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parador de l’Ulisses Fest d’enguany, amb un cartell
d’artistes de primera i amb una participació històrica a totes les activitats programades, especialment,
al concert d’Els Catarres. És un orgull per a Premià
de Dalt tenir aquest esdeveniment que barreja a parts
iguals Cultura, Patrimoni, Esports, Gastronomia i
Música en un escenari, la plaça l’Espolsada, que ha
vingut per a quedar-se com a seu de l’Ulisses Fest ja
que és al mig del poble i amb facilitat d’aparcament.
Bona tria!
Com bé sabeu, ja som a la tardor i això suposa l’entrada a l’horari d’hivern ben aviat. Es fa fosc abans i
en els darrers anys els delinqüents ho aprofiten per
a entrar als domicilis a mitja tarda, coincidint amb
horaris extraescolars i amb què, sovint, no prenem els
consells d’auto protecció que tant Policia Local com
Mossos d’Esquadra ens han facilitat.
En aquest sentit, La Pinassa us informa en el reportatge central de noves mesures que hem posat en
marxa per a reforçar la seguretat i combatre els robatoris a l’interior de domicilis, un delicte que ha disminuït força però que hem de combatre encara més. Us
avanço que dijous 24 d’octubre a les vuit del vespre
farem una reunió a la sala de plens per a informar-vos
de tot plegat, amb la presència de Mossos d’Esquadra,
Policia Local i la persona representant de l’empresa de
seguretat privada dels anomenats ‘serenos del s. XXI’.
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Premià de Dalt disposa de la primera escombradora 100% elèctrica de tota la província de Barcelona

L’Ajuntament presenta la primera
escombradora 100% elèctrica
Amb aquesta compra, reforça el seu compromís
amb el medi ambient i la sostenibilitat
rregar directament a un contenidor
i seguir treballant. A més de mantenir les mateixes prestacions de les
escombradores vials tradicionals,
gràcies a la seva alimentació 100%
elèctrica a càrrec de bateries de liti,
la màquina escombradora té uns
costos de manteniment i d’alimentació molt reduïts. De fet, la vida útil
de l’escombradora 100% elèctrica és
al voltant dels 3.000 cicles (cada cop
que l’endolles es 1 cicle). És a dir, 10
anys de vida útil de les bateries.

“Amb aquesta adquisició Premià
de Dalt torna a ser un municipi pioner, en aquesta ocasió quant
a neteja viària, ja que som el

Es tracta d’una escombradora que ha adquirit la Societat
Municipal La Pinassa, encarregada de la neteja viària al municipi, que elimina les emissions de CO2
i redueix els nivells de soroll i, a
banda, suposa un estalvi energètic
i de manteniment força importants.
La nova màquina s’afegeix als
2 cotxes híbrids i 1 moto elèctrica de la Policia Local, 1 vehicle amb
una fila de seients i zona de càrrega
descoberta tipus pick-up, 1 bicicleta

L’escombradora comprada és de

primer de la comarca que opta per

zero emissions de CO2, zero gasos

una escombradora sense emis-

nocius i zero pols. Amb el motor

sions de CO2, neta i respectuosa

elèctric

dràstica

amb el medi, i que, a més, redueix

reducció de la contaminació acús-

els sorolls, el que suposa una gran

s’assoleix

una

tica, una qualitat que permetrà al
personal encarregat de la neteja
viària escombrar sense pertorbar la
tranquil·litat pública.

benefici per als veïns i veïnes. A més,
representarà un estalvi econòmic
per l’Ajuntament ja que suposarà
menys despesa energètica i també

Autonomia de
l’escombradora
elèctrica

de manteniment”. Josep Triadó

La màquina Dulevo D. zero²

elèctrica cedida per la Diputació de

disposa

d’una

autonomia

Barcelona; i 2 pick-up que combinen

excel·lent de 10 h de feina, per

combustible amb GLP (gas liquat de

tant es pot fer un torn complet

petroli o autogas).

sense necessitat de recàrrega. El
material recollit es pot desca-

el vehicle És de zero emissions de CO2, zero gasos nocius i

zero pols
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Acords de Ple
PLE EXTRAORDINARI / 1 de JULIOL 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Determinació del nombre, característiques i retribucions

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

JUNTS, PSC

C’S, CRIDA

ERC

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Designació dels representants de la Corporació a la Comissió

JUNTS, PSC

C’S

ERC, CRIDA

JUNTS, ERC, PSC

C’S

CRIDA

Aprovació de la modificació de pressupost núm. 10/2019.

JUNTS, PSC

C’S, ERC

CRIDA

Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants

UNANIMITAT

del personal eventual.

PLE ORDINARI / 16 de SETEMBRE 2019
ABSTENCIÓ

d’Honors i Distincions i a la DO Alella, i modificació dels
representants de l’Ajuntament al Consorci de Normalització
Lingüística.
Designació dels Ajuntaments candidats per a ocupar la vocalia
del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.

de Premià de Dalt.

ERC, JUNTS
PSC, CRIDA

C’S

salvament a la Mediterrània, a la que s’adhereix la Crida.

ERC, JUNTS
PSC, CRIDA

C’S

Moció de la Crida per recuperar la Memòria Històrica del poble.

UNANIMITAT

Moció d’ERC de suport a la 3a vaga pel clima del 27S per
l’emergència climàtica, a la que s’adhereix la Crida.
Moció d’ERC de suport a les ONG que treballen en el rescat i

PROPER PLE

dilluns 21 d’OCTUBRE

2019 a dos quarts de vuit del vespre

AJUNTAMENT
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Estalvi assolit en el pressupost 2018

1 milió d’euros de superàvit_
per a la millora de l’entorn
i polítiques digitals

El 16 de setembre es va aprovar en el Ple de la
Corporació la incorporació del superàvit de les finan-

978.000€,

Conca de Tremp i Penedès de La Floresta i pavimentació de les voreres, i reparacions de l’asfalt de diver-

al pres-

soscarrers, són les actuacions que s’emporten la major

supost vigent per tal de fer front a diverses inversions.

part d’aquests diners. Davant les crítiques de part de la

La major part d’aquests diners seran per a actuacions a

oposició sobre el destí del superàvit, el regidor d’Hisen-

la via pública, millorar l’accessibilitat i a temes de soste-

da, Alejandro Costa, explica que “la finalitat de l’estal-

nibilitat, i la resta, explica el regidor d’Hisenda, Alejan-

vi ve marcada per la llei. Amb aquesta premisa, aquest

dro Costa Urigoitia, “és una aposta pel avançar cap a un

Govern ho dedica a millorar la qualitat de vida dels veïns

Ajuntament digital, del S.XXI, facilitant la relació amb la

en lloc de deixar els diners al calaix”

ces municipals de l’any 2018, quasi

ciutadania”.

Millora de l’espai públic

Govern digital
83.000€

del superàvit aniran a promoure el Govern

Millores en els sistemes de reg de parcs i jardins,

digital amb inversions en infraestructures de comuni-

renovació de calderes a casals d’avis, l’edifici social del

cació i informàtica, videocàmeres de vigilància, ordina-

Remei i escoles, adequació de quadres de llum, obres de

dors, telefonia fixa, control de presència i audiovisuals.

soterrament de línies de l’avinguda Catalunya i carrers
Cal recordar que la Llei d’Estabilitat Pressupostària estableix que el romanent o superàvit assolit únicament es pot
dedicar a eixugar el deute o a inversions sostenibles que posteriorment no suposin major despesa corrent.
ULISSES S'ACOMIADA DE LA SEVA ÍTACA DEL MARESME, PREMIÀ DE DALT,
MOLTES GRÀCIES PER ACOMPANYAR-NOS A L’ #ULISSESFEST2019
US ESPEREM A L’ #ULISSESFEST2020, EL CINQUÈ VIATGE D'ULISSES
A LA NOSTRA VILA, QUE TORNARÀ CARREGAT DE NOVES SORPRESES!

Ulisses Fest 2019
ens guarda una darrera sorpresa!

Cursa Ulisses Atac + Ulisses Kids
9.00 h CURSA ULISSES ATAC
CRONOESCALADA + DESCENS
DE LA PLAÇA DE LA FÀBRICA A SANT MATEU
11,30h CURSES ULISSES KIDS (DE 4 a 10 ANYS)
AL VOLTANT DE LA PLAÇA DE LA FÀBRICA
Inscripcions: http://7sports.es/ulissesatac/

#visitpremiadedalt

La Pinassa

Societat Municipal
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L’exposició romandrà al Museu de Premià de Dalt des DEL 27 de setembre fins al 14 de desembre de 2019

El Museu de Premià de Dalt exposa
fotografies d’Agustí Centelles
L’exposició recull imatges fetes pel fotògraf durant el seu
internament al camp de concentració de Bram
El Museu de Premià de Dalt acull una selecció de les

companys del Gabinet Fotogràfic cap a l’exili, com altres

moltes imatges fetes per Agustí Centelles durant la seva

centenars de milers de persones, membres de l’exèr-

estada al camp de Bram, al sud de França, de l’1 de març

cit republicà en retirada, població civil i bona part dels

al 13 de setembre de 1939. Allà va reflectir en centenars

representants polítics, socials i culturals de les institu-

de negatius la vida quotidiana del camp.

cions catalanes.

Reconegut com el Robert Capa català, un dels fotò-

Les fotografies que Centelles va fer al camp de concen-

grafs dels corresponsals de la guerra més famosos del s.

tració van estar amagades en una maleta fins al 1976,

XX, Agustí Centelles ha estat un actiu i reconegut foto-

juntament amb les de la Catalunya republicana que va

periodista durant la Segona República i la Guerra Civil

arrossegar amb ell fins a França per evitar represàlies

Espanyola, Agustí Centelles és mobilitzat el 1937 com a

als protagonistes. Fins a 4.000 negatius en total. El foto-

fotògraf en el Comissariat de l’Exèrcit de l’est, a Lleida,

periodista els hi va confiar a la família francesa que el

i els fronts de combat, i el 1938 és nomenat cap del

va acollir a Carcassona després de ser alliberat i no va

Gabinet Fotogràfic del Servei d’Investigació Militar. Just

tornar a recollir-les fins pocs mesos després que morís

abans de la caiguda de Barcelona, va marxar amb alguns

Franco.

Programa d’entrevistes individuals i sessions grupals

Posem
tra
a la vos ió
disposic

A partir del dimarts 15 d’octubre

professional de l’orientació i inserció

per a trobar feina

Sessió individual + sessions grupals (2 dies/setmana)

Les claus de l’èxit per trobar feina

SMOPE_PREMIÀ DE DALT

Sessions grupals – de 9:30 a 13:30 h
Dimarts 22 i 29 d’octubre, i dijous 24 i 31 d’octubre.
Dilluns 4 i 11 de novembre, i dijous 7 i 14 de novembre

Centre de Formació Permanent
Pça del Mil·lenari, 2

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Promoció
Econòmica

Servei Municipal d’Ocupació
i Promoció Econòmica
Plaça del Mil·lenari, 5 / T. 93 693 15 90
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat

Inscripcions Plaça del Mil·lenari, 5.
T. 93 693 15 90
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Cal avisar immediatament l’Ajuntament quan detecteu un niu

Retirats 5 nius de vespa asiàtica
La vespa asiàtica NO és especialment agressiva per a les persones
Actualment des del departament municipal de Salut Pública
s’ha detectat un increment en la
detecció de nius de Vespa asià-

gestió de la introducció i propagació

tica en la zona de Premià de Dalt.

ment agressiva per a les persones

d’espècies exòtiques invasores.
La vespa asiàtica NO és especial-

La Vespa velutina
nigrithorax
asiàticA), h
, (vespa
a entrat des
Bordeus en
del
un contenidor port de
de la Xina .

Concretament, li consta la
retirada de 5 nius d’aques-

important i capturen moltes

ta vespa. És molt important

abelles, que són la princi-

la

ciutada-

pal font de proteïna per les

na per la detecció dels nius

larves, essent un problema per

ja que en aquest moment es

a l’apicultura ja que pot afectar

troben en fase reproducti-

la flora i la fauna pròpies.

col·laboració

va, on neixen les properes
nades pels mascles fins el

Què s’ha de fer si es
troben exemplars?

mes de desembre, on aques-

1.- Intentar localitzar el niu,

tes passaran a hibernació

si és possible fer una foto per

fins que cap a la primave-

així geolocalitzar-lo.

reines i que seran insemi-

ra passin a formar els nous

2.-

nius.

Avisar

l’Ajuntament

i els agents rurals que són

La vespa asiàtica

els que porten a terme un
seguiment de la plaga a nivell

Es tracta d’una espècie

de Catalunya.

invasora inclosa dins del

Tel: 935 617 000

Reial Decret 630/2013, de 2

a/e: velutinacar@gencat.cat

d’agost, pel qual es regula
el Catàleg d’espècies inva-

3.- Procedir a l’eliminació

sores i dins del Reglament (UE) 1143*2014 del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la

del rusc. Es recomana fer-ho
perquè suposa el mateix perill per a

amb una empresa especialitzada de

les persones humanes que la resta de

control de plagues.

vespes autòctones, però són de mida

Bioseguridad y Control de Plagas- col·labora amb l’Ajuntament i ofereix un preu especial

Aposta per la seguretat ciutadana
Tolerància zero amb la delinqüència

En2’
minuts

Entrada a l’horari d’hivern: es fa fosc abans
Darrers anys
Lladres entraven a robar aprofitant distraccions com: deixar-nos una finestra
oberta _ no tancar amb doble volta de clau perquè tornem de seguida _ porta del
garatge oberta

Important prendre precaucions i seguir consells de seguretat
Tancar sempre la porta amb clau
Canviar els panys si perdeu les claus

112

Portes blindades, reixes, alarma (millor si és perimetral)
Connectar sempre l’alarma (també quan dormiu)
Truqueu al 112 si sentiu un soroll estrany o persones sospitoses

Accions per augmentar
la seguretat ciutadana
Ajuntament/Policia Local
Instal·lació de 51 càmeres de seguretat
Lectores de matrícula > D’ambient: de gran utilitat per investigació

Augment de la presència policial (+ efectius)
3 patrulles : 2 oficials _ 1 de paisà
Brigada Municipal i de la Societat Municipal La Pinassa han rebut formació de Mossos
per detectar actituds sospitoses o marques dels delinqüents als habitatges
Porta a porta dels serenos amb consells de seguretat
Coordinació diària de la Policia Local amb l’Àrea Bàsica Policial
dels Mossos d’Esquadra de Premià de Mar

En2’
minuts

Mossos d’Esquadra
Més presència policial > Helicòpter
Puntualment, serveis ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius)
Àrea d’investigació:
matrícules detectades + càmeres ambient = + delictes imputats
Difusió de campanyes informatives de prevenció

Serenos S.XXI
Servei autoritzat pel Departament
d’Interior per primera vegada a Catalunya
Coordinats per la Policia Local que els marca la zona a vigilar
Barreja d’agent cívic, agutzil i vigilant privat
Servei de proximitat: Amb vehicle _ A peu _ En moto _Patinet elèctric/Segway
Efecte dissuasiu
En cas d’incidència avisen la Policia Local i/o Mossos d’Esquadra
Combaten l’incivisme:
Persones que no recullen els excrements dels gossos
Persones que deixen residus fora dels contenidors
Vehicles que fan càrrega/descàrrega a llocs no habilitats
Avisen de contenidors plens -Sorolls molestos a les nits

44/2017

50
30
10

64/2018

27/2019

PREMIÀ DE DALT

Reducció
dels robatoris

a l’interior de domicilis

-58%

-25% robatoris que la mitjana
del Baix Maresme
TOTAL ROBATORIS DE GENER A SETEMBRE

OCTUBRE

4

dijous

13

Maresme dibuixat
Sala de l’Orfeó

8

dimarts

18 a 20 H

Tallers Aprèn a Estimar-tE

Taller cuina

SC Sant Jaume

“Les cassoles del barri”

Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

12
5

dissabte

PRESENTACIÓ LLIBRE

Romeria al Santuari

de la Mare de Déu de la Salut

Aniversari de la
Consagració de
l’Església
Missa Major. Portes obertes:
església i campanar, rectoria i
casa del Terçó, sales d’història i
gruta.

Parròquia de Sant Pere
dissabte

11 a 13 H

17

dijous

Taller

Ruta cultural

Cuina sense pares

Activitat gratuïta, places limitades
Tel. 93 693 15 90

PIJ La Fletxa

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE)

A partir de 14 anys
Regidoria de Joventut

18

Més informació:
Parròquia de Sant Pere

CONFERENCIA

Amics de la Cisa

11 a 12 H
diumenge

11 a 13 H

PASSEJANT PER LA CISA

Carrer de la Cisa i
Santuari Mare de
Déu de la Cisa
Activitat gratuïta,

JORNADES DE PATRIMONI
IBÈRIC I ROMÀ DE CABRERA DE
MAR _ VISITA GUIADA

Exposició
permanent

places limitades

Descobriment del legat
iber i romà

Tel. 93 693 15 90

Activitat gratuïta,

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE)

17.30 a 19.30 H

JORNADES EUROPEAS DEL
PATRIMONI_
PASSEJANT AMB MARIÀ MANENT

de Sant Feliu de Pallerols,
al Collsacabra.

6

11 H

Dedicació de l’església
de Sant Pere

19 H

PRESENTACIÓ LLIBRE

diumenge

Museu de Premià de Dalt
Regidoria de Cultura

divendres

19:30 H

Els jueus els regnes
catalans,
a càrrec de M. Josep Estanyol

Sala de l’Orfeó
Arts i Lletres

20:30 H
TEATRE AMATEUR

Teatre Musical

El despertar de la primavera

Espai Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris
Econòmica (SMOPE)

19

dissabte

9 a 11:30 H

26

18 H

dissabte

Cursa ulisses fest

CAFE CONCERT DE TARDOR

Ulisses atac
i Ulisses kids

Música i poesia

Sortida Plaça de la Fàbrica

Sala de l’Orfeó

Ajuntament - 7Sports

Arts i Lletres

20

diumenge

Festes
Barri del Remei
Associació de Veïns Barri Remei

a càrrec de la Marta Lloveras
i Domènech Carrillo

11 al 13 Octubre
DIVENDRES 11 / 23.00 h

11 H

Gran nit de ball

HOMENATGE A LA GENT GRAN

amb l’orquestra ‘Saras’

Domund _Missa Major.

Actuació
Coral Primiliana
Església de Sant Pere

DISSABTE 12 / 12.00 h

29

Missa en honor
dimarts

18 a 20 H

Verge del Remei

Tallers Aprèn a Estimar-tE

Coral Primiliana de
Veus Femenines

Lliurament de plaques
commemoratives als socis i sòcies que
enguany compleixen 80 anys

Manualitats

Tot seguit

A continuació
Grup de Teatre del Casal

Espai Santa Anna

New Wave Percussion

Acció vinculada al Pla de Barris

16.00 h /

18 H

Tinc feina

31

seguida de play-backs

Associació de la Gent Gran

26

Cercavila

Halloween

Inflables i brau
mecànic
dijous

18 H

FESTA DE CULTURA POPULAR
dissabte

11 a 14H

Castanyada

Societat Cultural Sant Jaume

Maridatge

L’art del vi

EXPOSICIONS
Museu Premià de Dalt

(Degustació per part dels cellers)

Fins al 14 DESEMBRE

Servei Municipal d’Ocupació i Promoció
Econòmica (SMOPE)

23.00 h /

Gran Ball
DIUMENGE 13 /
10 a 14 h /

Dansa i recital de poemes
maridats amb el vi.

Sala de Plens i plaça del Mirador

en acabar, xocolatada

Agustí Centelles

El camp d’exiliats de Bram

Donació sang
14 h /

Sardinada
18.00 h /

Playbacks , Hi-fi
en acabar, traca final
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Parlem

de llengua

L’Oficina de Català ens informarà de
qüestions relacionades amb el món
de la llengua catalana
1. Oficina de Català

Ensenyament (Cursos Presencials) i Assesorament

2. Voluntariat per la Llengua
3. Oferta de cursos (100% en línia)

Aquest

mes

d’octubre

començaran

els

cursos

presencials d’enguany: nivell Bàsic 1, els dilluns i
dimecres, de 9.30 a 11.30 h, i nivell de Suficiència 1, dimarts
i dijous, de 9.30 a 11.30 h.

Assessorament lingüístic: Per resoldre dubtes i
perquè els ciutadans escriguin en català amb seguretat
s’ofereix atenció de consultes lingüístiques i informació

1. L’Oficina de Català de Premià de Dalt

sobre recursos lingüístics.

depèn del Centre de Normalització (CNL) del Maresme,
que forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i que està compost per deu ajuntaments
i el Consell Comarcal del Maresme.

2. Voluntariat per la Llengua que

Treballa, des de fa anys, perquè els habitants, les

pretén fomentar l’ús de la llengua catalana en les rela-

entitats i les empreses puguin utilitzar la llengua

cions personals: posa en contacte una persona que parla

catalana en tots els àmbits. Atén les seves necessitats

habitualment català amb una altra que en té coneixe-

de formació i d’assessorament lingüístic a través dels

ments bàsics i que vol parlar-lo, perquè es trobin i par-

següents serveis:

lin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin, durant un
mínim de 10 hores.

3. Oferta de cursos modalitat 100% en línia amb tutoria (període novembre 2019 a febrer 2020).

Ensenyament:

Per millorar els coneixements

de català es fan cursos per aprendre a parlar català
(nivells Inicial, Bàsic i Elemental), per aprendre a
usar correctament el català escrit (nivells Intermedi
i Suficiència) i per poder practicar el que s’ha après
(cursos específics de conversa).

INSCRIPCIONS del 17 al 28 d’octubre (Data d’inici del
curs: 4 de novembre / Data final del curs: 3 de febrer).
Per matricular-se en un curs amb la modalitat 100%
en línia s’ha de fer a través de www.parla.cat, registrarse a la plataforma i seguir les instruccions.

OFICINA DE CATALÀ DE PREMIÀ DE DALT
Plaça del Mil·lenari, 2. Tel.: 93 693 15 93. a/e: premiadedalt@cpnl.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 12 a 14 h a partir de l’octubre

Xarxes socials-Espai lector
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

1. @chrislan2k 2. @davidof1990 3. @montife4 4. @fhereieros 5. @georginacoma 6. @lauraarrerash

Dragón
Ray Bradbury

Estigmes
Ed: Libros del Zorro Rojo, 2019
En un paratge erm i tene-

Ramon Mas

Ed: Sapristi Cómic
L’autor

d’aquesta

novel·la,

brós dos cavallers vetllen

Ramon Mas (Sant Julià de Vila-

amb

inquietud

torta, 1982) és novel·lista, poeta

l’arribada d’un drac que te

i coeditor de Males Herbes, una

atemorida a tota la pobla-

de les editorials independents

ció. Malgrat que no l’han vist

més interessants del moment.

mai, saben pel que es diu que

Tornem a Puigsech, doncs, a

té un ull de foc i escup fum.

finals dels 90, per conèixer la

Aquest és el punt de partida

història d’en Puig, un noi de 17

d’un relat intens i emocio-

anys que tornant de festa troba

nant; a través d’una fantàsti-

al seu amic tirat al sofà en un

creixent

ca descripció tant física (de l’entorn dels cavallers) com

estat mental difícil de discer-

anímica, Bradbury ens fa reviure l’angoixa d’aquests

nir. La novel·la retrata concisament i eficaç diversos punts

moments previs a l’arribada del monstre. Una nova

d’inflexió: el pas de l’adolescència a l’edat a adulta a través

edició d’un text del gran Ray Bradbury (Illinois, 1920 -

de la fi de l’estiu; també tracta la contraposició entre la

Los Ángeles, 2012) sempre és una bona notícia, sobre-

vida urbana i la vida al poble, les sempre conflictives rela-

tot pels incondicionals de la fantasia i la ciència ficció.

cions familiars, la malaltia mental com a tabú.

Fem un poble segur. Des de la passada

elaboració dels pressupostos pel proper any, que permetran

legislatura, el nostre Govern s’ha fixat com a

iniciar el desenvolupament del nostre programa polític. Amb

prioritat millorar la convivència i apostar per

energies i forces, sense deixar de denunciar la nova vulneració

un entorn segur. En aquest sentit, continuem treballant en

de drets i llibertats fonamentals amb la que l’Estat ha actuat amb

el pla de millores en enllumenat de punts foscos, instal.lació

nous empresonaments a ciutadans lliures. Però no ens faran

de càmeres de videovigilància, reforç de patrulles policials i

callar. L’esperit d’unitat de l’1 d’octubre és el mateix que hem

consolidació del cos de vigilants de seguretat privada, els serenos

de mostrar per afrontar la injusta sentència als nostres líders

del segle XXI. Properament, l’Ajuntament organitzarà xerrades

presos. El nostre grup estarà sempre al servei de la gent, fent

informatives per explicar el nou pla d’actuació a la ciutadania.

bandera de la democràcia i la llibertat.

Així mateix, aquesta tardor Alcalde i regidors treballen en la

www.joseptriado.cat / f: Junts per Premià de Dalt

Hem celebrat el primer Ple després de les

capaços de col·laborar amb el govern projectes que beneficiïn el

vacances d’estiu. Trobareu a les xarxes els enllaços per

poble i la seva gent; i que Ciutadans, amb tot el respecte personal,

consultar les nostres actuacions als plens, les nostres

menja a part. Volem que el nostre treball esdevingui, també, la

votacions, les nostres mocions, els nostres precs i preguntes.

contribució local a la construcció de la República Catalana d’es-

Dedicarem totes les energies a contagiar els plans del govern amb

querres, feminista i sostenible.

una visió més d’esquerres i, per tant, més centrada en el benes-

I ara, creiem obligat dedicar un espai, massa petit per les dimen-

tar de les persones. Amb aquest objectiu, creiem que s’ha obert

sions de la injustícia, per recordar que som a les portes d’una

una via de negociació molt interessant amb la Crida que mirarem

sentència que s’acarnissarà amb una bona gent, demòcrata i

coneixem i que impossibiliten qualsevol pacte); que serem

pacífica. f: Esquerra-Republicana-de-Catalunya-Premià -de-Dalt _
m’estimo premia de dalt _ i: ercpremiadedalt_t: @ERCPremiadeDalt
_ w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

de cuidar i fer créixer; que hem suavitzat —que no superat—
la tensió amb el PSC (amb les qüestions inadmissibles que tots

ARRIBA EL NOU CAP? El passat Ple de setembre

trucció del CAP i ben aviat sigui possible gaudir d’unes instal·la-

la regidora de salut va comunicar que, amb l’augment

cions sanitàries dignes i adequades, tant pels pacients usuaris com

de dotació pressupostaria per part de la Generalitat,

per als professionals que treballen cada dia per la nostra salut.

els tràmits per la construcció del Centre d’Assistèn-

Encreuem els dits i esperem que sigui la definitiva! Després d’un

cia Primària estan arribant al final i que l’inici de les obres serà a

setembre intens que va començar amb una gran festa infantil i

començaments de l’any 2020. Fa més de 15 anys que esperem

va acabar amb la Ulysses fest on, a pesar de la meteorologia, vam

aquest equipament i, els últims anys hem vist molt a prop l’inici

gaudir d’unes grans actuacions i d’un ambient fantàstic, amb

de les obres, encara que per motius diversos, s’han frustrat les

gran afluència de públic, esperem continuar l’ambient festiu a

nostres expectatives. Esperem i celebrem que després de tants
entrebancs i problemes, aquesta vegada es faci realitat la cons-

Mobilitzem-nos!

El

moviment

cívic

l’octubre amb les festes del Barri del Remei. f: socialistes premià
de dalt_ i: pscpremiadedalt t: PSC Premià de Dalt/

Participació que s’ha de donar en tots els àmbits de la vida.

Divendres pel Clima està marcant l’agenda de

Us encoratgem, doncs, a sortir al carrer i participar de totes

les mobilitzacions en defensa del medi ambient.

aquelles accions (pels presos i preses, pel clima, per la sanitat i

Malauradament, en aquest tema, les administracions actuen

l’educació públiques) que ens ajuden a construir un món millor.

amb timidesa o ni tan sols ho tenen als seus plans d’actuació,

Nosaltres seguirem defensant els espais naturals del municipi,

i segueixen urbanitzant espais com la Cisa i can Nolla malgrat

apostant per energies verdes i recolzant les mobilitzacions

l’increment de les inundacions que això pugui provocar.

ciutadanes. T’esperem als carrers i a les xarxes! Contacta’ns i

En aquest sentit, l’1 d’octubre recordem que les veritables

fes-te sentir!

democràcies funcionen amb la mobilització i la participació.

cridapremiadedalt.cat _f: cridapremiadedalt _
t: cridapremiadalt i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

Ciutadans apuesta por Servicio
sanitario completo En el pasado pleno,

la construcción de un CAP nuevo, y sin embargo, nuestro

Ciutadans Premià de Dalt, presentó una moción 100%

PDeCat(nouimpuls) y PSC que votaron en contra de lo que podría

beneficiosa para nuestro municipio, que el futuro CAP del Barrio

ser una cobertura sanitaria completa e impidieron que nuestra

Cotet, se convierta en un CUAP (Centro de Atención Primaria

población fuese un referente en el sistema sanitario en el Baix

de Urgencias). Eso significaría que ante cualquier urgencia

Maresme, acercándonos máquina de rayos, cirugía menor,

de carácter menor, evitaríamos desplazarnos al Hospital de

pediatría de urgencias, reanimación cardiaca, vacunaciones en

Mataró y sufrir largas horas de espera para ser atendidos. Este

época de epidemias,… las 24 horas del día. Premià de Dalt ni tiene

Ayuntamiento, con todas las fórmulas de gobierno, que han
pasado durante más de una década, no ha sido capaz de liderar

proyecto más completo, hace surgir miedos incomprensibles, a

CAP nuevo, ni tendrá CUAP por no aceptar nuestra propuesta.

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiDeDalt 663 734 010

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.

Madola

ENTREVISTA

Foto: Carlos Sánchez

“Tinc una manera de treballar mística, amb un
caràcter una mica espiritual i això m’ha servit de base”
totalment contemporani en què es parla dels problemes
polítics, socials, de la immigració...

En que t’inspires a l’hora de pintar? Sóc una persona
que tinc una manera de treballar mística, amb un caràcter
una mica espiritual i això m’ha servit de base. A Gènesi
hi ha unes quantes sèries que són completament noves,
fetes a finals de l’any 2018. Responen a un moviment
intern propi de cercar les arrels de la meva feina.

Has abandonat però la ceràmica?

Continuo fent

peces relacionades per exemple; amb el paisatge d’Israel,
una ciutat que em va impressionar molt qual la vaig
visitar fa dos anys. Els anys “però” no perdonen i la meva
obra és molt forta, molt pesada i difícil de funcionar. Així

Encetes una etapa en què cerques les arrels de la
teva professió. Mai deixes de crear? Passa que això
no és una feina. És una passió, una forma de viure i penso
que som molt afortunades les persones que tenim la sort
de viure de la nostra passió, d’allò que ens manté vives.

Gènesi, exposada al Museu fins a meitat de
setembre, ha estat la teva primera exposició
exclusivament de pintura. Per què? Cap a 1980 vaig
començar a pintar i acompanyava les meves exposicions
de ceràmica amb uns quants dibuixos. Però quan se’m
va proposar fer aquesta exposició al Museu de Premià

que no faig tantes grans peces. I, en “canvi”pinto més.
Perquè la pintura és un tema de problema mental, costa
molt de cap, de pensar, però és més fàcil d’executar.
Físicament és molt més descansada que la ceràmica.

Madola, què és per a tu l’Art?

L’entenc com una

comunicació amb els altres, comunicació de sensibilitats,
d’idees, de pensaments... una manera d’entendre la
veritat de les coses. Sempre he intentat ser conscient en
tot allò que faig, ser digna i dir la veritat. Les obres tenen
vida pròpia perquè les gaudeixin els altres i amb els anys
aprenem a desprendre’ns, tot i que costa.

de Dalt vaig pensar, “per què no la faig únicament
de pintura?”. Sempre m’havia fet com una mena de

L’amor per l’art l’ha heretat dels seus pares quan ja de

vergonya exposar dibuixos perquè tinc la sensació que

ben petita la duien a veure exposicions. Madola ha trobat

no en se prou, ja que la ceràmica és el que sempre he fet

les seves fonts d’inspiració vivint a Barcelona i al Maresme,

durant 50 anys. Ara però ja m’he llençat!

“en el blau del mar, en el marró dels garrofers i en l’ocre de
la terra”. Desitjava fer Arquitectura però com que llavors era

Per què el títol de Gènesi, Madola?

Anomenar-

la Gènesi perquè és el principi del meu final. És una
altra etapa de la meva vida. Li vaig demanar a en Rafael
Vallbona que em fes la presentació i basant-se en els sis
capítols primers del Gènesi, va escriure un poema per
cadascuna de les sèries de l’exposició amb un llenguatge

una “carrera d’homes”, es va formar a l’Escola Massana i
allà va descobrir que la ceràmica era el que més lligava amb
la seva manera de ser. Membre de l’Associació d’Artistes de
Premià de Dalt, acumula una llarga trajectòria artística en
què amb molta sobrietat combina a la perfecció la ceràmica
tradicional i l’art contemporani.
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