Anna-Tió. La construcció de la sala polivalent 
a l’Escola Santa Anna i la pacificació dels accessos viaris 
pel camí del Mig, així com la finalització del carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer o la plaça Mil·lenari, inicien la recta final 
del pla de millora urbanístic a la zona. Un conjunt d’actua-
cions que han fet canviar en els darrers anys Santa Anna-
Tió, augmentant la qualitat de vida dels seus veïns.

D’altra banda, amb l’arribada del canvi d’hora, i coneixe-
dors de la preocupació social quant a robatoris, el Govern 
ha posat en marxa un pla de reforçament policial, amb més 
patrulles mòbils de la Policia Local, així com amb cossos de 
seguretat a peu que vigilaran els nostres barris. Tots ells 
treballant coordinadament  amb Mossos d’Esquadra.

He de dir-vos que el primer Consell d’Alcaldes que 
vaig convocar com a President del Consell Comarcal del 
Maresme amb la resta d’alcaldes i alcaldesses va ser per 
exigir al Departament d’Interior més recursos per a segu-
retat, més patrulles de Mossos i canvis per endurir la llei 
contra els responsables dels robatoris. A banda, recordeu 
que la col·laboració de tots és vital, així que no dubteu en 
trucar al 112 quan detecteu qualsevol moviment o situa-
ció estranys. Entre tots farem un Premià de Dalt més segur.
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L’Escola Santa Anna ha estat 
dotada d’una quantitat de punts 
que es poden bescanviar en material 
informàtic. El Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya ofereix un 
catàleg amb una gran diver-
sitat de material informàtic 
pensat per Educació Infantil, 
Primària, Secundària i per 
escoles d’Educació Especial. 

La difusió que l’Escola 
Santa Anna fa a través de les 
noves tecnologies com el nou 
web i les xarxes socials Face-
book i l’Instagram també propicien 
aquesta transformació digital. La 
línia d’aquesta transformació es 

farà d’acord amb els objectius que 
s’han prioritzat en el Pla Tac durant 
aquests últims quatre anys, en què ha 

destecat la introducció de la robòtica, 
la introducció a la programació amb 
programari com l’Scratch i el Code.

org, així com el treball amb eines 
digitals a l’aula com tauletes i PDI’s. 

Aquest privilegi ha estat gràcies a 
l’esforç de tot l’equip docent, 
de l’AMPA que sempre ha 
col·laborat en aquest canvi, 
a la projecció Europea del 
centre amb el projecte 
Erasmus K2 que porta a 
terme i a la participació de 
l’escola en programes d’in-
novació tecnològica com 
ara Eduhack de mSchools 
que propicia la creació d’ac-

tivitats digitals a l’aula amb 
col·laboració d’altres centres del 
territori.

Mentre durin les obres, i per 
motius de seguretat, la zona d’ac-
tuació està tancada al personal aliè a 
l’obra i això té conseqüències en l’en-
trada d’alumnes per la part inferior 
del centre. 

Quant a les afectacions viàries, 
el carrer Amèlia canvia de sentit 
de circulació i passa a ser en sentit 
Mataró a fi d’evitar fer baixar els 
vehicles fins al camí del Mig i davant 
la porta de doble d’accés a l’obra s’eli-
minen, temporalment, 5 places d’es-
tacionament per a permetre també 
l’accés de vehicles pesats.

La sala polivalent serà un edifici 
independent amb doble accés, tant 
des de la pròpia escola com des del 
torrent de Santa Anna per a fer-lo 
polivalent i no únicament vincu-
lat als usos escolars. Serà un espai 
cobert diàfan de 200m2 amb dife-
rents espais com escenari, vestidors, 
wc’s, dutxes i sales tècniques d’ins-
tal·lacions diverses per tal d’acollir 
activitats esportives, espectacles 
teatrals, conferències, exposicions…

Inici obres: 22/10/2018

Durada obres: 8 – 9 mesos

Cost licitació: 852.300,47€
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ÉS UNA DE LES CINQUANTA ESCOLES SELECCIONADES PER FER  LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL. 

SERÀ UN ESPAI COBERT DIÀFAN DE 200M2 AMB DIFERENTS ESPAIS VINCULATS PER ACOLLIR TOT TIPUS D’ACTIVITATS

L’Escola Santa Anna, amb la transformació 
digital, afegeix noves eines de treball a l’aula

En marxa les obres de construcció de la sala 
polivalent/gimnàs a l’Escola Santa Anna

Aquest privilegi ha estat gràcies a l’esforç de tot l’equip docent i de l’AMPA

Dilluns 22 d’octubre començaven les obres de construcció d’aquest equipament 
d’usos múltiples i doble alçada al pati del centre

>> Equip de mestres i la directora del centre  (Foto: Escola Santa Anna)
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PLE  ORDINARI 15 D’OCTUBRE DE 2018

Aprovació de les bases reguladores especifiques per  
ala concessió de subvencions en règim de concurrèn-
cia competitiva. 
· APROVADES AMB 14 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i Crida 

· 1 ABSTENCIÓ: Crida · 2 VOTS EN CONTRA: PP
......................................................................................
Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per  a l’exercici 2019.
 · APROVADES AMB 14 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC, PSC i 1 

Crida · 1 ABSTENCIÓ: Crida · 2 VOTS EN CONTRA: PP
......................................................................................
Moció dels grups municipals del PDeCAt i ERC relativa 
al 1r aniversari del referèndum de l’1 d’octubre. 
 · APROVADES AMB 11 VOTS A FAVOR : PDeCAT, ERC i 1 Crida      

· 4 ABSTENCIONS: 1 Crida i PSC · 2 VOTS EN CONTRA: PP
......................................................................................
Moció inicial de la Crida a la que s’adhereixen tots els 
grups municipals per a crear el Consell per la Intercultu-
ralitat · APROVADA PER UNANIMITAT
......................................................................................
Moció de la Crida en nom de la coordinadora SOS 
Menjadors Escolars per un debat sincer amb la comu-
nitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de 
l’espai del migdia als centres educatius de titularitat 
pública · APROVADA PER UNANIMITAT

ACORDS DE PLE

PROPER PLE:  DILLUNS 12 NOVEMBRE A LES 20H

CRÒNICA DEL PLE
Les ordenances fiscals i el primer aniversari de l’1-O marquen el Ple d’octubre

Quant a la concessió de les subvencions, es va aprovar 
agilitzar a les entitats el tràmit a l’hora de sol·licitar-les 
i fer el pagament fins al 80% de la subvenció concedida 
durant el primer semestre de l’any. Des del Partit Popular 
van defensar que votarien en contra ja que “es subvencio-
nen entitats independentistes camuflades com a culturals” 
manifestant la seva crítica a destinar diner públic “en acti-
vitats independentistes que generen odi a Espanya”. El 
regidor d’Hisenda, Alejandro Costa, va recordar als regi-
dors del PP que “el que aprovem avui no fa referència a 
les entitats que vostès diuen ja que s’aproven per conveni 
directe”, tot afegint, “les bases d’avui són per a les entitats 
locals de Premià de Dalt”. L’aprovació de les bases per a 
la concessió de subvencions es va aprovar amb 14 vots a 
favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i 1 de Crida Premià de 
Dalt), 1 abstenció (Crida) i 2 vots  en contra (PP).

Ordenances Fiscals per al 2019

Els dos canvis més destacats són un en l’àmbit de la 
Sostenibilitat i l’altre, de suport a la Cultura al municipi. 
D’una banda s’amplia la tipologia de vehicles que gaudiran 
d’una rebaixa del 50% a l’impost. Concretament, els elèc-
trics, híbrids, bimodals i les seves derivades amb l’objectiu 
de reduir la contaminació incentivant l’adquisició i ús dels 
vehicles menys contaminants. D’altra banda, l’exempció del 
pagament de taxes a les entitats locals inscrites al Registre 
Municipal per a fer les seves activitats, així com la gratuïtat 

dels espectacles que es fan a Premià de Dalt per als joves 
fins als 18 anys amb la voluntat de facilitar el seu accés a la 
cultura. La proposta es va aprovar amb 14 vots a favor 
(PDeCAT, ERC-AM, PSC-PM i 1 de Crida Premià de Dalt), 
1 abstenció (Crida) i 2 vots en contra (PP).

Mocions 

PDeCAT i ERC van presentar-ne una relativa al primer 
aniversari del referèndum de l’1 d’octubre, facilitada per 
l’entitat municipalista ACM a la que l’Ajuntament està 
adherida. La moció es va aprovar amb 11 vots a favor 
(PDeCAT, ERC-AM i 1 de Crida Premià de Dalt), 4 absten-
cions (PSC-PM i 1 Crida) i 2 vots en contra (PP).

El PP també va presentar una moció en aquest cas relativa 
a la col·locació de simbologia partidista en edificis i espais 
públics però no va prosperar en només rebre 2 vots a favor 
del PP; 3 abstencions del PSC i 12 vots en contra de 
PDeCAT, ERC i Crida. Sí que es va aprovar per unanimitat 
-i de fet tots els grups municipals es van adherir a la moció 
inicial de la Crida- la moció que demanava crear el Consell 
de la Interculturalitat per fomentar la participació de veïns 
del poble amb orígens i cultures diverses. Finalment, també 
va prosperar per unanimitat la moció de SOS Menjadors 
Escolars que reclama un debat sincer amb la comunitat 
educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai 
del migdia als centres educatius de titularitat pública. 

El Ple va tenir lloc dilluns 15 d’octubre, en el que el Govern va presentar per a la seva aprovació les bases per a 
concedir subvencions i la modificació de les ordenances fiscals, és a dir els impostos i els tributs, per a l’exercici 2019.



L’Ajuntament de Premià de Dalt 
ha iniciat els treballs per a mantenir 
en estat òptim la franja perimetral 
de protecció contra incendis fores-
tals. Aquesta franja és una zona de 25 
metres d’amplada que envolta el perí-
metre lliure de vegetació seca i massa 
arbòria. 

La primera franja en la que s’està 
actuant és la del barri del Remei i es 
farà a totes les zones fins arribar al 
límit amb Vilassar de Dalt. 

Les tasques consisteixen en elimina-
ció d’arbres deixant la densitat de peus 
arboris que marca la llei, desbrossar la 
vegetació, aclarir els matolls i retirar la 
vegetació seca. 

Cost Actuació
Import Direcció Obra: 3.819,97€
Execució: 48.387,20 €
Total: 52.207,17 €

85% SUBVENCIÓ
Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Premià de Dalt 
posa a disposició de la població un 
tècnic per atendre els veïns que 
vulguin reduir la despesa energètica, 
per tant, la despesa econòmica .

Des d’aquest punt d’informació es 
plantegen objectius com fomentar 
l’aplicació de bones pràctiques d’es-
talvi i eficiència energètica entre la 

ciutadania o crear consciència ener-
gètica i informar sobre els impac-
tes negatius, sobre el medi ambient i 
sobre la salut de les persones, de l’ac-
tual model energètic. Amb aquest 
projecte també es podran detectar 
casos de pobresa energètica de famí-
lies que passen per dificultats econò-
miques i corren el risc de veure’s 
privats de l’accés als serveis bàsics 
de llum, aigua o gas i informar-ne als 
tècnics de serveis socials.

Cal que demaneu cita prèvia
Punt d’Informació d’estalvi energètic
Plaça del Mil·lenari, 5

93 693 15 91
Dimecres 7, 14, 21 i 28 novembre 
de 15.30 a 18.30 h.

Sabeu quanta energia 
consumiu a casa? 
La calculadora energètica és una 
eina que us permet conèixer quanta 
energia consumiu i quins són els 
equips més consumidors de la 
vostra llar. Per poder començar 
a estalviar, primer heu de saber 
quanta electricitat consumiu. 

Escanegeu el codi QR 
Calculadora energètica 
per a saber quanta energia
consumiu a casa vostra.
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ELS DIMECRES 7, 14, 21 I 28 DE NOVEMBRE DE 15.30 A 18.30 HORES HI HAURÀ UN TÈCNIC QUE ATENDRÀ ALS VEÏNS

LA PREVISIÓ ÉS QUE LES FRANGES QUEDIN ENLLESTIDES ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Demaneu cita al Punt d’informació d’estalvi energètic

Vols estalviar a la teva 
factura de llum , aigua  i gas?

S’inicia la neteja de les franges 
perimetrals al nucli urbà
L’objectiu es millorar la seguretat de les persones, habitat-
ges, i disminuir el risc de propagació d’un incendi forestal.
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Marià Manent i Cisa 
(Barcelona, 1898 - 1988)

Poeta, traductor, crític literari i 
autor d’unes vastes memòries, 
és autor d’una obra compacta. 
El 1978 rep un homenatge per 
el seu vuitanta aniversari amb 
la publicació, entre altres actes, 
d’una antologia poètica. El 1985 
rep el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes per a tota la 
seva trajectòria. Mor a Barcelona, 
la seva ciutat natal, l’any 1988. El 
1989, un any després, es publica 
l’edició definitiva de Poesia 
completa. El 1998, amb motiu 
del centenari del seu naixement, 
l’obra literària de Marià Manent 
és reconeguda en homenatges 
diversos. Es publiquen l’opuscle 
‘Centenari Marià Manent (1898-
1998)’, presentat a Premià de Dalt, 
i el recull d’articles ‘Crítiques, 
personatges, confidències’, a 
càrrec de la Institució de les Lletres 
Catalanes. L’any 2000 es publica el 
primer volum de l’Obra completa, 
amb l’edició íntegra, per primera 
vegada, del seu dietari.

Una ruta cultural guiada on descobrirem 
els encants del municipi vistos des de la 
mirada del poeta Marià Manent.

Tots els tercers diumenges de mes tindrà lloc 
aquesta ruta patrimonial, per la qual les places 
són limitades. L’horari és d’11.00 a 13.00 hores 
i el lloc de sortida és el parc Felicià Xarrié.  La 
concepció de la ruta és obra d’Enric Vila, Fina 
Manent i la secció Arts i Lletres de la Societat 
Cultural Sant Jaume, sota la coordinació de la 
regidoria de Turisme i Promoció de la Vila. 

Com us heu d’inscriure a la Ruta Marià Manent?
93 693 15 90 / prmd.ocupacio@premiadedalt.cat / www.premiadedalt.cat 

R

Diumenge 11 de novembre

Nova ruta per descobrir Premià de Dalt

Passejant amb Marià Manent
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La tardor al municipi és sinònim de 
recuperar una nova edició del Festival 
d’Arts Escèniques de Premià de Dalt, 
l’EscenARTS. El 10 i 24 de novembre us 
proposem dues representacions teatrals 
i el 22 de desembre, ja a tocar de festes, 
el Concert de Nadal amb l’Orquestra 
Catalana de Cambra, dirigida per l’amic 
Joan Pàmies.

Les dones sàvies de Molière 
D’Enric Cambray i Ricard Farré

1672, França. Molière i la Companyia 
del Rei estrenen una comèdia de 
costums amb un embolic familiar on 
s’hi recull l’afany de saber de les dones 
i posa en evidència un poeta mediocre i 
cregut de l’època.

2016, Catalunya. Molière i només dos 
actors estrenen la mateixa comèdia de 
costums amb un embolic familiar on, 
amb un joc interpretatiu que trenca les 
convencions, s’hi recull la burla dels 
pedants d’avui dia.
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Trama Coop.

Orquestra de Cambra Catalana

Les dones sàvies de Molière
D’Enric Cambray i Ricard Farré

Això es amor

Concert de Nadal
dirigida per Joan Pàmies

Emmarcat dins els actes 25N contra la violència de gènere.
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TEATRE
Fòrum

GRATUïT

desembre

Coorganitzat Cultura i Serveis Socials.

El Teatre de Sant Jaume i la Parròquia de 
Sant Pere, escenaris de l’edició de tardor

EL 10 DE NOVEMBRE COMENÇA L’ESCENARTS TARDOR, AMB DUES PROPOSTES TEATRALS I UN CONCERT DE NADAL

L’Orquestra de Cambra Cata-
lana va ser fundada per Joan 
Pàmies l’any 1986. Durant els 
seus 30 anys de trajectòria s’ha 
mantingut fidel als seus prin-
cipis fundacionals. L’OCC dóna 
l’oportunitat d’actuar a joves 
intèrprets al costat d’una plan-
tilla estable de professionals 
de prestigi; ofereix als crea-
dors de l’avantguarda musical 
la possibilitat d’estrenar les 
seves produccions i impulsar 

el seu coneixement. En el seu 
extens repertori, que abasta 
totes les èpoques i compositors, 
dedica una atenció especial a 
la interpretació i divulgació 
de la música catalana. És l’or-
questra oficial del Festival de 
Música del Maresme, i compta 
amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, l’Institut Ramon 
Llull i AIE.

Això és amor 
(Teatre Fòrum). Trama Coop.

Fruit del treball conjunt entre les 
regidories de Serveis Socials i Cultura 
us proposem commemorar el 25N amb 
aquest esdeveniment de teatre fòrum.

Viatjarem a través de la història 
d’una parella i ho farem anant enrere 
en el temps fins als seus inicis per 
reflexionar i entendre allò que els ha 
portat fins on són ara. Destaparem els 
mites de l’amor romàntic, les violències 
quotidianes i invisibles, qüestionarem 
els rols de gènere, identificarem les 
violències masclistes i actuarem per 
canviar la història.

Concert de Nadal 
amb l’Orquestra de Cambra Catalana
dirigida per Joan Pàmies



En2’
minuts

La seguretat
Prioritat màxima

Dades
Any 2018
22 persones detingudes per robatoris a Premià de Dalt > D’aquestes, 10 són a presó

Retrat
La majoria són persones vingudes de l’est d’Europa i en segon lloc de Xile

Es tracta de delinqüents reincidents

Eviten coincidir amb propietaris

No són assaltants violents: amb violència són condemnats a presó

Quan es produeixen els delictes?
Majoritàriament dijous, divendres i dissabte tarda/nit

Com es cometen els delictes?
Escalant i obrint portes/finestres corredores

Prioritzen cases buides

Dificultat
A vegades se’ls localitza però sense material robat

Llavors no se’ls hi pot imputar delicte comès

Augmentar la prevenció
Evitar deixar portes i finestres mig obertes

Tancar sempre amb clau

Importància de posar sempre l’alarma

Alarmes perimetrals amb què s’encenen llums si entra un intrús

La col·laboració ciutadana, fonamental
70% delictes es resolen gràcies a la col·laboració ciutadana

Trucar sempre al 112 Emergències



En2’
minuts

Policia Local (+3 patrulles) • Àrea Bàsica Policial de Mossos d’Esquadra 

Controls policials conjunts • Helicòpter

Serveis d’ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) 
que proporcionen més efectius policials puntualment

Àrea d’investigació per alertar sobre matrícules denunciades i imputar delictes

Evolució inversió en seguretat
despesa en seguretat per habitant

Mesures per augmentar 
la seguretat ciutadana

Dispositius

Consell de Seguretat al Consell Comarcal del Maresme

Alcalde i president del Consell, Josep Triadó, 
va convocar un Consell de Seguretat per a demanar:

Més presència de Mossos d’Esquadra al carrer

Menys permissió de la justícia: canvi de legislació i d’interpretació per part dels jutges

Horari d’hivern

Reforç amb patrulles de proximitat a peu a cada barri de Premià de Dalt

Campanyes informatives porta a porta a càrrec de Mossos

Instal·lació de 18 càmeres a les entrades del municipi

           Lectores de matrícules i connectades amb la policia les 24 hores

Actuació en l’enllumenat públic

 Canvi de lluminàries + l·luminació de punts foscos

 Formació pionera del personal de la via pública “els ulls de la policia al carrer” 

Accions concretes a Premià de Dalt 

Premià de Dalt 103,53€/hab

Província BCN 68,55€/hab

Catalunya 62,34€/hab

Estat espanyol 59,76€/hab

Premià de Dalt            Província BCN            Catalunya            Estat espanyol

2010          2011           2012           2013            2014          2015          2016          2017          2018

152€

114€

76€

38€

0€

Premià de Dalt

Fuente: Ministerio de Hacienda
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El 16, 17 i 18 de novembre arriba l’onzena edició de la Happy Ride 
Weekend. Un cap de setmana per a gaudir al màxim de la BMX i la 
MTB amb suor, riures i dirt!

Els millors riders internacionals s’uniran a les promeses locals per 
a oferir-nos un espectacle increïble en un dels millors bikeparks del 
món. Dissabte serà el torn dels amateurs en la línia MBA, escalfant 
motors per a la gran final Dirt Jump que ens oferiran els PROS el 
diumenge.

I com sempre, el cap de setmana ofereix activitats per a tots els 
públics amb les competicions de Pumptrackm obertes a PROS, 
amateurs i nens/es a partir de 9 anys.

L’entrada al públic és gratuïta. Hi haurà paradetes amb les millors 
marques i servei de menjar i beguda. 

Cal recordar que els menors de 18 anys no poden venir 
sols a utilitzar les instal·lacions sense una autorització 
degudament signada pels seus pares o tutors.

Arriba la Happy Ride Weekend 
2018 a La Poma Bikepark

Ens ajudeu a netejar el bosc de Premià de Dalt?

TOT PREPARAT PER A PASSAR UN CAP DE SETMANA ESPECIAL JA SIGUIS RIDER O ESPECTADOR.

EL PASSAT 19 DE SETEMBRE ES VA CELEBRAR UN ACTE MOLT IMPORTANT PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

La regidoria de Medi Ambient i l’ADF Premià de Dalt 
(Associació Defensa Forestal) organitzen una jornada de 
voluntariat per netejar el bosc. L’activitat està convocada 
per al dissabte 24 de novembre, a les 8 del matí. El punt de 
trobada és la plaça de la Vila (antic Ajuntament).

Inicialment, l’activitat havia de celebrar-se el 27 d’octubre 
però per causes meteorològiques es va ajornar.

PUNT DE TROBADA: 8h a la plaça de la Vila  
(antic Ajuntament).  

www.premiadedalt.cat  

US HI ESPEREM! 
PER RISC DE 

PLUJA 
ABUNDANT, 

L’ACTIVITAT ES 
POSPOSA AL 

DISSABTE 24 DE 
NOVEMBRE 

L’organització donarà guants de protecció a tots els 
voluntaris i en acabar l’acció de voluntariat, hi haurà 
un esmorzar per als participants.

www.premiadedalt.cat



Taller

Salvar una vida 
està a les teves mans
A càrrec de Silvia Sarrà
DUE-Instructora SVB-DEA
Sala de l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Secció Salut de la SC Sant Jaume

Presentació del llibre   

La peixera
Obra de teatre de Toni Cabré
L’autor conversarà amb Toni Martín, 
Lectura dramatitzada fragments 
de l’obra a càrrec dels actors Oscar 
Molina i Jaume Casals
Can Vallerià _ passeig Coromina, 32
Can Vallerià _art, comunicació i territori
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4 diumenge

6 dimarts

10 dissabte

13 dimarts

14 dimecres

17 dissabte

20 dimarts

25 diumenge

27 dimarts

30 divendres

21’30 h

11 h

20 h

8’30 h

20 h

19’30 h

19 h

17’30 h

20 h

12’30h

12’30h

17’30h

18 h

19 h

Cinefòrum   

Cicle “Asghar Farhadi, 
el cinema de la condició humana

“Una separación”
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema Sant Jaume

Cinefòrum   

Cicle “Asghar Farhadi, 
el cinema de la condició humana

“El pasa do”
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema Sant Jaume9 divendres

16 divendres

21’30 h

21’30 h

Presentació del llibre
diari de presó de l’ex consellera 
de Governació, Meritxell Borràs

 34 dies tardor 
i 1 de primavera
A càrrec de Meritxell Borràs
Casal Jove
Dones de Dalt i ANC Premià de Dalt

21 h

Novembre 2018

Hora del conte per nadons 

Ballmanetes
Contes i cançonetes 
en llengua de signes
A càrrec de Cep i la Nansa
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Hora del conte 

Perfum de contes
A càrrec de Gina Clotet
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Taller

Ballant els xacres
a càrrec de Norma Ros
SC Sant Jaume. Secció Salut SC Sant Jaume

Presentació del llibre

Premi de Poesia Miquel Martí i Pol.
El dictat de l’agulla
de Jaume Cases Mas
Presentació : Marcel Riera   
Can Vallerià _ passeig Coromina, 32
Can Vallerià _art, comunicació i territori

Taller

Castigar o premiar, 
on està el límit?
A càrrec de la psicòloga Laia Salat Foix
SC Sant Jaume. Espai Salut Sant Jaume

BiblioLABS

 La plastilina fa llum. 
Juguem amb l’electricitat
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Excursió

La tardor al Montseny 
Sortida pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya

Xerrada

 Mascotes i propietaris
malalties transmissibles 
a càrrec Francisco Martínez
SC Sant Jaume 
Secció Salut de la SC Sant Jaume

Taula Rodona

La immigració:
problema o oportunitat?
Teatre de la SC Sant Jaume
Secció Fòrum i Societat

42è Premi 
Poesia Marià Manent 
Sala Sant Jaume de la SC Sant Jaume
Arts i Lletres i Ajuntament

Concert de Corals 

Coral Mare de Déu 
del Coll de Barcelona 
Coral Primiliana
En benefici de la Marató de TV3.
Aportació de 3€
Parròquia de Sant Pere

Commemoració del Dia 
contra la violència de gènere

Lectura de manifest
Concert de la Coral del Barri 
Plaça de la Fàbrica
Ajuntament, Dones de Dalt i Vocalia de Dones del Barri 
Santa Maria, Santa Anna-Tió

19 H
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

La protagonista d’aques-
ta història és una escriptora 
que s’enamora d’un professor. 
Després de casar-se es muden a 
una ciutat al Sud de l’Índia on 

de seguida descobrirà que el que ella imaginava com una 
unió entre iguals per ell no és més que un contracte de 
propietat que la redueix a la funció d’esposa obedient. 

A partir d’aquest moment s’endinsarà en un espiral 

de maltractament que sumirà la seva existència en un 
calvari. Atrapada en aquest horror, només trobarà sortida 
gràcies a l’escriptura, farà una reflexió sobre com narrar 
la violència, una reivindicació de l’obra d’art com acte de 
rebel·lia i sanació. Aquest relat és precisament això, el 
testimoni real, poètic i punyent alhora, de l’escriptora i 
activista índia Meena Kansamy, que va trigar cinc anys 
en poder explicar la seva pròpia història de violència de 
gènere. 

Aquest és el segon poemari de 
l’autora i il·lustradora canaden-
ca Rupi Kaur (Panjab, 1992) que 
va irrompre al panorama edito-
rial amb Milk and Honey (2014), 
una obra auto publicada que va 
néixer directament a Instagram 

i que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes 
internacional. 

Amb El sol i les seves flors, repeteix fórmula,partint 
de la metàfora del cicle de creixement d’una flor, Rupi 
Kaur traça el seu propi itinerari vital tornant als matei-

xos temes del seu primer llibre: la violació, el desamor, les 
pròpies arrels, la família, l’amor i el feminisme. 

Al llarg de les cinc parts que el composen: marcir-se, 
caure, arrelar, alçar-se i florir, assistim a aquest camí 
d’aprenentatge de l’autora i, alhora, a la superació del fet 
traumàtic; la poesia com a indagació i expressió del dolor. 
A més, el llibre també és un homenatge als seus orígens 
hindús a través de la figura dels pares, 

Rupi Kaur pot arribar a una gran part dels lectors, 
perquè la seva sensibilitat expressada amb senzillesa no 
li resten profunditat i emoció.

Cuando te golpeo o retrato 
de la escritora como joven esposa

El sol i les seves flors

Meena Kandasamy Traducció:Beatriz Galán Echevarría

Traducció:Bel OlidRupi Kaur

Editorial: Malpaso,2018

 Editorial: Empúries, 2018

Apartheids    Montse Assens PREMI POESIA MARIÀ MANENT 2017

17 de novembre de 2018  Lliurament dels premis Marià Manent de poesia i Valerià Pujol de narrativa

a les 7 de la tarda al teatre de la Societat Cultural Sant Jaume

El formigó és una bena als ulls que envolta la favela. 

Cal protegir la vegetació (versió oficial). 

Els nens pobres juguen entre runes i brutícia. 

Els rics, a l’altra banda, eludeixen la realitat. 

Cel o infern? Qui decideix on habita el mal? 

Qui té el poder del destí a les seves mans? 

Qui redacta els drets humans?

Imatge de portada: 

“El cadenat” d’Elisenda Sala. Gravat a l’aiguafort RIO DE JANEIRO 

(14 km) 



XARXES SOCIALSLA PINASSA_  138
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Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @animalonsveterinarispremia  2. @bernat5248  3. @bettydonate 4. @gemmiix  5. @moneh70 6. @oca63

GRIP?

NO!

VACUNA’T

Cada any la grip provoca moltes malalties greus i morts

canalsalut.gencat.cat

60+

Si tens una
malaltia
crònica

Si estàs
embarassada

Si ets
professional
de la salut

Si tens més
de 60 anys
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Decimos NO a mantener la presión fiscal 
sobre nuestros vecinos. El pasado día 15 de 
octubre se celebró el pleno concerniente, entre otros 

asuntos, a las ordenanzas fiscales que regulan los impuestos que pagamos 
al ayuntamiento de Premia de Dalt todos los ciudadanos del municipio. En 
dicho pleno, se debatieron las modificaciones sugeridas por el Gobierno 
Frankenstein del PDCAT+ERC+PSC a los impuestos, cuyas principales 
modificaciones fueron un descuento del impuesto sobre vehículos del 
50% para coches eléctricos, y la incorporación de la no sujeción en casos 
de venta del inmueble por debajo del valor de compra en el impuesto de 
plusvalía, modificación que ya llevábamos en nuestro programa electoral. 
Durante el mes de noviembre presentaremos dos enmiendas para mejorar 
dichas modificaciones de las ordenanzas fiscales, que tal y como están 

planteadas por el ayuntamiento, resultan insuficientes y que tan sólo 
conllevan trasladar una mayor carga fiscal al ciudadano.

Posteriormente tanto ERC como PDCAT presentaron una moción por 
la conmemoración del 1 de octubre en la cual, entre otras barbaridades, 
exigían al Tribunal Supremo la liberación de los políticos independentistas 
presos, convirtiendo el debate político en un patio de colegio, repitiendo 
las mismas falacias que vienen pregonando los nacionalistas desde hace 
40 años. Frente a los repetidos ataques de los grupos independentistas, 
PSC incluido, nos defendimos, y les decimos hoy que, como dijo el clásico 
escritor español Pío Baroja, “El carlismo se cura leyendo, y el nacionalismo 
viajando”.  
facebook: PPremiadedalt / twitter: @PPremiadedalt / 
mail: premiadedalt@ppbarcelona.org
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Tossudament alçats lluitarem amb 
cultura i educació al costat dels joves

Tot igual al vell i tronat país veí. Amb cants melosos de 
sirena, però sota la trena ingènua i l’escata platejada, la 

mateixa bèstia rabiosa. Alguns, que som molts, seguirem tossudament 
alçats i no ens deixarem seduir, ni ens faran naufragar. Tenim un país que 
alliberar, però també -i sobretot- un poble que governar (republicanament), 
perquè ens devem a la seva gent.

Hem acabat el primer mural d’art urbà a Premià de Dalt. Disseny a càrrec 
d’en Soem Mac amb la participació de les alumnes de 3er d’ESO. Impulsat 
des de les regidories de Joventut i Ensenyament amb la col·laboració de 
l’Institut Valerià Pujol. Recordar-vos que la Ludoteca i l’Espai Jove ja són 
en marxa i que La Fletxa s’ha traslladat a la plaça del Mil·lenari. Gran èxit 
de la Festa Major del Barri del Remei organitzada per l’Associació de Veïns 

d’aquest barri amb el suport de la Regidoria de Festes i tot l’Ajuntament 
de Premià de Dalt. Arrenquem l’EscenARTS de Tardor: dissabte 10 de 
novembre “Les dones sàvies”, de Molière, amb Enric Cambray i Ricard 
Farré, a les 20,30 al Teatre de Sant Jaume; i el dissabte 24 a les 19,00, 
“Això és amor”, Teatre fòrum, programat per les regidories de Serveis 
Socials i Cultura i Arts Escèniques, emmarcat dins els actes del 25 N contra 
la violència de gènere (espectacle gratuït). Al novembre farà més d’un any 
de l’empresonament indigne d’en Jordi Cuixart, en Jordi Sánchez, l’Oriol 
Junqueras i en Joaquim Forn. Només la cultura, l’educació, el compromís 
i la lluita incansable ens/els faran lliures. 
facebook: Esquerra-Republicana-de-Catalunya-Premià -de-Dalt 
/ m’estimo premia de dalt / instagram: ercpremiadedalt / 
web: http://locals.esquerra.cat/premiadedalt
twitter: @ERCPremiadeDalt / 

Auge de l’extrema dreta: realitat o 
llenguatge? S’han fet molts diagnòstics d’intel·lectuals, 
polítics i analistes sobre les causes de l’aparició de l’extrema 
dreta a Europa, a la resta del món i recentment a Espanya, 

per la qual cosa no afegirem res més en aquest sentit. El que sí que volem 
assenyalar són les causes que estan col·laborant a que el creixement de 
l’extrema dreta s’acceleri. D’una banda, l’excessiva notorietat que se li 
està donant des del món polític i periodístic, el que està convertint el 
creixement en una profecia auto complerta. D’altra banda, al llenguatge 
agressiu i la banalitat amb què la dreta política i mediàtica tracta 
conceptes com feixisme o cop d’estat, llenguatge que salta a la ciutadania i 
que aquesta incorpora al seu llenguatge habitual. Hi ha una frase popular 
atribuïda a Oscar Wilde que explica molt bé la importància de donar 

excessiva notorietat, “allò important és que parlin de mi, encara que 
sigui malament”. També n’hi ha una altra d’Goebbels, que explica bé la 
intencionalitat de la banalitat (o mentida) per introduir un concepte entre 
la societat, “una mentida repetida mil vegades esdevé una veritat”. 

Dit això, què fer? És difícil trobar un tractament, perquè simplificant 
molt, les societats estan dividides entre progressistes i reaccionaris. Als 
reaccionaris els interessa mantenir aquesta tensió i els progressistes no 
troben un antídot, ja que d’alguna manera representen el “status quo” que 
ens ha portat a aquesta situació i, a més, el seu llenguatge no té l’èpica 
dels reaccionaris. Des de la ciutadania, només ens queda no caure en la 
banalitat del llenguatge i denunciar les mentides repetides mil vegades.
 facebook:Socialistes Premià de Dalt/ 
mail: fernandezmin@premiadedalt.cat

Propostes al Ple d’octubre Volem impulsar la 
participació de totes les persones sigui quin sigui el seu 
origen, cultura o nacionalitat. Per això proposem crear 

el Consell per la Interculturalitat, un òrgan de participació que reculli la 
diversitat i la posi en valor, donant l’oportunitat a tothom d’exposar les 
seves idees, propostes i preocupacions. Els altres partits no ho veuen clar, 
però hem acordat començar convidant a la propera sessió del Consell de 
Poble persones que representin aquesta diversitat cultural, com a primer 
pas per sondejar l’interès en crear el nou consell. • Hem presentat una 
moció de la Coordinadora SOS Menjadors Escolars per tal de posar en 
valor l’espai del migdia a les escoles com un temps educatiu de foment 
de valors, que pugui ser gestionat des de les Associacions de Famílies 
d’Alumnes, i on el menjar sigui de qualitat, ecològic i de proximitat, 

donant suport a l’economia social i solidària i no afavorint a les grans 
empreses com sembla que es busca amb l’elaboració actual del Decret de 
menjadors. • El govern presentava una moció sobre l’1 d’octubre on no 
feia referència al mandat del referèndum ni a implementar-lo, sinó que se 
centrava en demanar un referèndum pactat. Nosaltres considerem que cal 
fer efectiu el que es va votar, tal com ells mateixos demanaven fa 1 any i 
com la gent reclama, i per això vam fer un vot crític d’un vot a favor (pels 
altres punts de la moció, que reclamaven la llibertat dels presos polítics 
i exiliats) i una abstenció. • També hem demanat que el nou Reglament 
Orgànic Municipal es debati amb la ciutadania i les entitats, i estem a 
l’espera de si finalment es fa. web: cridapremiadedalt.cat 
/ facebook: cridapremiadedalt / twitter: cridapremiadalt / 
instagram:crida.pdd/  mail: cridapremiadedalt@gmail.com

Referents en qualitat de vida i benestar
La transformació del barri Santa Anna Tió fa una passa més 

amb l’inici de les obres de la sala polivalent que hi haurà al 
pati de l’Escola Santa Anna. Un nou espai tant per a l’escola, 

en horari lectiu, com per als veïns i veïnes del barri i que els permetrà 
gaudir de teatre, cinema, música, dansa o qualsevol altra activitat social o 
cultural a tocar de casa.

Si a aquesta sala polivalent/gimnàs li sumem la urbanització i 
pacificació dels carrers i places, l’activació de l’Espai Santa Anna amb 
activitats periòdiques durant tot l’any i la consolidació de la Coral del Barri 

com un espai d’empoderament per a les dones, ens trobem amb un barri 
Santa Anna – Tió que gràcies al Pla de Barris i a l’acció del govern que 
encapçalem ha canviat de dalt a baix en pocs anys.

I és que el benestar de la població és la màxima prioritat del govern 
municipal. Fer els carrers més amables, convidar els veïns a sortir i gaudir-
ne, a consumir cultura, apostar per la importància de l’entorn i la vitamina 
verda i viure en un entorn tranquil i segur i amb bona qualitat de vida que 
propiciï un envelliment actiu és el que volem assolir. Perquè Premià de 
Dalt ja és avui un referent en qualitat de vida. Però en volem més i per a 
tothom. www.joseptriado.cat / facebook: PDECAT  Premià de Dalt 

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.



Ana Maria Benedicto 
i Anna Lorente

Mestres ja jubilades de les escoles 
Marià Manent i Santa Anna

Dues mestres joves que aterren a un poble del 
Maresme. Quines van ser les vostres primeres 
sensacions?
AL.-  La primera, que havíem vingut a un municipi 
enorme perquè només arribar ja ens van dir que 
l’Escola Marià Manent-Santa Anna, com es deia abans, 
era una escola dividida en cinc edificis!  Autopista 1 
(Cristòfol Ferrer), autopista 2 (l’actual Marià Manent), 
la Pixotella (parvulari al barri del Remei), Víctor 
Català (vivendes) i plaça Mil·lenari (mercat). Tots els 
edificis tenien doble nom, per a complicar-ho una 
mica més... Imagineu-vos a l’hora de fer claustre... mai 
començàvem puntuals! 
AB.- Recordo perfectament com cada setembre, 
l’Ildefonso, que era el director, ens dibuixava a la 
pissarra un mapa per a explicar-nos com era de gran el 
terme de Premià de Dalt i la localització de cada edifici 
tot dient-nos que ben aviat tindríem una nova escola.
.........................................................................................
Quin Premià de Dalt us trobeu en arribar? 
AB.- Molts alumnes per classe, entre 34 i 37, i molt alts 
perquè n’hi havia de repetidors, de 16 anys. Alumnes 
de tots els barris i cap immigrant.
AL.- L’ambient era molt maco perquè totes dues 
érem joves i teníem moltes ganes de fer coses noves. 
Ho celebràvem tot, concurs de truites a la Cadira del 
Bisbe, carnaval... vam organitzar les primeres colònies 
a Picamoixons on fèiem les activitats, el menjar, de tot, 
vaja.
.........................................................................................
Després de 37 anys com a mestres al poble, ha 
canviat l’escola?
AB.- Moltíssim. Jo crec que hi ha hagut dos grans canvis. 
Primer, les famílies. Avui els pares no tenen res a veure 
amb els d’abans. Anys enrere, pares i mestres eren un 
equip. Se’ns respectava i quan cridaves als pares per 

una mala conducta, la resposta era immediata. Avui 
malauradament manen els nens. La mare o el pare creu 
abans a la criatura que al mestre i quan ve a l’escola ho 
fa per exigir-te explicacions amb el nen davant, cosa 
que mai s’ha de fer perquè ens desautoritza. 
AL.- Abans quan les mares deixaven els seus fills a 
l’escola ho feien dient-los ‘estudia força’. Avui en canvi 
els hi diuen ‘passa-t’ho bé’. Aquest és el concepte que 
moltes famílies tenen de l’escola, i s’equivoquen perquè 
van a classe no a la ludoteca a divertir-se. 
.........................................................................................
Quin ha estat el segon gran canvi?
AB.- L’accés a la tecnologia. El curs passat vaig tenir 
alumnes de 10-11 anys que a les 4 del matí estan amb 
el WhatsApp de la classe, explicat per ells. El pitjor del 
cas és que quan avises als pares et diuen: ‘ho tenim tot 
controlat’. Quan no és així, hi ha baralles al pati que 
han començat a la matinada al xat. 
AL.- Les noves tecnologies són una molt bona eina 
però amb una bona utilització. 
AB.- Intentes motivar-los amb classes amenes però 
gran part dels alumnes d’avui volen ser famosos, entrar 
a Gran Hermano VIP o ser futbolistes multimilionaris. 
.........................................................................................
Amb què us quedeu de la vostra trajectòria a Premià 
de Dalt?
AB.- Amb el carinyo dels alumnes. El que et donen i el 
que tu els has donat.  Només em sap greu els que s’han 
mort i algun que ha caigut en el món de la droga.
AL.- Una de les coses que més m’emocionen és quan 
et venen nens petits i et diuen ‘tu has estat mestra del 
meu pare o mare’. Per a mi el fet que exalumnes portin 
els seus fills a l’escola vol dir que tenen un bon record 
de tu. I això és un orgull. 
AB.- Una altra cosa que m’agradaria es publiqués és que 
ambdues escoles, Marià Manent i Santa Anna, sempre 
han destacat per la seva humanitat, per damunt de la 
burocràcia, i això ha propiciat un ambient de treball 
molt bo i una unió entre els mestres.
AL.- S’ha perdut respecte a l’autoritat portis gorra, 
uniforme o tinguis cabells blancs.
Els pares han perdut autoritat i si ells la perden, a 
l’escola estem perduts. Manen els nens des que neixen.

L’Ana M. Benedicto i l’Anna Lorente són tota una 
institució a la comunitat educativa de Premià de 
Dalt on han exercit 37 anys com a mestres, primer 
a l’actual Marià Manent després a l’actual Sta.
Anna. Van arribar-hi l’any 1981 amb la carrera de 
Magisteri sota el braç i moltes ganes d’aportar el seu 
gra de sorra en una educació moderna, adequada 
als nous temps i als valors d’una societat que tot 
just despertava d’una dictadura. Reivindiquen el 
paper de l’escola pública catalana i enyoren aquells 
temps en què les famílies esperonaven els fills a 
estudiar i esforçar-se per a tenir un millor futur. 

“ABANS LES FAMÍLIES DEIXAVEN ELS ALUMNES A L’ESCOLA AMB UN ‘ESTUDIA FORÇA’ I AVUI ELS DIUEN ‘PASSA-T’HO BÉ’”



W W W . P U N T I M M O B I L I A R I . C O M

info@puntimmobiliari.net
93 751 65 46

La seva immobiliària de confiança


