
Impuls turístic i arqueològic a partir del jaciment iber de la Cadira del Bisbe

Aposta decidida per la cultura i patrimoni locals

144Novembre_ 2019

Butlletí Municipal



Destaquem
TORNA EL PROGRAMA  ‘ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP’

Ajuntament
7 NENS I NENES REFUGIATS S’ESCOLARITZEN A  PREMIÀ DE DALT

En 2 minuts
APOSTEM PEL NOSTRE PATRIMONI LOCAL  

Agenda d’activitats

Xarxes socials-Espai lector
INSTAGRAM I PROPOSTES DE LA BIBLIOTECA  

L’entrevista
CAN PUXIC, TOMÀQUETS PREMIUM

L’alcalde escriu

DES DEL GOVERN SEMPRE HEM DIT QUE LA QUALITAT 

DE VIDA DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES és la nostra 

màxima prioritat. En conseqüència, tenim 

una especial cura amb la gent gran. En aquest  

context, tornem a endegar amb la Diputació de 

Barcelona el programa ‘Els serveis socials més 

a prop’. Es tracta d’entrevistes amb persones 

de 80 anys o més que no són usuàries d’aquest 

departament municipal i que, per tant, desco-

neixem en quines condicions viuen a casa seva. 

Som plenament conscients que l’augment de la 

longevitat i la qualitat de vida fan que la majoria 

de la gent gran de Premià de Dalt vulgui viure a 

casa seva amb plena autonomia i com a l’admi-

nistració més propera que som, promourem els 

seus desitjos tot garantint el seu benestar. 

Aquest i altres temes us els expliquem en 

aquest número de novembre de ‘La Pinassa’, en 

què també trobareu detallada la nostra propos-

ta pel Patrimoni Local a través d’una actuació al 

jaciment iber de la Cadira del Bisbe.  

Josep Triadó i Bergés 

Alcalde 

SUMARI

3

4-7

8-9

10-11

13

15

REDACCIÓ 

FOTOGRAFIA 

MAQUETACIÓ 
IMPRIMEIX

TIRATGE 
D.L

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

Gabinet d’imatge i Comunicació 

Mònica Farré, Carlos Sánchez, 
Josep Triadó Cuquet 

Eulàlia Rodríguez Tió

Impremta Pagès , S.L

4.500 unitats

B15451-1989

COMERÇ, 
GASTRONOMIA, 
REGALS, 
MÀGIA... 

ACTIVITATS
INFANTILS

SORPRENENTS,
TALLERS I

PERSONATGES

VIU EL TRENET DE LA FIRA!
MENORS DE 16 ANYS, SEMPRE ACOMPANYATS D’UN ADULT! 

  ira infantil 
  i de la màgia 
del Nadal 

F PREMIÀ DE DALT
7 i 8 DE DESEMBRE
PLAÇA DE LA 
FÀBRICA 
d’11 h a 14 h
i de 17 h a 20 h



MÉS A PROP

ELS
SERVEIS
SOCIALS

Gerència de Serveis de Benestar Social
Recinte Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 934 022 160
Fax 934 022 496
www.diba.cat/benestar
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ELS
SERVEIS
SOCIALS

DES DEL

260

32.000

500

2007

MUNICIPIS

ENTREVISTES

PERSONES 
DERIVADES 
ALS SERVEIS 
SOCIALS 
MUNICIPALS

ES TRACTA D’UN PROGRAMA 
PREVENTIU ADREÇAT A PERSONES 
MAJORS DE 80 ANYS, NO USUÀRIES 

DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS, de 

la Diputació de Barcelona amb el 

suport de l’Ajuntament de Premià 

de Dalt. 

La finalitat del projecte és perme-

tre als ens locals ampliar el coneixe-

ment sobre la realitat de la població 

envellida i afavorir la planificació de 

polítiques socials.

El programa consisteix en la 

realització d’entrevistes a domi-
cili,  per part de professionals de 

l’àmbit social, on es valora de forma 

multidimensional les necessitats 

personals (autonomia, percepció de 

l’estat de la salut, situació de l’ha-

bitatge, etc.), es detecten situacions 

de risc o vulnerabilitat,  i s’infor-

ma sobre l’oferta de prestacions i 

serveis del territori.

La intervenció inclou recoma-

nacions sobre el seguiment que 

requereix cada persona, a més d’un 

informe final amb dades globals de 

la situació de les persones majors de 

80 anys entrevistades.

Objectius  
Ampliar el coneixement dels ens locals en relació a 
la situació de les persones majors de 80 anys, per 
tal de facilitar la prevenció i l’actuació professional.

Detectar de manera proactiva les necessitats 
actuals de les persones majors de 80 anys i 
anticipar futures necessitats de suport. 

Prevenir situacions de risc, vulnerabilitat i/o 
d’aïllament social.

Informar de l’oferta de prestacions, serveis i entitats

 Els serveis socials iden-

tifiquen les persones 

majors de 80 anys no 

usuàries dels seus serveis 

i, per tant, susceptibles 

de ser entrevistades, i 

traspassen la informació 

a l’entitat prestadora i a la Diputació de Barcelona. 

L’entitat prestadora del servei, Fundació i Desenvolu-

pament Comunitari, realitza entrevistes a domicili per 

valorar les necessitats, i informar i orientar la persona 

sobre recursos i serveis al seu abast.
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A MITJANS DEL MES DE NOVEMBRE TORNA EL PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP

3

Compte enrere per a una nova edició de 
‘Els Serveis Socials més a prop’
Acabarà amb una recomanació sobre el seguiment que han de fer 
els serveis socials municipals per a cada persona

Com funciona
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ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

JUNTS, ERC 
CRIDA

Crida i C’S

Crida i C’S

Crida

PSC i C’S

C’S

C’S

ERC

ERC

UNANIMITAT

JUNTS
PSC, ERC, CRIDA

JUNTS
ERC, CRIDA

JUNTS
PSC, ERC

JUNTS i PSC 

JUNTS i PSC 

A FAVOR

EN CONTRA

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ

PLE EXTRAORDINARI i URGENT / 15 Octubre 2019

Acords de Ple

 PLE ORDINARI  / 21 Octubre  2019

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per 

demanar l’amnistia per  a les persones preses polítiques 

catalanes i en defensa del dret a l’autodeterminació.

Aprovació del Reglament regulador d’establiments destinats 

a clubs consumidors de cànnabis i substàncies que puguin 

generar dependència

Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a 

l’exercici 2020

Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018

Aprovació del Conveni de delegació parcial de competèn-

cies de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme per a la 

prestació del projecte ‘Arranjament de voreres a Puig de Pedra 

i Nucli antic’ en el marc de la política activa de l’ocupació, 

programa de treball i formació (2019-2021).

Aprovació del Conveni de delegació de competències de 

l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme com a muni-

cipi afectat pel projecte ‘L’herència del Maresme. Rutes turís-

tiques del patrimoni cultural de la comarca’, a cofinançar 

pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 

operatiu FEDER 2014-2020).

Moció de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 

2019.

PROPER PLE         dilluns 18 de NOVEMBRE  2019 a dos quarts de vuit del vespre      Servei Municipal d’Ocupació
i Promoció Econòmica.

SMOPE
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Set infants refugiats que es troben 
en acollida s’escolaritzen al municipi
Els refugiats viuen en acollida a la coneguda com a ‘Casa rosa’ 

ACTUALMENT, ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS TRAMITEN L’INICI DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR I DE RESTAURACIÓ 
DE LA LEGALITAT CONTRA LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA COMESA, AMB L’OBJECTIU QUE LA FINCA EN QÜESTIÓ TORNI AL 

SEU ESTAT INICIAL, D’ACORD ELS USOS URBANÍSTICS ESTABLERTS. A MÉS, S’HA SOL·LICITAT A CREU ROJA QUE UBIQUIN LES 
PERSONES REFUGIADES EN UN ALTRE ESPAI QUE COMPLEIXI LES GARANTIES QUE MEREIXEN AQUESTES PERSONES.

L’AJUNTAMENT VETLLA AL MÀXIM PER GARANTIR ELS DRETS DELS INFANTS I RESTA DE PERSONES REFUGIADES

SET INFANTS DELS VINT-I-TRES DE LA CINQUANTENA DE 

PERSONES REFUGIADES QUE ES TROBEN EN ACOLLIDA A LA 

CONEGUDA COM A ‘CASA ROSA’ DE PREMIÀ DE DALT S’HAN 

INCORPORAT AL CURS ESCOLAR 2019-2020. Concreta-

ment, a l’Escola Marià Manent i Escola Santa Anna els de 

primària, i a l’INS Valerià Pujol i Bosch els de secundària. 

Els altres setze ho han fet a centres de Premià de Mar.

La Casa rosa és una masia situada al costat de l’au-

topista C-32, a tocar de Premià de Mar, i està afecta-

da urbanísticament des de fa anys per aquesta via. És a 

dir, forma part de les franges laterals de l’autopista del 

Maresme i, en conseqüència, no pot acollir cap activitat 

ni l’ús de casa d’acollida, ja que el dictamen de la Comis-

sió Territorial d’Urbanisme de Barcelona així ho esta-

bleix.

A fets consumats, perquè ningú va fer cap consulta 

prèvia, en el moment en què l’Ajuntament de Premià de 

Dalt es va assabentar que persones refugiades hi estaven 

allotjades, es va posar en contacte amb  la propietat de la 

finca per a comunicar-li que l’activitat era il·legal, ja que 

està en contra del planejament urbanístic dictaminat 

per la Generalitat de Catalunya. De fet, anys enrere, la 

propietat pretenia instal·lar-hi un alberg, i malgrat que 

el Consistori recolzava plenament l’activitat, aquesta no 

va prosperar pel mateix motiu.

L’Ajuntament demana màxima transparència 

L’empresa privada que gestiona l’estada de les perso-

nes refugiades a la Casa rosa -i que paga un lloguer a la 

propietat- va presentar diverses sol·licituds de llicències 

a l’Ajuntament però totes han estat denegades en base a 

que l’activitat és contrària a la llei, com també ha succeït 

amb els recursos posteriors.

Des de l’Ajuntament de Premià de Dalt, es vetlla al 

màxim per garantir els drets dels infants i de la resta 

d’aquestes persones refugiades, alhora que demana 

màxima transparència quant a l’acollida i també la 

gestió dels recursos. La Unió Europea atorga diversos 

ajuts econòmics, uns diners que arriben a la Creu Roja 

i que, en aquest cas, aquesta organització destina a una 

empresa privada perquè aquesta sigui l’encarregada de 

gestionar la vida i integració de refugiats i refugiades. En 

aquest sentit, el Consistori avança el cost dels recursos 

destinats a aquestes persones però els reclamarà a l’em-

presa privada que cobra per a cobrir les necessitats dels 

refugiats acollits a la Casa rosa. 
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Premià de Dalt, vila florida
Per tercer any consecutiu som premiats 
amb les tres Flors d’Honor del Viles Florides 

El moviment Viles Florides, 

promogut per la Confederació 

d’Horticultura Ornamental de Cata-

lunya, va lliurar el 27 de setembre les 

Flors d’Honor 2019. Aquests guar-

dons reconeixen els municipis que 

treballen per la transformació dels 

espais públics a través de l’enjardi-

nament i la millora dels espais verds. 

Un total de 53 municipis van obtenir 

tres Flors d’Honor, per la seva capa-

citat d’assolir una vila amable amb 

parcs i zones verdes plenes de vida. 

El projecte Viles Florides és obert a 

tothom i, també hi poden participar 

col·lectius, empreses o particulars i 

es premien projectes d’enjardina-

ment, ornamentació floral i cultura 

del verd urbà que, tant en l’àmbit 

públic com privat, són exemple a 

seguir.

VILES FLORIDES ÉS UNA INICIATIVA QUE PROMOU LA TRANSFORMACIÓ DE POBLES I CIUTATS A TRAVÉS DE LES PLANTES

‘Fem dissabte al bosc!’, 
jornada de neteja del bosc
Activitat de la Setmana europea de prevenció de residus

Premià de Dalt s’adhereix a 

les commemoracions del Clean 

Up Day per conscienciar sobre la 

quantitat de residus que llencem 

a la natura. Es tracta d’una acció 

comuna a tot Europa per promoure 

la conscienciació i recollida dels 

residus abocats il·legalment als 

boscos, platges, marges de rius, etc.

 En el cas de Premià de Dalt, es 

netejarà el bosc, el dissabte 30 de 

novembre. Per participar-hi, us heu 

d’inscriure omplint un formulari a 

www.premiadedalt.cat 

L’activitat és oberta a tota la 

població i apta per a tots els públics. 

La regidora de Medi Ambient, Marta 

Bosch, explica que és una molt 

bona activitat per fer en família i 

“a més de netejar, és una activitat 

medi ambiental fantàstica perquè 

ens permet conèixer el nostre entorn 

natural i conscienciar de la seva cura 

i estima”. 

L’ADF PREMIÀ DE DALT PROPORCIONARÀ GUANTS A LES PERSONES PARTICIPANTS. ES RECOMANA PORTAT CALÇAT ADEQUAT 
I PANTALÓ LLARG. L’ ESMORZAR PER AGAFAR FORCES EL POSARÀ L’AJUNTAMENT. AJUDA’NS A NETEJAR EL NOSTRE ENTORN!

PREMIÀ DE DALT S’ADHEREIX A LES COMMEMORACIONS DEL CLEAN UP DAY

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE AL MATÍ

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE 2019 A PREMIÀ DE DALT

Plegats,

Reduir es actuar! 

INSCRIPCIONS AL WEB MUNICIPAL

Fem dissabte al 
nostre bosc!

“AQUEST RECONEIXEMENT ENS INDICA 

QUE ESTEM EN LA BONA LÍNIA, AMB 

SENSIBILITAT VERS LA NATURA I AMB 

UNA ESPECIAL CURA DELS

ESPAIS VERDS” MARTA BOSCH, REGIDO-

RA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
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Una vegada més tornem a denunciar actes vandàlics a 

Premià de Dalt. En aquesta ocasió al parc de can Vilar, a La 

Floresta, i de forma reincident. Així va aparèixer la tanca de 

la zona infantil recentment instal·lada, dins del projecte 

d’enjardinament d’aquesta zona. Una setmana més tard, 

els brètols tornaven a destrossar la mateixa tanca.

No ens cansarem d’insistir que el mobiliari urbà és de 

tots els veïns i veïnes de Premià de Dalt i que a totes i tots 

ens pertoca fer-ne un bon ús i tenir-ne cura. 

ENS CAL LA COL·LABORACIÓ DE TOTHOM. SI SOU TESTIMONIS D’ACTES VANDÀLICS, AVISEU D’IMMEDIAT LA POLICIA LOCAL 

“FA ANYS, DES DELS DEPARTAMENTS D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT ES TREBALLA PER PROMOURE EL CIVISME 
ENTRE JOVES I ADOLESCENTS. EL GOVERN SEGUIRÀ PROMOVENT AQUESTES CAMPANYES PREVENTIVES I AIXÍ, AJUDAR A 
CONSTRUIR, JUNT AMB LES FAMÍLIES, UNA SOCIETAT MADURA I RESPONSABLE AMB TOTHOM I L’ENTORN.

EL CONSISTORI HA ANUNCIAT TOLERÀNCIA 
ZERO CONTRA L’INCIVISME I QUAN CALGUI 
ES PERSONARÀ COM A ACUSACIÓ PARTI-

CULAR i obrirà expedients sancionadors 

als responsables de danys i destrosses 

a la via pública. Per aconseguir-ho, fa 

una crida a la col·laboració i la impli-

cació dels ciutadans i ja ha començat 

una campanya per tal d’identificar els 

responsables dels actes vandàlics.

Contenidors cremats, grafits, llança-

ment d’ous a les façanes de les cases, 

arrencar la tanca d’un parc infantil, 

caques dels gossos al carrer, aboca-

ments i mal ús dels contenidors de 

residus... Aquestes són algunes de les 

accions incíviques i actes vandàlics 

que l’Ajuntament de Premià de Dalt 

vol aturar. 

La iniciativa pretén conscienciar la 

població de les conseqüències negatives 

directes en l’àmbit econòmic i de seguretat que causen 

als veïns, amb el ferm propòsit d’erradicar aques-

tes pràctiques que danyen la imatge de la vila 

i el benestar col·lectiu. Com explica l’alcal-

de, Josep Triadó, “tothom és conscient de les 

conseqüències dels actes incívics, però poques 

vegades es té en compte que el vandalisme també 

té una dimensió econòmica, perquè la destrossa 

de mobiliari urbà comporta sempre l’assumpció de 

costos per part de l’Ajuntament, és a dir, l’assump-

ció de costos per part de tota la població”. 

Amb el lema ‘Davant l’incivisme, cal mirar la 
lletra petita!’, l’Ajuntament vol conscienciar 

tothom sobre les conseqüències de cometre 

aquests tipus d’actes, recordant que a partir 

dels 14 anys tothom és penalment imputable 

i que mares i pares de menors d’edat són els 

responsables subsidiaris del que fan els seus 

fills/es. 

L’objectiu és que tothom assumeixi que 

trencar bancs, papereres o fanals ens costa diners a 

tots, que surten de les butxaques de la ciutadania. 

Actes vandàlics a can Vilar

Tolerància zero amb l’incivisme

La reparació suposa més de 600 euros

Aquests actes es duen a terme especialment durant 
les hores nocturnes dels cap de setmana

PER QUALSEVOL 

CONDUCTA INCÍVICA:

POLICIA LOCAL
93 693 15 00



PROJECTE EUROPEU
L’herència del Maresme. Rutes turístiques de Patrimoni Cultural de la comarca

Coordinació amb altres municipis i Consell comarcal del Maresme

Atorgament d’un FEDER (Fons Europeu Desenvolupament Regional) pel període 2014 – 2020

ACTUACIONS A FER AMB AQUEST AJUT EUROPEU

Tres rutes turístiques temàtiques (creació i senyalització)

llegat iberoromà / torres de guaita / modernisme

Projecte adequació del poblat de la Cadira del Bisbe

Plataforma digital difusió recursos turístics 

En2’
minutsApostem pel nostra

Cultura i Patrimoni locals

COST TOTAL PROJECTE COMARCAL

SUBVENCIÓ FEDER 50%

2.630.854,86€

1.315.427,43 €

COMARCAL
Maresme

MUNICIPAL

Premià de Dalt

Cost de l’activació turística i arqueològica 
Cofinançament FEDER a Premià de Dalt: 100.853,53€

Aportació municipal: 168.290,71€



En2’
minutsRutes patrimonials

Premià de Dalt

Departament de Promoció de la Vila

Passejant amb Marià Manent 
Descobriment del Premià de Dalt des dels ulls del poeta

Passejant per la Cisa
Conèixer l’enigma de com i on es va trobar la Mare de Déu de 
la Cisa, la història, llegendes i tradicions que hi ha al voltant 
del Santuari. 

Museu de Premià de Dalt

Itinerari de l’aigua 
Arquitectura de l’aigua
el Vogi, dipòsits, basses i mines.  El Camí de l’Aigua.

Masies i cases singulars
Del poblament dispers al poblament concentrat. 
Visita a Can Figueres, Can Verboom i Can Franquesa. 

Sagrera medieval i capelles
Primera concentració urbana del municpi.
Visita de l’església parroquial de Sant Pere, el fosar,
l’hort, la rectoria i els límits. 
La Casa del Terçó i l’Escola de les Nenes. 

Parc de la Serralada Litoral

Ruta de l’esquirol
Distància: 4.985 m. Desnivell: 234 m Durada: 1 h 40 min
Excursió a peu de dificultat baixa que transcorre 
majoritàriament per pistes del parc. L’itinerari és senyalitzat 
com a sender local (blanc sobre verd, SL-C 112)

Lloc de sortida: Carrer de la Cisa  
Santuari Mare de Déu de la Cisa 
08338 Premià de Dalt, Barcelona 

Rutes per descobrir Premià de Dalt

Ruta cultural guiada per conèixer l’enigma de com i on es 
va trobar la Mare de Déu de la Cisa, la història, llegendes 
i tradicions que hi ha al voltant del Santuari.  

Visites guiades gratuïtes
1r diumenge de mes 

Passejant per la Cisa
R

Places limitades
Horari: De 11,30 h a 13,30 h

2018

Inscripcions (Cal reservar): 
Truca’ns a: 93 693 15 90

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

prmd.ocupacio@premiadedalt.cat                   www.premiadedalt.cat

DIUMENGE 3 JUNY
DIUMENGE 1 JULIOL
DIUMENGE 7 OCTUBRE
DIUMENGE 4 NOVEMBRE



LLIURAMENT DE PREMIS
 

Digiphoto 2019
Exposició fotos guanyadores
Auditori de Can Figueres

Associació d’Artistes de Premià de Dalt

ESPECTACLE FAMILIAR INCLUSIU
 

Tots els petons 
del món 
a càrrec de Montse Panero. 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

TALLERS PER A MARES I FILLS 
 

Conec la meva lluna
a càrrec de Montse Panero. 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Regidories d’Igualtat i  Joventut

TALLERS APRÈN A ESTIMAR-TE
 

Xerrada 
participativa
Protocol violència masclista
Espai Santa Anna

Acció vinculada al Pla de Barris

 PASSEJANT AMB MARIÀ MANENT
 

Ruta cultural
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció 
Econòmica (SMOPE)

43è Premi Poesia 
Marià Manent
Sala Teatre de la SC Sant Jaume

Secció Arts i Lletres de la SC Sant Jaume

Botifarrada 
Penya Barcelonista  
Premià de Dalt
Pati de Sant Jaume 

Penya Barcelonista Premià de Dalt – Sant 
Jaume

SORTIDA   

Fageda de la 
Grevolosa i St. 
Nazari de la Vola 
Sortida pati de Sant Jaume

Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

PRESENTACIÓ LLIBRE
 

La frase immutable 
de Vicenç Llorca. A càrrec de
l’escriptora Emília Illamola.  
Rafael Vallbona acompanyarà 
l’autor en la lectura de poemes.

Passeig Coromina, 32
 

Can Vallerià. Art, comunicació, territori

HORA DEL CONTE
nadons (de 0 a 3 anys) 

 

Elena Farreras 
d’El Cep i la Nansa
Ballmanetes. 

Biblioteca Jaume Perich i Escala

CINEFÒRUM Cicle J.J 
CAMPANELLA. 

 

El mismo amor, 
la misma lluvia
Sala Sant Jaume

Secció Espai de Cinema SC Sant Jaume

16 dissabte

19 dimarts

17  diumenge

12  dimarts

15  divendres

9  dissabte

10  diumenge

11 a 14 H

18 a 20 H

11 a 13 H

11  H

21,30 H

19 H

11.30 H

8 H

12.30 H

CINEFÒRUM Cicle J.J 
CAMPANELLA. 

 

Luna de Avellaneda
Sala Sant Jaume

Secció Espai de Cinema SC Sant Jaume

21,30 H

21  dijous

20 dimecres

17.30 a 19.30 H

17.30 a 19.30 H

17.30 H

TALLERS NOIES
 

Conec el meu poder 
Ser dona

TALLERS NOIS
 

Conec el meu poder 
Sóc home
PIJ La Fletxa

Regidories d’Igualtat i Joventut

22 divendres

NOVEMBRE



TALLERS FAMILIAR
 

Construïm
aparells meteorològics
Biblioteca Jaume Perich i Escala

 
Parc Serralada Litoral

PASSEIJADA GUIADA
 

Quin temps farà avui? 
Relacionada amb el taller 
Punt trobada: Ermita Sant Mateu

 
Parc Serralada Litoral

23  dissabte 10 a 13 H

10 a 13 H

CINEFÒRUM Cicle J.J 
CAMPANELLA. 

 

Los cuentos de las 
comadrejas
Sala Sant Jaume

Secció Espai de Cinema SC Sant Jaume

CONCERT
 

Coral Primiliana de 
Veus Femenines
En benefici de la Marató de TV3
Parròquia de Sant Pere

Coral Primiliana de Veus Femenines

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE
 

Manifest i espelmes
A la plaça del Mirador

Dones de Dalt

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE
 

Concert Coral Barri
No és no / Espai Santa Anna

Acció vinculada al Pla de Barris

XERRADA
 

‘Immigració
i fet identitari a Catalunya
del Franquisme a l’actualitat
Amb Imma Boj, directora del Museu 
de la Immigració de Catalunya
Sala Teatre de la SC Sant Jaume

Secció Fòrum i Societat  de la SC Sant Jaume

CONFERÈNCIA
  

Rescatant tresors
el procés de restauració d’un 
document històric
A càrrec de Toni Esperó, restaurador
Sala polivalent de la Biblioteca Jaume 
Perich i Escala

Arxiu Municipal

Neteja boscos
Fem dissabte al bosc! 
Trobada a la plaça de la Vila

Ajuntament i ADF Premià de Dalt

Vindicacions
Representació teatral 
amb debat posterior
Sala Sant Jaume 

Societat Cultural Sant Jaume

24 diumenge

25   dilluns

26  dimarts

26  dimarts

29 divendres

30 dissabte

Fins al 14 DESEMBRE

Agustí Centelles 
El camp d’exiliats de Bram

21,30 H

18 H

19 H

18 H

19,30 H

19,30 H

9,00 H

19,30 H

EXPOSICIONS
Museu Premià de Dalt

Biblioteca 
Jaume Perich i Escala

 

De l’1 al 30 de 
NOVEMBRE 
Exposició col·lectiva 

Pintures
(Taller de pintura 
de l’Associació d’Artistes)

Associació d’Artistes de Premià de Dalt 

Sala d’actes de la Biblioteca 
Jaume Perich i Escala

Del 4 al 30 de 
NOVEMBRE 
Exposició Fotografica

Tardor 
Grup de fotografia
de l’Associació d’Artistes

Inauguració de l’exposició 
8 de novembre a les 19 h

Grup de fotografia
de l’Associació d’Artistes
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Premià de Dalt s’omplirà de lletres i cultura 
amb el 43è Premi Marià Manent

EL PREMI MARIÀ MANENT ARRIBA A LA SEVA 43A EDICIÓ 

AMB UNA DOTACIÓ ECONÒMICA DE 2.000 EUROS que conce-

deix la secció Arts i Lletres de la 

Societat Cultural Sant Jaume. La 

persona guardonada rebrà també 

una obra de l’artista local Anna 

Albert. A més, el poemari guan-

yador serà publicat per Quaderns 

de la Font del Cargol. 

Pel que fa al Premi de Narrati-

va Valerià Pujol i Bosch, aquest 

té una dotació econòmica de 500 euros. L’obra guardo-

nada en aquest cas podrà ser editada per Arts i Lletres 

en un volum que aplegui els guanyadors, cada deu 

anys. El Jurat dels premis està format per Vicenç Llorca 

(president) Jordi Manent , Àngels 

Gregori, Susanna Rafart i Rafael 

Vallbona.  

M. Carmen Sáez Lorente va ser 

la guanyadora del 42è Premi de 

Poesia Marià Manent de Premià 

de Dalt amb el llibre “Les hores 

imprecises”, mentre que el 

Premi de Narrativa a la Memòria 

de Valerià Pujol va ser per a Josep Casals amb el relat 

“Victòria“.

EL 16 DE NOVEMBRE ES LLIURA EL PREMI MARIÀ MANENT AL TEATRE DE LA SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME

Imatge guanyadora concurs de portades: 
Ramon Navarro Bonet

‘Home, sweet home’, el text més 
recent del dramaturg gal·lès 
Cornelius Pritchard —l’autor més 
reputat del «nou hiperrealisme»—, 
només es pot representar en cases o 
pisos particulars. Els que volen veure 
l’obra han de reservar una data. La 
companyia es trasllada al domicili 
a l’hora convinguda. L’escenògraf 
fa una exploració ràpida dels 
espais i els tècnics en verifiquen la 
il·luminació mentre els actors i les 

actrius es van familiaritzant amb 
els nous escenaris. Cada acte té lloc 
en un espai diferent: la sala d’estar, 
la cuina, un lavabo, un dormitori. En 
l’últim acte, els actors, que ja s’han 
avesat a la distribució de la casa, es 
van movent amb aplom per tot el pis, 
com si fossin inquilins habituals, i 
els espectadors han de perseguir-
los per poder escoltar els diàlegs 
i no perdre el fil de la història. 
L’escena culminant es produeix al 
rebedor. En acabar, els personatges 
surten per la porta i així abandonen 
l’obra i la casa. Un mutis total. No 
hi ha aplaudiments ni salutacions. 
Pritchard es vanta d’haver creat la 
primera peça teatral que «desafia 
la convenció burgesa de l’ovació» 
(segons les seves paraules).
Però ‘Home, sweet home’, diguem-
ho sense embuts, no és una obra 
complaent ni lleugera. Ben al 
contrari, «enfronta l’espectador 

amb els seus propis dimonis» 
(paraules de l’autor), retrata la 
misèria, els vicis, la maldat inherent 
en la naturalesa humana. En acabar 
les tres hores d’espectacle, ningú no 
en surt indemne. És un cop de puny. 
Costa reprendre la vida entre les 
mateixes parets que han presenciat 
tanta perversitat, tant horror. En 
els dies que segueixen a la funció, 
entre els membres de les famílies hi 
ha tibantor, discussions, baralles. 
S’han denunciat casos d’agressions 
i violència domèstica. Fins i tot, 
tres suïcidis i dos assassinats s’han 
atribuït a la «malignitat contagiosa 
de la peça» (de nou, l’autor). Diverses 
entitats catòliques ja n’ha demanat 
la prohibició. La companyia té 
compromesos els pròxims dos anys 
i mig.

Microrelat guanyador del IXè Concurs de Microrelats ARC “ARTS”,
convocat per l’Associació de Relataires en Català.

de JORDI MASÓ RAHOLALLAR
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Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @moneh70  2. @montseguinart  3.  @montseanchizb  4. @raflexiu 5. @trossetdemaresme 6. @xeniaaracil_lucas
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El himen y el hiyab. Por qué el 

mundo árabe necesita una revolución sexual

Intisar en el exilio
Retrato de una mujer moderna yemení

Mona Eltahawy Pedro Riera/ SagarEd: Capitán Swing Ed: Astiberri

Llibre denúncia vehe-
ment de les forces repres-
sives -polítiques, culturals 
i religioses-, que condem-
nen milions de dones a ser 
considerades ciutadanes de 
segona classe. A través dels 
seus testimonis, assistim a 
la descripció crua i doloro-
sa de la situació de les dones 
sotmeses als règims totalita-

ris de religions que fan servir “els cossos de les dones 
com a camp de batalla i mur en el qual la gent inscriu 
els seus missatges”. La reivindicació del cos, la tradició 
feminista àrab i l’eterna discussió entorn l’ús del hiyab, 
són alguns dels temes fonamentals que es tracten .

El llibre és la segona part del 
díptic publicat al 2011 El coche 
de Intisar, on s’explicaven les 
històries personals d’aquesta 
dona valenta i intel·ligent, que 
intentava progressar perso-
nalment i laboral en el Iemen 
de principis de s. XXI.  Durant 
el temps transcorregut entre 
el primer llibre i aquest, la 
República de Iemen s’ha vist 

afectada pel conflicte bèl·lic, per tant, a la denúncia de 
la violència interna que pateixen les dones, s’afegeix la 
descripció, summament didàctica, de la violència que 
prové de l’exterior

Premià de Dalt s’omplirà de lletres i cultura 
amb el 43è Premi Marià Manent



LA SOLIDARITAT, LA MILLOR ARMA
Un procés judicial irregular i una sentència que 
volen exemplificadora han vulnerat, forçant 

la llei, els nostres drets fonamentals i ens han deixat orfes de 
Justícia. Però, a més, la resposta legítima de manifestar-nos al 
carrer que, fins i tot, la Constitució preveu, ha estat reprimida 
amb violència i procediments il·legals, amb centenars de ferits 
i detinguts. Com diu en Marlaska (el paradigma de la separació 
de poders: un jutge comandant les forces i cossos de seguretat), 
la violència és patrimoni de l’Estat. I, efectivament, els governs 

són experts en exercir-la per mitjans legals i il·legals, tant se val.
Davant d’això, des de la Crida volem demanar dues coses: 
sobretot, la Solidaritat amb les ferides i detingudes, amb 
tots els mitjans materials i personals, perquè mai se sentin 
soles; i l’altra, el compromís de totes en espais de lluita on els 
governs no estan avesats, preparats o no tenen eines, com són 
la desobediència no violenta, o les accions en el terreny dels 
interessos del Poder econòmic o del consum. Entre totes, ho 
podem tot! cridapremiadedalt.cat  _f: cridapremiadedalt  _t: 
cridapremiadalt  i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

DOS OBJECTIUS DIFERENCIATS? El 
nostre Govern ha començat a treballar i imple-
mentar les mesures per desenvolupar el 100% del 

programa. La poca preparació i l’escàs recorregut dels planteja-
ments de l’oposició no impedirà, i deixa la porta oberta, a futures 
aportacions constructives, que cerquin veritablement la prospe-
ritat del nostre poble. Esperem ben aviat poder entrar en un debat 
efectiu d’idees i no pas d’ocurrències de poc recorregut. L’aplica-
ció del programa de Junts per Premià de Dalt – Nou Impuls millo-
rarà la vida i els serveis que reben totes i tots els premianencs. 
Com dèiem, els ferms compromisos estan en marxa i alhora en 

l’excepcionalitat que vivim, estem a disposició del Parlament 
de Catalunya per lluitar contra l’escassa democràcia que ve del 
Congres del Diputats i la preocupant deriva de la justícia espan-
yola. El nostre grup va convocar un ple extraordinari per votar 
la moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, en què 
es demana l’amnistia per als presos polítics i es defensa el dret 
a l’autodeterminació. En definitiva un Premià de Dalt pròsper 
però sense llibertats i drets no és més que un miratge... realment 
prosperitat i llibertat són indissociables i dues cares de la mateixa 
moneda i un mateix objectiu. 
www.joseptriado.cat / f: Junts per 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.

 NO CRIMINALITZEM ELS JOVES Ningú, dins 
el món independentista, es pot atribuir la direcció 
estratègica del moviment, ni definir-ne la coherència, 
la continuïtat, ni imposar situacions concretes als seus 

actors. Darrerament, hem assistit a l’aparició d’un fenomen dife-
rent al de la lluita pacífica i poc efectiva d’aquests darrers 10 anys. 
Una part ha decidit convertir el “ni un pas enrere”, en “un pas 
endavant”. Un pas que comporta accions al límit de la violència 
—sempre reactiva— i principalment contra les coses, no contra 
persones. En aquest moviment hi reconeixem els nostres joves, 
que exposen els seus cossos (ulls, testicles, llibertat), empesos pel 
mateix anhel de llibertat que tots nosaltres, i impregnats d’una 

ràbia, inoculada per un estat repressor. La majoria no compartim 
l’estratègia, però som molts els que la respectem, perquè sabem 
que la violència no neix en vosaltres, i que no és un camí fàcil ni 
volgut. Serem amb vosaltres si ens necessiteu. Ens retrobarem 
als carrers, sempre “en peu de pau”. S’han complert els pronòs-
tics. Un tribunal polititzat i venjatiu s’ha acarnissat contra homes 
i dones de pau, per escarmentar una part de la societat. Lliber-
tat presoners i exiliats polítics, membres dels CDRs empresonats 
i joves d’Altsasua. f: Esquerra-Republicana-de-Catalunya-Pre-
mià -de-Dalt _ m’estimo premia de dalt _ i: ercpremiadedalt_t: @
ERCPremiadeDalt _ w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

ESTO VA DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA: 
BASTA YA!! En estos últimos días, hemos visto 
hemos visto lo que significa dejar Catalunya en manos 

de los independentistas: violencia,  cortes de carretera, policías 
gravemente heridos y un efecto negativo en nuestra economía . 
¿Cuanto tiempo llevábamos escuchando lo que iba a pasar?¿No 
será que la decisión del supremo era lo de menos? La excusa 
para tener una semana de caos y miedo en nuestras calles, era 
la sentencia a los políticos presos, pero no nos engañemos, el 
Independentismo es totalitarismo, es desobediencia y peligro. 
Pero este fuego no sería posible sin su cabecilla, el Sr. Torra que 

se ha convertido en un CDR más, que con su coche oficial, es capaz 
de cortar una carretera, y no pronunciar una palabra de rechazo 
a la violencia, ni apoyar el trabajo realizado por los Mossos d’ 
Esquadra y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Desde Ciutadans, le decimos a todas las fuerzas secesionistas: 
BASTA YA! “Nosaltres si que som gent de Pau, i que els carrers son 
de tots”, y a los demócratas y los cuerpos de Seguridad, también 
decirles que no están solos!! El próximo día 10 de Noviembre 
tenemos la oportunidad de votar entre violencia y la mala gestión 
del PSOE, o  la cordura y la sensatez para  Catalunya y España. 
cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiDeDalt 663 734 010  

COMUNICAT DEL PSC DAVANT LA SENTÈN-
CIA El judici i la sentència, són producte del fracàs de 
la política. Vivim en un estat de Dret, amb separació de 
poders i les sentències han de ser acatades, encara que 

són opinables. El nostre sistema legal  garanteix el dret de recó-
rrer les sentències i dóna altres eines legals per millorar la situa-
ció dels condemnats. Sempre hem manifestat el nostre desacord 
amb la decisió de derivar a la via judicial les relacions entre els 
governs de Catalunya i Espanya. La judicialització ha contribuït 
a la polarització i allargament del conflicte i no és ni pot ser el 
camí a la sortida política. Aquest conflicte requereix vies de diàleg 

polític per la seva solució. Exigim als partits i institucions catala-
nes i espanyoles que comencin urgentment un procés de negocia-
ció capaç de trobar una sortida i que abandonin l’estèril debat tant 
de l’aplicació de l’article 155 com iniciatives de ruptura unilate-
ral. Necessitem recuperar la normalitat institucional per abordar 
els problemes que afecten la ciutadania. Fem una crida a enfortir 
els espais de convivència, el reforç a la pluralitat i al respecte per 
les opinions de tots. Hem de fer un esforç per superar moments 
difícils i per trobar camins d’entesa entre els catalans i amb el 
conjunt dels espanyols.  f: socialistes premià de dalt_ i: pscpremia-
dedalt t:  PSC Premià de Dalt



Com us decidiu a emprendre una aventura en 
un sector tan tradicional com és la pagesia? Des 

de sempre hem estat a can Puxic cultivant tomàquet 

i ho porto a la sang (Francesc). Vaig adonar-me que 

els mesos en què no hi havia producció tenia molta 

demanda per part dels clients i tots els esforços 

durant l’any per a fidelitzar-los se n’anaven en orris. 

Va ser quan em vaig decidir a intentar fer tomàquet 

durant tot l’any aplicant la tecnologia al cultiu. 

És clar ens hem acostumat a menjar de tot 
durant tot l’any. A l’hivern podem menjar un bon 
tomàquet? I tant! Amb el nostre sistema de treball 

mantenim la seva qualitat tots els dies de l’any, 

incorporant sistemes d’última generació que optimitzen 

les condicions de les tomaqueres. Alhora, treballem amb 

sistemes de cultiu holandesos, un referent en saber 

adaptar-se a les condicions climàtiques canviants. 

Amb un sistema de calefacció, control climàtic i 

il·luminació, podem controlar des del mòbil totes les 

variables fisicoquímiques. El resultat és un tomàquet 

de gran qualitat i sabor excepcional durant tot l’any.

Quines varietats de tomàquet teniu? Hem 

estudiat totes les varietats de tomàquet per cultivar-

ne únicament les més selectes. En tenim de tres classes, 

rosa, cherrie i el dark. Creixen a les tomaqueres fins 

al seu punt òptim de maduració i la collita es recull 

amb una tria manual de cada tomàquet per assegurar-

ne les propietats nutricionals i un gust excepcional.

Apliqueu criteris de sostenibilitat tant en la 
producció com en l’embalatge. Què feu exactament? 

Optimitzem l’ús de l’aigua i en reduïm el consum. Tenim 

un sistema intel·ligent de reg que està programat per 

regar únicament quan les plantes tenen set, evitant 

el malbaratament d’aquest recurs tan escàs. També 

som responsables amb la minimització de residus, 

la reutilització i el reciclatge. A l’hivern escalfem els 

hivernacles amb una caldera de biomassa que s’alimenta 

d’estella de fusta que prové de palers reciclats per tal que 

les tomaqueres es mantinguin en un ambient òptim. I a 

part, evitem les plagues i malalties fent servir depredadors 

naturals en lloc d’utilitzar productes agroquímics.

Com és ser pagès al s. XXI? És una feina molt 

desconeguda i encara més per la gent jove. Podríem dir 

que sacrificada. Treballes amb plantes, si un dia glaça 

i se t’atura la caldera, tot i que t’avisi el mòbil, has de 

venir a la finca; no pots baixar la persiana i marxar 

una setmana de vacances... Ara bé, ens agrada molt i 

som feliços fent-la. Com  diem nosaltres, qui treballa 

la terra, sap que la perseverança guanya a la força. 

Can Puxic a Premià de Dalt és un exemple d’equilibri 
entre la tradició i la innovació. En Francesc i la seva 
parella, la Marta, són la quarta generació d’una família 
amb gran vocació agrícola. En Francesc aporta la 
passió, la constància i el saber fer après al llarg de 117 
anys d’història. La Marta Figueredo és qui vetlla pel 
màrqueting, l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa 
que alhora és la seva vida. Una combinació perfecta.

Qui treballa la terra, sap que la perseverança guanya a la força

Can Puxic, productors de tomàquet premium a Premià de Dalt

Francesc Ribas i Marta Figueredo ENTREVISTA
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La seva immobiliària de confiança


