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DESTAQUEM
Aposta pel futur de joves vulnerables

AJUNTAMENT

EN 2 MINUTS
Recuperem el sereno del S.XXI

AGENDA D’ACTIVITATS 

L’ESPAI DEL LECTOR 
POEMES IL·LUSTRATS

XARXES SOCIALS

TRIBUNA POLÍTICA

L’ENTREVISTA
Bonaventura Comas
Cap dels Mossos d’Esquadra

L’alcalde escriu

La recuperació de l’antic ofici del sereno a Premià de Dalt arriba 
després de més d’un any de converses amb el departament d’Inte-
rior de la Generalitat per tal de reforçar la seguretat als carrers del 
nostre municipi. 

Es tracta d’una figura que podem definir com a barreja d’agent 
cívic i vigilant de seguretat que té per objectiu col·laborar amb la 
nostra Policia Local per a prevenir robatoris a l’interior de domici-
lis i combatre l’incivisme. 

Com bé sabeu, hem posat en marxa diferents mesures per tal de 
millorar la seguretat ciutadana i, en breu, per augmentar el benes-
tar de tota la població. Per exemple, hem posat càmeres lectores 
de matrícules a les entrades del terme municipal, hem invertit 
en l’enllumenat públic per evitar zones fosques, hem reforçat la 
presència de patrulles i la col·laboració amb Mossos d’Esquadra, 
hem ampliat l’horari d’atenció ciutadana a la prefectura i el perso-
nal municipal que treballa al carrer ha rebut un curs de Mossos 
per a detectar possibles marques per a prevenir robatoris.

I tot plegat, gràcies als recursos econòmics de què disposem fruit 
d’una gestió econòmica rigorosa que ens ha permès no demanar 
cap préstec des de l’any 2009 i destinar aquests diners a millorar 
serveis, en aquest cas, a la seguretat.

Tanmateix, us demanem de forma explícita la vostra col·labo-
ració, fonamental per a resoldre robatoris i, encara millor, per a 
prevenir-los. La seguretat és cosa de tots. 

Moltes gràcies
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L’Ajuntament de Premià de Dalt 
posa en marxa a mitjans de febrer 
una experiència pionera anomena-
da INSERsport que treballa en la 
formació i inserció laboral de joves 
de col·lectius vulnerables a través de 
l’esport. 

L’esport ajuda els joves a adqui-
rir valors com la millora constant, 
el domini de les emocions, la pacièn-
cia i el sacrifici, inculca constància, 

treballa l’acceptació de 
la derrota com a camí de 
superació, la cooperació 
per assolir un objectiu 
comú, el respecte i la soli-
daritat.

45 joves aprendran un 
esport, adquiriran hàbits 
saludables, obtindran un 
certificat federatiu que 
els permeti treballar de 

monitors/es, àrbitres o altres profes-
sions esportives i seran contractats. 
Amb aquest programa s’incentiva 
que aquesta primera feina sigui un 
pont amb altres feines i, sobretot, 
amb l’ampliació dels estudis.

En xifres absolutes, a Catalunya hi 
ha 143.600 joves a l’atur. Les políti-
ques socials tracten de fer front a 
aquesta problemàtica però es veuen 
desbordades per la quantitat de joves 
en aquesta situació. Tenir una feina 

representa una eina molt important 
per lluitar contra la pobresa i l’exclu-
sió social. L’esport ajuda als joves a 
adquirir valors com la millora cons-
tant, el domini de les emocions, la 
paciència, el sacrifici, inculca cons-
tància, treballa l’acceptació de la 
derrota com a camí de superació, la 
cooperació per assolir un objectiu 
comú, el respecte i la solidaritat.

Què fa                                 ?

Acompanyament d’educadors/es i 
psicòlegs i psicòlogues

Pràctica esportiva

Exàmen per obtenir la certificació

Tallers teòrics

Valors que es treballen 

L’empoderament de la persona 

Reconeixement de la riquesa de la 
diversitat 

Increment de la igualtat de gènere

DESTAQUEMLA PINASSA_  140

3

ExPERIèNCIA PIoNERA I SuBvENCIoNADA PER A JovES ENTRE 16 I 25 ANyS AL MuNICIPI DE PREMIà DE DALT

Aposta pel futur dels joves vulnerables
1 de cada 2 joves de col·lectius vulnerables deixa els estudis abans d’acabar l’ESO

A Premià de Dalt aquesta experiència es farà en tres esports, bàsquet, futbol sala i vòlei durant 2 mesos.

2019

Museu
de Premià
de Dalt EXPOSICIÓ / DEL 8 DE MARÇ AL 15 DE JUNY 

DONES, DE LA RUPTURA A L’ACTUALITAT

Vuit de Març
Dia Internacional

de la Dona

>> La presentació va ser al camp municipal de futbol
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PLE  EXTRAORDINARI 25 GENER 2019

PLE  EXTRAORDINARI 26 DE NOVEMBRE DE 2018

PLE  ORDINARI 10 DE DESEMBRE 2018

Aprovació del Conveni de delegació parcial de compe-
tències de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal 
del Maresme per a la prestació del projecte de suport al 
programa primavera cultura i al Festival de Música del 
Maresme; campanya de poda i manteniment dels parcs 

del nucli antic i dels barris residencials en el marc de la 
política activa d’ocupació, programa treball i formació 
2018-2020.

· AprovAdA per unAnimitAt

Aprovació del Pressupost General, la plantilla i el catàleg 
de llocs de treball de la Corporació per a l’exercici 2019.

· AprovAdA Amb 13 votS A FAvor : PDeCAT, , PSC i ERC 

· 3 en contrA: 2 PP i 1Crida · 1 AbStenció: Crida 

Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament 
de subvencions per al foment de l’ocupació, ‘Pla 3000 – 
Pla Municipal de Foment de l’Ocupació’.

· AprovAdA Amb 15 votS A FAvor : PDeCAT, , PSC, ERC i PP · 
2 AbStencionS: Crida
....................................................................................................
Aprovació de la modificació de les Bases Regulado-
res per a la concessió d’ajuts extraordinaris rehabilita-
ció dels elements comuns dels edificis i de la instal·lació 
d’ascensors en els edificis privats dins de l’àmbit del Pla 
de Barris de Premià de Dalt. · AprovAdA per unAnimitAt
..................................................................................................
Ratificació modificació Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.· AprovAdA per unAnimitAt
 

Aprovació de la declaració de les inversions 
financerament sostenibles de l’exercici 2018.

· AprovAdA per unAnimitAt 
......................................................................................
Aprovació definitiva de les modificacions de les 
Ordenances Fiscals corresponents a l’exercici 2019.

· AprovAdA Amb 13 votS A FAvor : PDeCAT, , PSC i ERC 

· 4 en contrA: 2 Crida, 2 PP
......................................................................................
Declaració de compatibilitat per l’exercici d’activitats en 
el sector privat de personal laboral de la Corporació.

· AprovAdA per unAnimitAt

ACORDS DE PLE

Una aposta per a 
promoure el benefici 
ambiental i social 
de la roba usada

Aquesta organització ha recuperat 40.325 kg de tèxtil 
usat a Premià de Dalt al llarg del 2018. Aquestes dona-
cions equivalen a 83.500 peces de roba recuperades que 
tenen una segona vida gràcies a la reutilització i el reci-
clatge.  Les peces recollides procedeixen dels conteni-
dors on s’hi diposita la roba, el calçat, els complements i 
el tèxtil de la llar que ja no utilitzem per a donar-los una 
segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i 

representa un estalvi important en les despeses de reco-
llida i tractament dels residus urbans.  

Cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat 
evita l’emissió de 3,169 quilos de CO2, segons dades de 
la Comissió Europea. Les 40 tones recollides al 2018 a 
Premià de Dalt representen un estalvi de 127 tones de 
CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix.

HuMANA RECuPERA 40 ToNES DE TèxTIL uSAT PER A DoNAR-LoS uNA FINALITAT SoCIAL

La reutilització i el reciclat del tèxtil contribueixen a l’estalvi de recursos, 
la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic



Ajudar a guarir malalties i 
promoure la prevenció de riscos

Resoldre els casos menys greus 
sobre el terreny i col·laborar en la 
millora de les instal·lacions i els 
equipaments

Construir i habilitar un petit 
dispensari a Tabassaye.

Signar un conveni de col·laboració 
amb una oNG de Kolda per acollir-
hi els pacients més greus i que 
necessiten tractaments i assistència 
mèdica continuada

Treballar amb l’escola de Tabassaye 
i col·laborar en la millora de les 
seves instal·lacions.

Contribuir al desenvolupament 
humà i econòmic de Tabassaye 
a través d’iniciatives concretes: 
creació de zones d’horta productiva 
tot l’any, ajut als joves emprenedors, 
ajuts pels joves que desitgin cursar 
estudis superiors o aprendre algun 
ofici, assessorament comercial...

Formar un equip local de persones 
per dur a terme aquestes tasques i 
propiciar la creació de la seva pròpia 
associació local.

Fomentar i propiciar, a casa 
nostra, el coneixement mutu i la 
Interculturalitat.
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Promocionem la solidaritat amb ajuts 
a dues entitats socials de recent creació
La regidoria de Solidaritat té per objectiu ajudar les associacions a començar 
les seves iniciatives solidàries per a conscienciar la població de Premià de Dalt

 L’ANy 2018, DuES NovES ENTITATS vAN REBRE AJuTS, NEw wAvE PERCuSSIoN I EL PRoJECTE TABASSAyE.

Projecte Tabassaye

Es tracta d’una associació assistencial creada el 2017 a Catalunya i a Suïssa 
per tal de fomentar el desenvolupament sanitari, econòmic i educatiu dels 
habitants de Tabassaye Manding (Senegal) a partir de les prioritats dels seus 
habitants. Amb el lema ‘Guarir, estimar i empoderar’ forma i crea un equip local 
per a obtenir els recursos necessaris.

New Wave Percussion

És un grup de percussió que neix 
amb l’objectiu de proporcionar als 
joves un espai d’acollida i d’entrete-
niment on es pugui inculcar l’amor 
per la música, fomentant alhora tots 
els beneficis que aquesta els aporta 
individualment i en conjunt. És un 
projecte que pretén potenciar les 
capacitats dels joves per tal de millo-
rar alguna de les problemàtiques que 
pateixen, aprofitant la influència 
emocional de la música i els benefi-
cis del treball en grup.

Aquest grup de joves, d’entre 10 i 
23 anys, aprenen  de la mà de José 
Luis López com a monitor, aconse-
guint a través de la percussió trans-
metre valors tan importants com 
l’amistat, la solidaritat, el compro-
mís o la companyonia. 

El grup col·labora en tots els esde-
veniments de Premià de Dalt.w 
Wave Percussion

Objectius de l’entitat

GRÀFICA OPI - CONTENIDOR BLAU

GRÀFICA OPI - CONTENIDOR BLAU

GRÀFICA OPI - CONTENIDOR BLAU



La 9a edició del DAMA es progra-
marà dins l’EscenARTS d’hivern al 
mes de març com a cloenda de les 
activitats al voltant del Dia de la 
Dona, fruit de la convicció en l’em-
poderament de les dones i en la 
igualtat d’oportunitats.

El festival comptarà amb la 
presència de Dames de Suècia, 
xina, Portugal, Alemanya, França, 
Catalunya i resta de l’Estat 
espanyol.

L’any 2006 la Teia Moner va 

endegar un festival de dones que 
fessin màgia. Gràcies a les vuit 
edicions i al suport de la comunitat 
màgica, el paper de la dona maga 
s’anava consolidant.

Encara som lluny de equiparar la 
posició professional de les magues 
amb la dels mags. Així que tretze 
anys després del darrer DAMA és 
el moment de recuperar aquest 
projecte engrescador: un festival 
renovat i amb el suport de la 
comunitat màgica.

6
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Després de diverses sessions de treball amb el col·lec-
tiu de comerciants neix l’Associació de Comerciants i la 
Taula Motora del Comerç de Premià de Dalt.

S’han definit quatre línies estratègiques per donar 
un gir a la planificació de la dinamització de l’activi-
tat comercial . (1) En un primer terme s’han definit els 
nous rols que uns i altres (comerciants i Ajuntament) han 
de desenvolupar en els processos de dinamització comer-
cial que es portin a terme.

(2) El col·lectiu de comerciants es posicionarà com a 

membre actiu en l’impuls i creació de totes les propos-
tes que s’elaborin per dinamitzar el sector. (3) Paral·lela-
ment, l’Ajuntament esdevindrà d’una banda impulsor de 
propostes i de l’altra, facilitador i avaluador dels primers.

(4) L ’Associació de Comerciants  de Premià de Dalt 
esdevé un element imprescindible per a la nova estratè-
gia de dinamització, convertint-se en l’altaveu organitzat 
necessari per ajudar a assolir els reptes que es presenten.

Engega el festival internacional 
de dames màgiques
L’art de meravellar i fer màgia de les dones

EL CoL·LECTIu ES PoSICIoNARà CoM A MEMBRE ACTIu EN L’IMPuLS DE ToTES LES PRoPoSTES quE S’ELABoRIN

ES TRACTA D’uN FESTIvAL úNIC AL MóN I quE CoMPTARà AMB LA PRESèNCIA DE DAMES MàGIquES D’ARREu

 “Un cop creada l’Associació, des d’ella i des de la taula motora pretenem donar un nou enfocament a la dinamització de l’ac-
tivitat comercial aplicant noves estratègies nascudes del consens entre totes les parts que han participat en aquest procés que 

hem engegat amb l’únic objectiu de millorar el comerç del nostre poble”. CARLES A. MEDINA. Regidor Comerç

Neix l’Associació de Comerciants de Premià de Dalt
Després d’un estudi i acompanyament per part de la Diputació de Barcelona

>> L’acte de signatura es va fer a l’Ajuntament

La tradició dels espectacles de màgia evidencia que els protagonistes d’aquestes obres acostumen a ser homes



LA MALETA PER LES FAMÍLIES-
Dirigit a famílies amb l’objectiu 
d’orientar-les en el procés d’acom-
panyament dels seus fills i filles en la 
tria d’itinerari educatiu i professio-
nal, a través de xerrades d’orientació, 
tallers grupals i tutories individuals.

Objectius principals

(1) Contribuir a la reducció de l’aban-
donament escolar prematur en el 1r 
any de l’educació postobligatòria.

(2) Fomentar el paper cabdal de les 
famílies en l’acompanyament dels 
seus fills en les transicions educati-
ves.

(3) Contribuir a potenciar una xarxa 
de relacions i col·laboració entre 
l’Ajuntament i els centres educatius.

(4) L’acció s’emmarca en l’estratè-
gia per afavorir la reducció de l’aban-
donament escolar prematur (AEP) i 
facilitar les transicions educatives a 
través de l’orientació.

TALLERS ANGLÈS. A La Fletxa  
els dissabtes de 17:30 a 19:30h

XARXA TET Xarxa d’acompanya-
ment en les transicions dels joves dels 
estudis al món laboral. Activitat orga-
nitzada conjuntament amb les regi-
dories de Joventut, Serveis Socials, 
Promoció Econòmica i Ensenyament. 

xerrades d’orientació als alumnes 
de 4t d’ESo i Terramar. Sessió de 
treball sobre estudis post obligatoris 
i visita a els equipaments municipals, 
tallers sobre emancipació 

PROJECTE AJOVINS “Converses 
amb Joves referents del nostre poble”, 
una proposta inclosa en el Pla Jove. 
organitzat per Joventut, Ensenya-
ment i l’Institut valerià Pujol.

7
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LA FLETxA S’HA TRASLLADAT A LA PLAçA DEL MIL·LENARI DEL BARRI SANTA ANNA-TIó

EL PASSAT 4 DE GENER ES vA FER EL SoRTEIG ENTRE ToTES LES BuTLLETES EMPLENADES

El Punt d’Informació Juvenil 
La Fletxa bull d’activitat
Tallers, xerrades i nous programes per a joves

La veïna Eva Munné ha estat la 
guanyadora de la campanya ‘Per 
Nadal el comerç de Premià de dalt 
et porta un somni fet regal’. L’Eva ha 
fet realitat el seu somni, un premi de 
300€ en productes de Carns Paquita, 
situat al mercat municipal de Premià 
de Dalt, que corresponia al somni 
número 9.

Aquesta campanya de la regidoria 
de Comerç és una de les accions que 
més bona acollida ha tingut tant 
entre el teixit comercial com entre 
els clients i veïns. Hi participen 
establiments de tot el poble, enguany, 
trenta-quatre. Cadascun d’ells 

defineix un paquet de productes o 
serveis per un valor de 300 euros que 
resulti atractiu, original i diferent. 
L’Ajuntament lliura butlletes i urnes 
perquè les persones clientes les 
emplenin i dipositin.

L’objectiu d’aquesta campanya 
és fer visibles els productes i 
serveis que els comerços locals 
ofereixen i fidelitzar la clientela. La 
voluntat de la regidoria és realitzar 
periòdicament més accions per tal 
de dinamitzar el teixit comercial 
de Premià de Dalt i treballar de 
forma conjunta amb l’Associació de 
Comerciants recentment creada.

Guanyadora de la campanya comercial de Nadal!
Trenta-quatre establiments van participar d’aquesta campanya de dinamització

Engega el festival internacional 
de dames màgiques
L’art de meravellar i fer màgia de les dones

>>Comerciant i clienta no ocultaven la il·lusió

Punt d’Informació Juvenil La Fletxa

Plaça Mil·lenari, 2 
(Barri Santa Anna-Tió Premià de Dalt)

Taula Motora del Comerç



En2’
minutsRecuperem 

el sereno del S.XXI

Situació

Augmentem 
les mesures de seguretat a 3 nivells

Mossos d’Esquadra
Més presència policial

Serveis ARRO

Àrea d’investigació: alertar de matrícules denunciades + imputar delictes

Campanyes informatives porta a porta

Policia Local
Reforç amb + patrulles de Policia Local quan es fa fosc (2018)

Punt d’atenció ciutadana a la prefectura, de 09.00 a 21.30h de dl. a dv. (2018) 

Més controls policials conjunts amb Mossos (2018)

18 càmeres a les entrades del poble (2017)

Sereno del S. XXI (2019)
Coordinat per la Policia Local

Col·laborador dels agents de policia

Prevenció de robatoris

Figura per a combatre l’incivisme als carrers

Identificat pels veïns/es de cada zona

Augment notable robatoris a l’interior de domicilis 2018: +20%
Preocupació creixent veïns/es > incivisme i actes vandàlics

Radiografia dels delinqüents

• Persones vingudes de fora de l’Estat espanyol • Delinqüents reincidents 

perquè coneixen les lleis • Eviten coincidir amb les persones propietàries

Dificultats
• Legislació: robatoris sense violència es consideren delictes menors

• No entren a presó la majoria d’ocasions



Augmentem 
les mesures de seguretat a 3 nivells

Mossos d’Esquadra
Més presència policial

Serveis ARRO

Àrea d’investigació: alertar de matrícules denunciades + imputar delictes

Campanyes informatives porta a porta

Policia Local
Reforç amb + patrulles de Policia Local quan es fa fosc (2018)

Punt d’atenció ciutadana a la prefectura, de 09.00 a 21.30h de dl. a dv. (2018) 

Més controls policials conjunts amb Mossos (2018)

18 càmeres a les entrades del poble (2017)

Sereno del S. XXI (2019)
Coordinat per la Policia Local

Col·laborador dels agents de policia

Prevenció de robatoris

Figura per a combatre l’incivisme als carrers

Identificat pels veïns/es de cada zona

En2’
minuts

Recuperem el sereno: 
Vigilants dels barris de Premià de Dalt
Prova pilot autoritzada per 1a vegada pel Departament d’Interior de la Generalitat

Negociacions amb Generalitat des de fa un any

Figura propera, coordinada per la Policia Local

Vigilants de barri que complementen l’acció policial de vigilància i combaten l’incivisme

Identificats com a vigilants · Rondes a peu 

Sempre per les mateixes zones perquè veïnat els reconegui

Barreja d’agent cívic, algutzil i vigilant

Tasques

Combatre l’incivisme
Persones que no recullen els excrements de les seves mascotes

Persones que deixen residus fora dels contenidors habilitats

Establiments que deixen grans quantitats d’embalatges a les voreres fora d’hora

Vehicles que fan operacions de càrrega/descàrrega a llocs no habilitats 

Verificar que no hi hagi sorolls molestos a la nit

Contenidors plens

Desplegament

Santa Anna – Tió, La Floresta i Can Vilar · El Remei/Les Pèrgoles
Nucli antic i La Cisa · Can Figueres, Vogi, Sot del Pi i Puig de Pedra
Possibilitat de subzones i ampliar número ‘serenos’ a 12

D’on surten els recursos
Municipi econòmicament sanejat

Pressupost Municipal 2019 aprovat  + 100.000 € seguretat ciutadana 

Ajuntament sense deutes: El que no es paga als bancs, 
            s’inverteix directament en els benestar dels veïns/es
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La sala de l’orfeó de la Societat 
Cultural Sant Jaume és l’indret triat 
per l’escriptor i veí de Premià de Dalt 
Marcel Riera per a presentar el seu 
darrer itinerari, No seràs un estrany, 
divendres 1 de febrer a les 19.30. Fa 
7 anys que l’autor no presenta un 
llibre a Premià de Dalt, tot i haver-ne 
escrit, traduït i publicat uns quants.

Marcel Riera és autor dels poema-
ris: Lluny (2006), L’edat del coure 
(2008, Premi Vila de Martorell), Llum d’Ir-
landa (2012, Premi Carles Riba), Occident 
(2016, Premi Ciutat de Palma-Joan Alcover), 
Altres veus (2017, Premi Pollença) i les 
Versions de Bai Juyi (LaBreu, 2013), 

que forma part de la seva impor-
tantíssima aportació com a traduc-
tor, sobretot pel que fa a la poesia 
moderna britànica i nord-america-
na: Philip Larkin, Edna St. vincent, 

Emiliy Dickinson, w. H. Auden, 
James Fenton, Patrick Kavanagh, 
John Betjeman, walter de la Mare, 
John Dryden. També ha traduït 
narrativa (Rumer Godden, Joseph 
Brodsky, Thomas wolfe).

A No seràs un estrany hi ha home-
natges en paral·lel: Joseph Brodsky, 
com a poeta i traductor, i venècia, 
la ciutat que no acaba d’enfonsar-se 
i que esdevé esfera de record litera-
ri i vital. Així, la poesia de Riera es 
converteix en un pont elegíac que 
ajuda a preservar de l’oblit un món, 
una vida i una obra que van lligats a 
la seva tasca de traductor, de lector 
i de poeta, segurament el «nostre» 
poeta més important i de més talent 
del que acostumem a qualificar com a 
poesia de l’experiència.

“Només els immortals -vaig dir- fan olor d’algues“.

Marcel Riera presenta 
el seu nou llibre a Premià de Dalt
L’escriptor té una llarga trajectòria literària

LA SALA DE L’oRFEó DE LA SoCIETAT CuLTuRAL SANT JAuME ÉS L’INDRET TRIAT PER L’ESCRIPToR I vEí DE PREMIà DE DALT

Del 3 al 9 de febrer se celebra 
la 5a Setmana Oncològica

Diumenge 3 de febrer a les 12 
del migdia i al teatre de la Socie-
tat Cultural Sant Jaume s’inaugu-
rarà la 5a Setmana Oncològica 
de Premià de Dalt, que se celebra 
al municipi coincidint amb la 
commemoració del Dia Mundial 
del Càncer cada any el 4 de febrer. 

Sortirà un programa especí-
fic que recollirà totes les activi-
tats, els espais i els horaris però us 
avancem que Oncolliga Premià de 
Dalt ha programat xerrades amb 
persones que han patit càncer, 

tallers, una presentació literària 
relacionada amb la malaltia, una 
projecció cinematogràfica i també 
dues sessions adreçades al perso-
nal sanitari de l’atenció primària a 
càrrec del Dr. Pere Beato. 

La 5a Setmana Oncològica la 
tancaran el coordinador de l’esde-
venimetn, Carles Ramon, i l’alcalde, 
Josep Triadó, a la sala de plens de 
l’Ajuntament amb l’actuació de la 
Coral del Barri amb l’obra de teatre 
‘Vivir’, i actuacions musicals.

5a

4 de febrer Dia Mundial contra el Càncer

del 3 de febrer al 9 de febrer de 2019

Davant del càncer
Tots som iguals

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
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Presentació llibre 

Vicenç Llorca  
Sala de l’Orfeó
Societat Cultural Sant Jaume

Hora del conte per a nadons 

Una ratolina, una nena
A càrrec de Judith Navarro 
Petita Companyia
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Curs 

Edició de Fotografia
Nova aula d’informàtica 
del Casal de la Gent Gran
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

5è Setmana 
Oncològica 
Premià de Dalt  
Programa informació específica
Oncolliga Premià de Dalt, Societat Cultural 
Sant Jaume i Ajuntament Premià de Dalt 
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del 3 al 9

8 divendres

12 dimarts

13 dimecres

15 divendres

16 divendres

17 diumenge

20 dimecres

22 divendres

24 diumenge

26 dimarts

28 dijous

19’30h

11 h

18 a 19’30h

21’30 h

8’30 h

19 h

11 h

11 a 13 h

12’30 h

17’45 h

tarda-vespre

d’11 a 16h

10 h

18’30h

18’30h

Febrer 2019

Cinefòrum

Projecció de la pel·lícula 
El Reino
Sala Sant Jaume
Espai de Cinema Sant Jaume

Excursió 
Monestir de Poblet 
i calçotada 
Reserves a secretaria abans del dia 9
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

Teatre 

Octubre 
Soci 6€/ No soci 10€
Sala Sant Jaume
Societat Cultural Sant Jaume

3a Jornada 
Contra l’LGBTI-fòbia 
a l’esport
Pati de Sant Jaume i 
Espais esportius municipals
Crida Premià de Dalt, Ajuntament Premià de 
Dalt, PIJ La Fletxa, SC Sant Jaume, Panteres 
Grogues, Crida LGBTI, Xarxa de municipis LGBTI

Ruta cultural guiada

Passejant 
amb Marià Manent 
Activitat gratuïta, places limitades
Tel. 93 693 15 90
Sortida del Parc Felicià Xarrié
SMOPE

Presentació Projecte 
Tabassaye (Senegal)
Dinar solidari , tallers de música i 
artístics per a infants i grans
Sala Sant Jaume i pati de Sant Jaume

Hora del conte: 
El millor regal del món
A càrrec de Marta Esmerats
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Celebració propostes

Guanyadores procés participatiu 
Joves de WaveUp.pdd!
Regidoria de Participació Ciutadana

Portes obertes 

Escola Krisol 
Riera de Sant Pere, 56-60
Escola Krisol Waldorf Maresme

1a Fira animalista 
Premià de Dalt
Plaça de la Fàbrica. Servican Cabrils

Inauguració exposició 

Reptes sobre mobilitat 
Internacional Jove 
Oberta fins al 8 de març
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Regidoria de Joventut 

Dijous Gras berenar de germanor
Associació de la Gent Gran

L’escriptor té una llarga trajectòria literària
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L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

El gust pel macabre i el gaudi 
per les personalitats fosques 
han fet que, al llarg de la 
història, trobem unes quantes 
reelaboracions d’aquest 
mite pertorbador, com la 
meravellosa versió d’Angela 
Carter La cámara sangrienta 

(Sexto Piso, 2014) o la satírica i subversiva Barbablava 
d’Amélie Nothomb (Anagrama, 2014) totes dues molt 
recomanables. Amb la publicació aquesta tardor passada 

de Las sangres, el conte de Perrault torna a la vida de la mà 
de l’autora canadenca Audrée wilhelmy. Aquesta vegada el 
relat es situa en un lloc i un temps imprecisos, als afores 
d’una gran ciutat anomenada la Cité, que bé podria ser el 
Paris del s. xIx. 

un llibre exquisit escrit amb una prosa d’estil exuberant 
i preciosista que hipnotitza al lector,  que l’obliga a 
reflexionar sobre l’escriptura i a interrogar-se sobre la 
natura de l’horror, que l’incomoda amb el relat sense 
complexes de les pulsions més salvatges de l’ésser humà, 
a la manera d’una jove Sade del segle xxI.

Molt sovint reflexionem 
sobre quins són els llibres 
que podem recomanar a joves 
lectors, com podem atreure’ls 
cap a la màgia de la lectura, 
com els podem enganxar, 
mostrant-los la bellesa de les 

històries a través de personatges amb el quals puguin 
emmirallar-se i aprendre. Perquè llegir ha d’entretenir-
nos, però també ens ha d’ajudar a formar-nos, a pensar 
la realitat que ens envolta i d’aquesta manera comprendre 
el món. 

La novel·la ens presenta l’Annie, una noia de 12 anys a la 
que li agrada dibuixar i córrer amb el seu millor amic Max. 
L’Annie és molt afortunada, viu amb els seu pare, la seva 

mare (que està a punt de tenir un bebè) i el seu avi; ajuda 
a la veïna a netejar el jardí per guanyar-se uns calers per 
comprar-se colors i materials nous per dibuixar. A l’escola, 
la professora d’art encarrega a l’Annie dibuixar la mateixa 
poma durant cent dies; mentre l’estudia, l’observa i capta 
els canvis subtils, al seu voltant hi ha coses que també 
estan canviant: la panxa de la mare comença a créixer, 
l’avi a vegades no se’n recorda de les coses i el Max sempre 
està enfadat. Al llarg d’aquests dies l’Annie descobrirà 
que la vida canvia a cada instant i que poder gaudir de 
les petites coses es tan important o més per poder fer-ne 
front a les grans.

una història senzilla i emotiva, un relat sobre fer-se 
gran, la família i l’efecte que les persones i les situacions 
poden exercir sobre un mateix.

Las sangres

Un batec alhora

Audrée Wilhelmy

Traducció: Dolors Udina

Traducció: Luisa Lucuix

Sharon Creech

Editorial: Reservoir Books, 2018

Editorial: Pagès editors

TROBADA DE PIONERS DEL BARRI

Diumenge 3 de febrer de 2019. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES. Espai Santa Anna. 

Yo nací en un pueblo blanco
de mi Sevilla la guapa,
un pueblo en Andalucía,
que Constantina se llama.
Está rodeado de olivares
de tierra seca y retama,
el pueblo de mi Sevilla,
de mi Sevilla la guapa.
Y emigré a Catalunya
a una edad muy temprana

y aquí eché mis raíces,
aquí yo formé mi casa.
Aquí conocí a mi marido
que es de tierras valencianas.
Aquí nacieron mis hijos,
los hijos de mis entrañas.
Aquí murieron mis padres.
Ay Dios mío! Yo me siento,
sevillana y catalana.

Poema de Trini Cerro
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Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @c_caliaa  2. @carmen_mvazquez  3. @joanluque 4. @lalolasoriano  5. @rafekas55 6. @xeniaaracil_lucas 

INSCRIPCIONS



Sangría de robos en domicilios
El pasado día 26 de noviembre se celebró el pleno relativo 

a los presupuestos para el año 2019. En el mismo, pusimos a 
colación varios puntos críticos de los mismos que consideramos 

se podrían mejorar, pese a ser votados en contra por parte del gobierno. 
En primer lugar, solicitamos la bajada sistemática de impuestos, dado el 
sobrante que tiene el ayuntamiento de los impuestos recaudados de todos 
los ciudadanos, que cifran en aproximadamente un millón de euros. Esta 
cantidad podría ser repercutida al contribuyente, bajando los impuestos que 
gravan a todos los ciudadanos del municipio. Pero no, es mejor seguir haciendo 
crecer el patrimonio del ayuntamiento confiscando el dinero del bolsillo del 
contribuyente. Estaría justificado si este dinero se invirtiera en servicios 
que realmente necesita el municipio y sus vecinos y no en una piscina, que 

no deja de ser propaganda para el alcalde, muy necesaria por su parte para 
las elecciones municipales de 2019. Por último y no menos grave, solicitamos 
en los presupuestos un incremento en la plantilla de la Policía Local y en 
sus equipos, para luchar contra la oleada de atracos y robos en domicilios 
particulares. La respuesta del alcalde fue simplemente, que no era necesario. 
Tres días después, 3 domicilios de Premià de Dalt eran saqueados por ladrones. 
Si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos para combatir esta lacra, se 
debe luchar contra ella con más efectivos, más recursos y mejores equipos, si 
fuere necesario duplicando la plantilla, hasta que el número detracos y robos 
en domicilios sean anecdóticos o nulos. Desde ahora les decimos que, el Partido 
Popular de Premià de Dalt llevará dicha medida en su programa electoral en las 
próximas elecciones municipales. facebook: PPremiadedalt / twitter: @
PPremiadedalt / premiadedalt@ppbarcelona.org
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Seguim treballant als carrers, amb els 
joves i la cultura al nostre poble 

Hem començat l’any arremangats per treballar sense traves. 
Ens hem acomiadat d’en vicent Gallach, auxiliar de la Ludoteca, 

que ens deixa per començar nous reptes, et desitgem molts encerts en aquesta 
nova etapa. volem que et milloris aviat Marta vendrell i puguem tornar a 
gaudir del teu saber fer amb els joves alhora que agraïm i felicitem a la Carme 
Cristòbal pel gran  esforç i dedicació al capdavant de Joventut en aquests 
moments tant complicats de baixes i canvis, com sempre molt bona feina. 

Just després de les Festes ja hem començat les reparacions a diversos carrers 
del nostre poble, tal com vam explicar al darrer Ple, l’eixamplament de la part 
baixa de la Riereta, serà una realitat. Enguany arranjarem 5 km de carrer arreu 
de Premià de Dalt. Ja tenim l’acord tancat per a canviar la gespa dels camps de 
futbol, ara estem pendents dels campionats per no destorbar l’activitat dels 

nostres esportistes. Esperem que la decisió de contractar seguretat privada, per 
donar suport a la nostra Policia Local, sigui un èxit per a la seguretat de totes 
les veïnes i veïns del poble. Com ja sabeu, ERC seguim compromesos amb la 
igualtat, la visualització de les dones i la diversitat com a eina d’inclusió social, 
per això en l’EscenARTS d’hivern proposem A.K.A., una obra que programarem 
dos dies, el divendres només pels joves de l’institut i el dissabte per al públic 
en general i al març el Festival internacional DAMA de dones màgiques, gràcies 
a la feina i bona entesa amb la Gemma Planas i la Belen Rodríguez. Seguim, 
doncs, fent poble, fent república, treballant per les persones i lluitant perquè 
tots puguem viure al poble. I ho fem mentre es manté el segrest i l’obligat exili 
dels nostres representants polítics i socials. facebook:  Esquerra-Republi-
cana-de-Catalunya-Premià -de-Dalt / m’estimo premia de dalt 
/ instagram: ercpremiadedalt / twitter: @ERCPremiadeDalt / web: 
http://locals.esquerra.cat/premiadedalt

Bon Any 2019 
Hem iniciat l’any 2019 amb les obres de  dos projectes llarga-

ment reivindicats que per fi, al llarg d’aquest any es faran realitat: 
L’accés al barri Santa pel camí del Mig, que donarà fluïdesa 

a les entrades i sortides  del barri tant per a vehicles com per a 
vianants; i l’equipament esportiu polivalent de l’Escola Santa Anna, que servirà 
de gimnàs als seus alumnes i dotarà d’un nou espai esportiu i social al poble.

També i, desprès de moltes dificultats, esperem l’inici de les obres del nou 
CAP que ens dotarà d’un equipament de salut llargament esperat. una novetat 

important és la incorporació de la figura del “sereno, que reforçarà la segure-
tat dels ciutadans treballant sota la coordinació de la Policia Local. A banda, 
aquest mes de febrer culminarà el procés participatiu per a joves amb la votació 
de les propostes que ens han arribat. Seran ells qui triaran la proposta que els 
agradi més i el projecte més votat es tirarà endavant al llarg d’aquest any. Final-
ment, recordar-vos  que del 3 al 9 de febrer tindrà lloc la Setmana oncològi-
ca, organitzada per oncolliga Premià de Dalt, on hi haurà diversos actes pel 
foment de la salut i la prevenció de malalties. No hi falteu!

 facebook:Socialistes Premià de Dalt/fernandezmin@premia-
dedalt.cat

L’aigua és de totes! Re-municipalitzem 
els serveis públics, construïm 
sobiranies 

L’aigua és un dret humà, imprescindible per la vida. Però està en mans 
privades, de grans empreses que en fan negoci amb una gestió que només 
respon a treure’n el major benefici.

Apostem per uns serveis públics en mans públiques, per remunicipalitzar 
els serveis externalitzats. volem una gestió pública i directa de l’aigua. que 
deixi d’estar privatitzada amb un conveni amb Sorea que no s’hauria d’haver 
prorrogat. És l’única manera de garantir:
- Control de la ciutadania dels preus, decisions, inversions, manteniment de la 
xarxa... - que no es talli mai el subministrament a ningú per manca de recursos. 
Condicions de vida dignes, no mercantilitzant drets i serveis imprescindibles 
per a la vida. - Condicions laborals dignes. Com a treballadors/es municipals 

estarien sotmesos al règim de l’administració pública, que garanteix millors 
condicions i menor precarietat.
- que pagui més qui més consumeix. Gestió integral i ecològicament sostenible 
del cicle de l’aigua. Sobirania sobre el territori, evitant que privats ens 
desposseeixin dels nostres recursos, malbaratant-los i exhaurint els aqüífers 
per treure’n benefici. - Revertir el que ara són beneficis milionaris per a les 
empreses en una millor qualitat de l’aigua i del servei, millora de la xarxa i 
preus més assequibles per a tothom. - Transparència en els recursos públics. 
Acabar amb l’opacitat i la falta d’informació.

El 70% d’europeus/es viu sota una gestió pública de l’aigua. Aquí, un 17%. 
A què esperem?

web: cridapremiadedalt.cat  facebook: cridapremiadedalt  
twitter: cridapremiadalt  instagram: crida.pdd mail: 
cridapremiadedalt@gmail.com

Fem-ho Junts per Premià de Dalt!
Després de quasi 4 anys de feina, el partit que ostenta la majoria 

d’aquest Govern encara el final de legislatura. una etapa en què 
Josep Triadó i els altres 7 regidors que l’acompanyaven es van 
comprometre a servir el poble i executar un impuls per Premià de 

Dalt consistent en 20 grans punts dels quals, després d’esforç, encerts i errors 
que hem procurat esmenar, i molta il·lusió, podem dir amb orgull que hem 
aconseguit en més d’un 90%.  El nostre era un projecte transversal, format per 
persones de tots els barris, de diferents edats i idees però amb un ADN comú: 
l’estima per a millorar el nostre poble a través d’un compromís plural amb la 

gent. Hem fet bandera del diàleg amb tothom, sense renunciar a la defensa de 
les llibertats individuals i de país en uns moments històrics per a Catalunya. 
Encarem ara una nova etapa, en què estem segurs que podrem continuar millo-
rant i solucionant els nous reptes d’una societat premianenca diversa, enèrgi-
ca, amb implicació i exemple de grans projectes des de tots els seus àmbits. Per 
això, volem convidar-vos a sumar-vos a un nou projecte, una nova plataforma 
necessària per impulsar el poble.  Per tots vosaltres, els que hi som i els que hi 
serem, fem-ho Junts per Premià de Dalt!

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.



Bonaventura Comas

Cap de l’Àrea Bàsica Policial 
dels Mossos d’Esquadra des del 
novembre de 2012

En els darrers mesos, els robatoris a l’interior 
dels domicilis son un tema que preocupa, i molt, la 
població. Què es fa a nivell de cossos de seguretat? 
És normal que les persones que han patit un robatori 
s’amoïnin perquè no deixa de ser una vulneració de 
la seva intimitat. En el cas de Premià de Dalt hem 
reforçat la presència policial i des de l’Ajuntament 
s’han portat a terme diverses accions preventives, 
com per exemple la instal·lació de càmeres lectores 
de matrícules i ara el reforç de vigilants privats al 
carrer, els anomenats ‘serenos’.
..........................................................................................
Per què hi ha tants robatoris? 
Hem comprovat que les bandes que els cometen sovint 
són reincidents. I en gran part és perquè coneixen la 
legislació i saben que aquí, a diferència del que passa 
a altres països, els robatoris són un delicte contra 
el patrimoni amb una pena menor i que per tant no 
sempre ingressen a presó els seus responsables. Tot i 
els robatoris, heu de saber que l’índex delinqüencial 
per 1000 habitants/any a Premià de Dalt és de 41 
fets, per sota de la mitjana del Maresme (46) i de la 
de Catalunya (75). 
..........................................................................................
Vostès sempre demanen la col·laboració del 
veïnat. Tan important és? 
Molt, fins i tot m’atreviria a dir que molt més del 

que el ciutadà pensa perquè un 70% dels delictes 
s’acaben resolent gràcies a la col·laboració ciutadana. 
Sempre ho diem: aviseu quan vegeu una persona o 
vehicle sospitós, no dubteu a trucar la policia perquè 
la seguretat és cosa de tots, és una tasca compartida. 
........................................................................................
Quant a delictes, els robatoris són els que més han 
crescut al poble i a la comarca? 
Hi ha hagut un augment de robatoris però els 
fets delictius que més augmenten són les estafes, 
especialment, les que es fan a través d’internet. En 
aquest sentit, un dels reptes més importants que 
tenim és formar-nos constantment per a combatre 
aquests delictes que cada vegada són més habituals 
i que no es cometen des d’aquí sinó que els servidors 
poden estar a la xina, a Nova Zelanda o a qualsevol 
altre indret del món.
..........................................................................................
Vostè porta més de 20 anys al cos. Què és el millor 
de treballar-hi? 
La motivació de fer-se mosso és molt personal, de 
cadascú. Per a mi, ser policia té unes connotacions 
però ser integrant de la Policia de Catalunya en té 
d’altres. I aquestes altres són les que a mi em fan sentir 
orgullós de ser mosso i fer de mosso. Crec que com a  
policia has de poder aportar el teu granet de sorra a 
facilitar que hi hagi una bona convivència social i que 
disminueixin els fets delictius. Aquest any celebrem 
300 anys del cos. És a dir, la història té pes i l’hem de 
posar en valor, igual que la nostra manera de fer. A 
vegades ens equivoquem però el tarannà del mosso 
és conciliador, de facilitar les coses, d’aprendre dels 
errors comesos, rectificar i, si cal, tirar enrere. 

ELS MoSSoS HEM DE GARANTIR EL BINoMI ENTRE LA LLIBERTAT I LA SEGuRETAT

En Bonaventura Comas és el responsable 
de l’Àrea Bàsica Policial de Premià de Mar, 
que dona cobertura a 10 municipis del Baix 
Maresme amb 112 efectius. En tota la conversa 
es mostra orgullós de ser Mosso d’Esquadra, i 
defensa la professionalitat d’aquest cos policial 
del qual confessa va canviar la percepció dins 
i fora del país a partir dels atemptats terro-
ristes de Barcelona i Cambrils. Confessa que a 
vegades ha hagut d’enfrontar-se a experiències 
que no li hagués agradat viure però que aques-
tes enforteixen per a donar la millor resposta 
en situacions semblants.



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


