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Els mesos d’estiu hem estat treballant de valent
per a començar el nou curs 2020-2021 amb totes les
mesures necessàries que permetin adaptar-nos a
l’evolució de la situació sociosanitària que patim des

8-9

de primavera. Les instal·lacions i espais docents han
estat adaptats per donar compliment a les mesures de
seguretat, autoprotecció i distanciament social que la
Covid 19 ens planteja. En aquest sentit, les regidories
de Salut i Ensenyament, de forma coordinada amb la
resta d’àmbits municipals, han establert les mesures
necessàries per un inici de curs segur i per seguir la

ajpremiadedalt

lluita davant possibles rebrots, més enllà de no tenir les
competències en cap dels dos àmbits.

@ajpremiadedalt

Com bé sabeu, aquest setembre neix amb moltes

ajpremiadedalt

incògnites. Com evolucionarà la pandèmia? Quines
noves mesures haurem de posar en marxa? Com

premiadedaltmediaoficial

seran els estralls de la crisi econòmica i social més
que anunciada? Tanmateix, el que sabem del cert, és
que estem preparats per tirar endavant les iniciatives
polítiques necessàries i que totes les regidories seguiran

www

premiadedalt.cat

donant el suport als nostres veïns i veïnes, als nostres
comerços, empreses i entitats per ajudar, en la mesura
del possible, a la reactivació de tots els col·lectius,
sectors i àmbits que es puguin veure afectats.
Volem dir alt i clar que els romanents i superàvit
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del nostre consistori no es toquen! Ens calen tots els
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

Festival ajornat en conseqüència de les restriccions i normes de seguretat per la Covid 19
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alauradament la cinque-

cultura, el patrimoni, el comerç,

na edició del festival

la gastronomia, l’esport i concerts

desitjat pel comerç, restauradors,

de referència del Baix

de referència, hauran d’esperar a

entitats i associacions, les

Maresme, l’Ulisses Fest de Premià

la pròxima edició. En la mesura del

limitacions d’aforament, les

de Dalt, s’ha ajornat fins al 2021.

possible, anirem fent petits tastos

restriccions que impossibiliten la

Les circumstàncies sanitàries,

amb altres formats més reduïts

projecció d’un esdeveniment per a

l’aforament que fa impossible l’es-

durant el temps que queda fins a la

quasi 3.000 persones...

deveniment, les restriccions i les

propera edició.

normatives de seguretat que ens ha
portat la Covid 19, ens obliguen a
ajornar un ambiciós programa.

impossibilitat de tenir el retorn

DJENKA

L’Ulisses Fest és un festival en

Moltes són les circumstàncies

què intervenen totes les regidories

que obliguen a aquest ajornament

i que compta amb diferents

i en destaquem no poder gaudir

esponsoritzacions. Ara cal que
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Els objectius que es van assolint

d’una experiència plena de

sortim d’aquesta pandèmia i la

any rere any de posar la nostra

l’esdeveniment i de les múltiples

superem tots junts i amb la màxima

població en el mapa a partir de la

activitats que s’hi conjuguen, la

solidaritat. El viatge però continua!
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Acords de Ple
PLE ORDINARI / 20 de juliol de 2020
APROVACIÓ inicial del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Junts i PSC

APROVACIÓ de les festes locals de Premià de Dalt per a l’any
2021: 24 de maig (segona Pasqua) i 29 de juny (Sant Pere).

Unanimitat

MOCIÓ per a la promoció de l’ús de bicicleta com a vehicle

ERC, C’S, Crida(1)

Crida(1)

Unanimitat

TRIA UN ESTIU
Unanimitat
AMB PREVENCIÓ

de mobilitat personal en l’àmbit municipal i supramunicipal.
MOCIÓ per a que Premià de Dalt sigui municipi amigable

per a persones amb Alzheimer.

ia /Sal
r
T

ut

TRIA UN ESTIU
TRIA UN
ESTIU
AMB
PREVENC
AMB PREVENCIÓ
TRIA UN ESTIU
AMB PREVENCIÓ

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut Instrucció desburocratització (8.7.2020)

MASCARETA

HIDRATA’T

Certificat d’assistència.

e

e

NO COMPARNO COMPARTEIXIS ESTRIS,

TEIXIS ESTRIS
BEGUDA O
MENJAR

RENTA’T
BEGUDA O
LESMENJAR
MANS

FES SERVIR
HIDRATA’T NO COMPARFES SERVIR
CREMA
TEIXIS
ESTRIS,
CREMA
BEGUDA O
SOLAR
SOLAR
MENJAR

RESPECTA

HIDRATA’T
LA DISTÀNCIA

Informe de baixa laboral.
Renovació del pla de medicació.

HIDRATA’T

Informe per a la prestació ortoprotètica (PAO).

HIDRATA’T

EVITA LA
CALOR

Sol·licitud de transport sanitari no urgent.
Informe de dependència energètica.

e

ut

Pr
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Informe de salut.

POSA’T LA
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O
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MENJAR
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RESPECTA
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Obtingues la següent documentació:
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Demana els teus informes i certificats
amb l’eConsulta de La Meva Salut.

e

El teu temps és important.

FES SERVIR
CREMA
SOLAR

FES SERVIR
CREMA
REFRESCA
SOLAR

L’AMBIENT

EVITA LA
CALOR
REFRESCA
EVITA LA
Si et trobes malament
o tens símptomes REFRESCA
de la COVID-19,
CALOR
L’AMBIENT L’AMBIENT
truca EVITA
ràpidament
LA al 061 Salut Respon. Tria /Salut.

EVITA LA
CALOR

Informe de reconeixement de la situació de dependència i altres
informes necessaris pel dret a una prestació pública.

REFRESCA

Certificat de situació d’alta al Registre de persones assegurades (RCA)

Si CALOR
et trobes malament o tens símptomes de la COVID-19,
L’AMBIENT
truca ràpidament al 061 Salut Respon. Tria /Salut.

/SalutSi et trobes malament o tens símptomes
truca ràpidament al 061 Salut Respon. Tr

Si encara no tens accés, pots obtenir-lo ara a:

Si et trobes malament
lamevasalut.gencat.cat/alta

o tens símptomes
de la COVID-19,
/Salut
Si
et
trobes
malament
tens símptomes de la COVIDtruca ràpidament al 061 Salut Respon.
Triao /Salut.
/Salut
truca ràpidament al 061 Salut Respon. Tria /Salut.

Per a més informació sobre tràmits i gestions amb el sistema de salut consulta catsalut.gencat.cat

/Salut

/Salut
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L’Ajuntament restringeix la participació a regidores i regidors per evitar grups de persones

ONZE SETEMBRE

La commemoració de la Diada
afectada per la Covid 19
mora recordant la darrera defensa
de Barcelona l’11 de setembre de
1714. La capitulació de la ciutat
davant les tropes de Felip V va tenir
greus efectes sobre Catalunya.
Entre altres, la pèrdua de la
sobirania nacional i les institucions

E

del país, la implantació d’un nou

nguany la celebració de

la Corporació. L’alcalde llegirà el

règim polític i jurídic i la imposició

l’Onze de Setembre a

manifest i tot seguit s’interpretarà

d’una nova fiscalitat de vocació

Premià de Dalt canvia de

Els Segadors. En acabar, els càrrecs

espoliadora. L’esdeveniment

format a conseqüència de la

electes es desplaçaran al Monument

es configura com un acte per

pandèmia i per a garantir les

a l‘Onze de Setembre de 1714, on

commemorar de manera festiva i

màximes mesures preventives. Així,

tindran lloc les tradicionals ofrenes

reivindicativa, en els darrers anys,

l’acte serà estrictament

florals

s’han celebrat manifestacions
multitudinàries a Barcelona,

institucional, se celebrarà a la sala

Què se celebra? La Diada de

organitzades per l’Assemblea

participació restringida de les disset

l’Onze de Setembre és la festa

Nacional de Catalunya (ANC) i

regidores i regidors que conformen

nacional de Catalunya i es comme-

Òmnium Cultural.

de plens de l’Ajuntament i amb la

AJUTS PGI

Premià de Dalt rebrà 783 mil euros
de la Diputació de Barcelona

E

l Programa general d’inversions (PGI) és un

El 100% de la dotació de cada ens es distribueix en

programa de suport econòmic orientat a

2 línies: Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”:

promoure la nova inversió i el manteniment i

amb el 80% de la dotació garantida. Es pot destinar

reposició d’inversions sostenibles.
El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el
passat 30 de juliol de 2020, va aprovar el PGI amb una

al finançament de fins a 3 projectes d’inversió o
manteniment sostenible proposats per l’ens destinatari.

Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”:

dotació total de 260 M€ distribuïda en 251,2 M€ per als

amb el 20% restant de la dotació. No requereix de

ajuntaments, 8,1 M€ per als consells comarcals i 0,7 M€

sol·licitud prèvia i es podrà destinar al finançament de

per a les entitats municipals descentralitzades.

despeses d’inversió generalista de l’ens.

Premià de Dalt rebrà una dotació de 783.078,30 € que haurà de destinar a inversions: 626.462,64€ en projectes
sostenibles i 156.615,66€ al finançament de despeses d’inversió generalista.
PREMIÀ DE DALT
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La Generalitat licita l’estudi de distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de la C-32

ESTUDI DE MOBILITAT

El peatge de l’autopista
del Maresme amb data de caducitat

E

l 31 d’agost del 2021 és la
data prevista d’alliberament del peatge de l’auto-

pista C-32, el més antic de l’Estat
espanyol. Concretament, va ser el 2
de juliol del 1969 quan es va estrenar oficialment la primera autopista

la mobilitat amb l’alliberament

dotar de més accessibilitat la C-32,

del peatge i definirà propostes de

millorant i/o creant nous enllaços

millora de connectivitat i de nova

i vials d’accés o servei, així com

configuració, tant d’aquesta via com

estudiar mesures complementàries

del conjunt de la xarxa viària del

en vies paral·leles, on es preveu

anunciar a primers d’agost el secre-

corredor. La situació resultant del

una disminució del trànsit com a

tari d’Infraestructures i Mobilitat de

final de la concessió de la C-32 ha de

conseqüència de l’alliberament del

la Generalitat, Isidre Gavín, en una

permetre captar el trànsit de pas que

peatge, com l’N-II, amb millores de

reunió al Consell Comarcal del Ma-

actualment utilitza la xarxa local

la connectivitat de la xarxa local per

resme on es va informar de l’inici de

o vials urbans, ajudant a la pacifi-

donar servei al conjunt del corredor.

la licitació d’un estudi de distribució

cació de la mobilitat urbana cap a

de la mobilitat a la comarca amb

un model de mobilitat més segur i

l’alliberament del peatge de la C-32.

sostenible.

de pagament que enllaçava Montgat
amb Marató (l’antiga A-19, avui,
C-32).
La supressió del peatge la va

Aquest estudi, de 6 mesos de durada, analitzarà l’impacte sobre

L’alliberament del peatge permet
canviar la configuració viària i

Uns primers càlculs situen entre
6.000 i 15.000 vehicles diaris la
disminució del trànsit a l’N-II com a
conseqüència del traspàs de vehicles
cap a la C-32 un cop lliure de peatge.

Es posa en marxa el carril VAO (vehicles d’alta ocupació)
de l’autopista del Maresme

L

’11 d’agost es va posar en

cada hora en els moments d’hora

marxa el nou carril bus VAO

punta.

a la C-31, a Badalona, amb

l’objectiu de canalitzar el transit en
direcció a la ciutat comtal.

El carril s’ha afegit a partir de la
transformació d’un dels tres carrils
existents, amb un cost molt petit i

La Generalitat de Catalunya cal-

que s’ha pogut implantar de manera

Hi poden circular autobusos i ve-

cula que els dies laborables aquesta

immediata per promoure la mobili-

hicles turismes o mixtos adaptables

autopista absorbeix 5.000 vehicles

tat sostenible

amb 2 o més ocupants.

El carril bus VAO s’ha afegit a partir de la transformació d’un dels tres carrils existents i fa 4 kilomètres fins a Barcelona
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Una inversió de 775.000€ que suposarà un estalvi econòmic i energètic

CANVI CLIMÀTIC

Canvi de lluminàries a tecnologia LED

L

a lluita contra el canvi

des/esses des del 2008, un acord en

Primera actuació (2011 -2012 )

climàtic i l’aposta per l’efi-

què els seus integrants es compro-

Canvi de punts de llum de vapor de

ciència energètica i econò-

meten a assolir els objectius comu-

mercuri a làmpades de vapor de sodi

mica són dos dels principals reptes

nitaris de reducció de les emissions

d’alta pressió. Ara es fa un pas més

del Govern municipal en el seu Pla

de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH)

i es substitueixen les làmpades de

de Mandat, dins del compliment

mitjançant actuacions relaciona-

vapor de sodi d’alta pressió (de 70,

dels Objectius de Desenvolupament

des amb l’eficiència energètica i les

100 i 150 vats) a lluminàries de LED

Sostenible (ODS). En aquest context,

fonts d’energies renovables. S’han

de 30, 50 i 70 vats respectivament.

s’ha començat a instal·lar tecno-

de superar els objectius establerts

logia LED a l’enllumenat públic,

per part de la Unió Europea per al

Aquest canvi suposarà un estalvi

amb què s’aconsegueix la supres-

2020, reduint les emissions de CO2,

aproximat de 1.178.031 kWh anu-

sió de punts foscos a la via pública,

com a mínim el 20%, mitjançant la

als; una reducció de 453,541 Tm de

i, en conseqüència, un augment de

implementació d’un Pla d’Acció per

CO2 anuals i un estalvi econòmic de

la seguretat. L’actuació s’allarga-

a l’Energia Sostenible (PAES).

166.338,03 euros anuals.

rà fins al mes de novembre, quan
es completarà la substitució de tot
l’enllumenat públic del municipi.

Pacte d’alcaldes/esses Premià de
Dalt està adherit al Pacte d’alcal-

Les emissions de gasos d’efecte

Estalvi energètic i econòmic

Central de compres de l’ACM.

hivernacle que depenen de l’Ajun-

Premià de Dalt tindrà més de 3.100

tament són l’enllumenat públic,

nous punts de llum de tecnologia

així com les flotes de vehicles tant la

LED.

municipal com l’externa.

MILLORA DE LA TECNOLOGIA LED
Una millor reproducció cromàtica. El llum del LED, al ser blanc, permet apreciar molt millor els colors en comparació

amb el llum groc del vapor de sodi.
Una millor uniformitat. Les lluminàries LED permeten dirigir la llum molt millor, permetent millorar la uniformitat del

llum al llarg del carrer.
Reducció de la llum intrusa. La millor direccionalitat del llum LED, permet reduir la intensitat lumínica que es

projecta cap a la paret, reduint la llum que entra als habitatges per les finestres, el que es coneix com llum intrusa.
PREMIÀ DE DALT
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Tornada a l’escola
Tot a punt per a reprendre el curs 2020-21 amb les màximes garanties:

Grups de convivència estables
Mesures de prevenció personal
Control de símptomes
Famílies d'alumnes
Faran la comprovació de símptomes dels seus fills/es
abans de venir a l’escola.
Signaran una declaració responsable a principi de curs.
A l’exterior de l’escola, cal mantenir la distància de
seguretat i l’ús de la mascareta és obligatori.

Menjador escolar
Els centres que tenien menjador escolar a primària en
funcionament, el mantenen.
Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat
es faci a l’espai habitual del menjador escolar.
Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants
d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de
més d’un grup, cal deixar una cadira buida entre ells.

Sortida al pati
Ha de ser esglaonada.
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin
l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la
distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir,
caldrà l’ús de mascaretes.

Entrada i sortida de l’escola
Les entrades i sortides, esglaonades.
El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts
d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt.
A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos
grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.
Els alumnes de més de 6 anys hauran de portar la mascareta fins que
accedeixin a l’aula del seu grup estable.
Només una persona adulta ha d’acompanyar l’infant, i haurà de complir
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de
mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al
centre educatiu.
Les famílies no tindran accés a l’escola excepte quan ho requereixi el
centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures
higièniques necessàries.

Sortides i colònies
Es podran fer sortides, colònies i activitats extraescolars amb les
mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Transport escolar
Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa
(caminar, bicicleta...).
Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients
i s’ha de fer servir mascareta.
Si es detecta un alumne amb símptomes de Covid 19

Se l’aïlla / Es contacta amb la família perquè el passin a recollir.
Escoles davant possibles rebrots

Brot localitzat del virus = confinament parcial =
escenaris de virtualitat – agrupament d’alumnes.
Tancament del centre per decisió de les autoritats sanitàries =
es garantirà l’acció educativa des del 1r dia de confinament.

L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per a localitzar els ruscs que pugui haver al municipi

COL·LABORACIÓ CIUTADANA

A la caça de la vespa asiàtica

D

es de fa setmanes, diver-

Vespa velutina o asiàtica Aquestes

ses persones han contac-

vespes acostumen a construir el seu

tat amb l’Ajuntament per

niu a les branques més altes dels

Com avisar
de la presència d’un rusc?

a informar que havien trobat un

arbres, tot i que alguns vespers es

exemplar de vespa asiàtica o velu-

poden ubicar en construccions, en-

Departament municipal
de Salut Pública

tina a casa seva. Malauradament,

tre matolls o enterrats.

prmd.salutpublica@premiadedalt.cat

però, un exemplar normalment no
ajuda a localitzar-ne el rusc. Per
aquest motiu, el Consistori demana
la col·laboració de tota la població

Els seus ruscs són molt diversos i
poden fer de 6 a 80 centímetres de

Oficina d’Atenció al Ciutadà
93 693 15 00

diàmetre. La vespa velutina construeix normalment dos nius, sent el

Una vegada localitzat el rusc,

segon niu un vesper que pot arribar

apicultors professionals, coordinats

a ser molt voluminós de paper

des de l’àrea municipal de Salut

on s’havien trobat vespes asiàti-

mastegat, que presenta un orifici

Pública, s’hi desplacen per actuar i

ques per intentar localitzar el cau

petit i lateral de sortida.

eliminar-lo.

per a detectar aquests ruscs .
S’han fet inspeccions oculars

d’aquests insectes que s’alimenten

Acostumen a moure’s un quilò-

La millor manera d’acabar amb

de les abelles locals, però sense èxit.

metre des d’on tenen el niu fins a

Normalment, en els nius d’aques-

els nius és quan encara hi ha les

les zones on s’alimenten. Es tracta

ta espècie al·lòctona hi viuen uns

vespes al seu interior, tot i que els

de vespes tres vegades més grans

2.000 exemplars i només 5 vespes

que estan buits també es retiren per

que les abelles normals, la seva

són capaces d’eliminar tot un rusc

evitar que es dupliquin els avisos a

picada és dolorosa però no suposen

d’abelles locals.

causa d’un mateix rusc.

un perill per a la ciutadania.

Recollida
gratuïta
trastos vells
93 693 15 15
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L’activitat del proper 20 de setembre és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i l’ADF Premià de Dalt

LET’S CLEAN UP EUROPE

Us apunteu a netejar el bosc?

D

iumenge 20 de setembre s’organitza una

Els participants es reparteixen en diferents grups

nova jornada voluntària per a la neteja i

i, mentre van caminant per l’espai natural, retiren

manteniment dels nostres boscos. L’activitat

les deixalles que han trobat pel camí. A les altres

forma part de la iniciativa ‘Let’s clean up Europe’ i es

activitats de neteja que s’han fet, sempre s’han trobat

durà a terme de 8.30 a 13 hores. El punt de trobada serà

abocaments i molts residus, que en bosses adequades es

l’antic Ajuntament, situat a la plaça de la Vila.

van recollint.

Aquesta és una acció comuna a tot Europa per

Aquesta actuació amb voluntaris, a més de contribuir

conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem

a la conservació d’aquest entorn, pretén conscienciar

de forma incontrolada a la natura i promoure la

als ciutadans que els espais naturals són llocs que cal

recollida d’aquests residus abocats il·legalment als

cuidar i que no s’ hi han d’abocar deixalles.

boscos, platges, marges de rius, etc.

Inscripció
www.premiadedalt.cat
Emplenar un formulari

Es recomana portar calçat adequat de muntanya o esportiu.
A cada persona se li lliurarà un parell de guants
En finalitzar, hi haurà un petit esmorzar per a totes les persones participants.

Avís: L’Ajuntament de Premià de Dalt no es fa responsable dels danys que puguin patir els participants en el decurs de l’activitat.
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta.

SETEMBRE Miquel Martí i Pol

El setembre anuncia

Com si fos un emblema,

la tardor que s’apropa

pel setembre comença

cada dia.

la verema

Sota un cel d’un blau tendre,

i el pàmpol d’or convida

la natura ens ensenya

a renovar la força

a comprendre

de la vida.

que l’estiu que s’acaba

Tornarem a l’escola

ha deixat tots els arbres

que ja deu estar trista

plens de saba

tota sola

per passar la hivernada

i amb els amics de sempre

sense cap por del vent ni

celebrarem amb joia

la gelada.

el setembre.￼

Fotografia : Ferran Planell

PREMIÀ DE DALT
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Amb la domiciliació bancària dels rebuts no us n’heu de preocupar més.

IMPOSTOS NO DOMICILIATS

Data límit de cobrament
de l’IBI i la taxa de residus

P

1/10/2020

er a cada tribut que us afecti us podeu desca-

Aprofiteu per apuntar-vos a la notificació electrònica

rregar, des de la pàgina de calendari fiscal un

i al sistema gratuït d’alertes que és un servei del

recordatori del termini de pagament cap al

qual podeu gaudir si teniu domiciliat algun rebut.

vostre calendari electrònic personal de l’ordinador o de

Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un

dispositius mòbils com el telèfon, la PDA, el portàtil o

missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del

altres.

vostre rebut en el compte bancari, on us indicarem el

Podeu domiciliar ara mateix:

detall del deute.

Amb l’idCAT Mòbil o certificat digital

CODI QR Calendari fiscal

Amb les dades de l’avís per pagar

CODI QR alertas pagaments

Sistema gratuït d’alertes

HOMENATGE

Ens afegim a la iniciativa solidària
de la Cooperativa Corma, ‘Planta el seu record’

P

lantaelseurecord és un

a les persones que estan patint

diverses espècies vegetals que es

homenatge per agrair i

les conseqüències derivades de la

plantaran aquesta tardor a la zona

recordar les persones afec-

COVID-19 i donar suport a la tasca

verda de can Vilar, al barri de La

tades per la Covid 19 i les que lluiten

de la Fundació Psicologia sense

Floresta, perquè part d’aquest espai

dia rere dia contra la pandèmia.

Fronteres.

públic esdevingui per sempre més

#Plantaelseurecord és una iniciativa solidària de CORMA per ajudar

12

L’Ajuntament s’ha sumat a
aquesta acció adquirint a CORMA

un indret d’homenatge i record a les
persones víctimes de la pandèmia.

PREMIÀ DE DALT

#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @alba_pique 2. @cristiandedeu 3. @ger_huguet 4. @josepcasesmas 5. @montserrat_2016
6. @nuria_1407 7. @pcc.fotos 8. @trossetsdemaresme 9. @djmasterflash

PREMIÀ DE DALT
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NO A L’ESPOLI PROPOSAT PER MADRID!

tornar tots els préstecs quedant amb un deute 0, i millorant i ampliant

NO a l’espoli que el Gobierno de España va acordar,

serveis. Des del 2012, Madrid no ens permet gastar els romanents

amb l’únic suport del PSOE, amb la Federació de

generats fruit de la bona gestió. Nosaltres, però, vam decidir gastar-

Municipis i Províncies. Durant la crisi del 2008 i anys

los, amb la prudència corresponent. Creiem que els ajuntaments hem

posteriors, els ens locals hem salvat doblement la mala gestió que des

de ser independents a l’hora de gestionar, més encara quan s’ha

de Madrid va portar l’Estat al seu empobriment. Prestant els serveis

demostrat que som l’administració més eficient i ben valorada per la

essencials -com l’atenció social a les famílies més vulnerables sense

ciutadania. Quant a l’inici de curs, hem preparat un Pla de reobertura

tenir competència ni recursos-, i prohibint-nos gastar allò que els

dels centres escolars que garanteix la salut comunitària. Mantenim un

nostres vilatans aporten a través dels seus impostos. A Premià de Dalt

any més els ajuts escolars a les famílies de les escoles públiques amb

gestionem des de fa anys amb seny, el que ha revertit en una molt bona

més de 100€ per estudiant. Som al vostre costat!

salut financera, alhora que hem pogut baixar i congelar impostos,

f: Junts per Premià de Dalt

L’AJUNTAMENT (NO) SOM TOTS Davant la nostra

inclusió i no practicar-ho. Entenem que el Ple és l’espai de trobada

sorpresa, el govern de l’Ajuntament de Premià de Dalt

entre el govern i la ciutadania on també l’oposició dona veu al poble i

posa sobre la taula l’aprovació d’un nou ROM. És “el

on es valora l’acció de govern. A partir d’ara, amb el nou ROM aquest

seu projecte” ens diuen. Des del 1985 no s’havia revisat

espai de participació ciutadana es veurà encara molt més limitat, i

aquest document intern que és el reglament orgànic que regula el

el poble més allunyat del govern. Desitgem que aquestes reflexions

funcionament de l’Ajuntament. Ens ha desagradat veure que la forma

serveixin per reconduir les relacions cap a un mandat més participatiu

de fer-ho no hagi estat prou participativa, perquè tot i ser legal,

i democràtic, i també més proper. Sempre hi som a temps. Des d’ERC-

considerem que és poc democràtica. Per elaborar el ROM, que té per

Acord municipal, us desitgem un molt bon estiu i que les mascaretes

objectiu facilitar la convivència i organització de l’Ajuntament, no
han comptat amb els partits de la oposició. El ROM ens incumbeix
a tots i totes, i necessàriament ha de ser just, generós, útil, inclusiu,
pràctic i revisable. No s’entén tenir un govern que diu treballar per la

f: Esquerra-Republicanade-Catalunya-Premià -de-Dalt _ m’estimo premia de dalt _ i:
ercpremiadedalt_t: @ERCPremiadeDalt _w: locals.esquerra.cat/
premiadedalt
no aconsegueixin tapar-nos el somriure.

SEGURETAT CIUTADANA Cada vegada més, la nostra

magnífica i complicada tasca que fa la nostra policia local, amb unes

societat requereix sentir-se més segura i protegida. Són

actuacions molt professionals però sense perdre mai aquell sentit de

més i més els problemes que cada dia ens trobem arreu,

proximitat al veí i aquella manera de fer la tasca amb el sentiment de

problemes molt diversos i que a vegades no sabem ben

fer bé el treball i, al mateix temps, posant la part humana dels nostres

bé com afrontar- los i que molts d’aquests ens porten a situacions

agents. Últimament la nostra policia ha fet una sèrie d’actuacions molt

insegures i, sobretot, d’angoixa. En aquests últims temps aquestes

importants i per això, volem fer en aquest escrit un reconeixement a la

situacions ens han provocat haver de fer actuacions complicades

seva feina i donar ànims perquè segueixin en aquesta línia.

i sobretot molt estudiades per part de l’administració, però sobretot per
part dels cossos de seguretat. En aquest sentit volem destacar la

f: socialistes
premià de dalt_ i: pscpremiadedalt t: PSC Premià de Dalt/

EL “DIÀLEG” DE LA MAJORIA ABSOLUTA

mullat com les propostes no aplicades del Reglament de Participació.

El govern aprova un reglament orgànic municipal

No només no s’accepten les propostes, sinó que a més: A) El Ple

sense consens ni participació i en contra del

serà CADA 2 MESOS i s’hi LIMITA EL DEBAT I LES PROPOSTES/

posicionament dels altres grups polítics. Un rom que limita drets a

PREGUNTES (5 precs/preguntes per grup sense subpreguntes). B)

ciutadania, entitats i oposició i menysté el ple, principal òrgan per

S’IMPEDEIX PREGUNTAR SOBRE TEMES que van MÉS ENLLÀ DE LA

retre comptes davant la població. Des de la creació de la Crida demanem

COMPETÈNCIA MUNICIPAL. /Seguim insistint, presentant de nou

un ROM que: 1) Garanteixi que VEÏNES I VEÏNS PUGUIN INTERVENIR

les propostes que ens van negar (vegeu-les amb el codi QR així com

al final del Ple. 2) Permeti a CIUTADANIA I ENTITATS presentar

l’enllaç al ROM). /Us animem a que també ho feu.

propostes al Ple directament. 3) Estableixi Plens TOTS ELS MESOS

Fins

hàbils, com a màxim òrgan de REPRESENTACIÓ, TRANSPARÈNCIA

al·legacions al ROM amb les vostres propostes i

I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.4) LIMITI ELS MANDATS, evitant que

consideracions. premiadedalt_

alcaldes/regidors s’eternitzin en el càrrec. 5) Es REVISI periòdicament
per a què no tornin a passar 35 anys per renovar-lo, i no sigui paper

el

8-set

podeu

presentar

per

instància

t: cridapremiadalt
i: crida.pdd / cridapremiadedalt@gmail.com

PREMIÀ DE DALT MUNICIPI AMIGABLE AMB
LA GENT GRAN. Gracias a la moción presentada

para una población que cada vez se hace más mayor. Debemos tener

por el Grupo Municipal de Ciutadans, aprobada en el

tipo de demencia. Desde Ciutadans de Premià de Dalt apostamos por el

último pleno municipal, podemos cuidar un poco más de

cuidado de nuestros mayores, y potenciamos políticas sociales útiles.

nuestros mayores con demencia/Alzheimer, ya que, gracias a nuestra

Queremos aprovechar este escrito para desear un buen inicio escolar

propuesta, el Ayuntamiento se compromete a dotar a estos vecinos con

a todos los alumnos de Premià de Dalt a pesar de que la Generalitat de

una pulsera identificativa con código QR, que permitirá identificarlos

Catalunya no tenga claro cómo hacerlo. Y desear una Feliz y pacífica

en cualquier situación y aportar tranquilidad a la familia, y enfermos

Diada para todos y no solo para algunos partidos políticos y entidades

que se puedan sentir desorientados. Y todo ello con un simple gesto a

que sólo buscan apropiarse de las fiestas de tod@s los catalan@s.

través del teléfono móvil. Son pequeños gestos, pero de gran utilidad

en cuenta que el 50% de la población mayor de 80 años padece algún

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiaDeDalt 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.

Blanca Aragó

MEDIA CONVERSES DE PREMIÀ DE DALT MEDIA

Mestra de l’Escola Santa Anna i directora durant vint anys
a nivell tecnològic però us asseguro que ens hem passat
hores i hores penjades al telèfon, davant de l’ordinador...
sentint-nos impotents en no poder resoldre tot allò que
volies.

S’ha obert una esquerda digital al centre?
Moltes famílies no tenien dispositius i, per tant, els
alumnes quedaven exclosos. Cada tutor va fer un llistat
amb totes les famílies vulnerables sense dispositius
electrònics des d’on seguir les classes i l’escola els hi va
deixar. El Departament d’Ensenyament va contractar
Telefònica per a garantir les connexions però això va
funcionar molt malament perquè passaven els dies
i els alumnes seguien sense connectivitat. Sort de

De ben segur que durant tants anys de mestra
has viscut molts canvis en el sistema educatiu,
tendències, organització interna de l’Escola Santa
Anna... Ara bé, com a directora, com has viscut la
Covid 19?
Aquest havia de ser el meu darrer curs a l’escola i mai
m’hagués imaginat viure’l d’aquesta manera. Ens ha
vingut tot de nou i ha estat molt dur. El 12 de març vam
celebrar portes obertes, ja amb mesures de seguretat i
el mateix dia ens van anunciar que es tancava l’escola
durant 15 dies. Jo personalment vaig comunicar el
tancament als alumnes. Els de 1r i 2n no ho van entendre
massa, però els grans van posar unes cares que reflectien
que era una mala notícia, ja que no tancàvem per
vacances sinó per una pandèmia, el Coronavirus.

És clar, tot us venia de nou i de cop i volta. Com
vàreu actuar?
La primera setmana no hi havia cap línia del Departament
d’Ensenyament, que és qui té competència, dientnos què havíem de fer i com. La segona setmana vam
començar a plantejar-nos com havíem de fer front a una
situació que ens sobrepassava a tots i el departament
va iniciar accions. Vam contactar amb les famílies i
alumnes per a treballar telemàticament. La sort que hem
tingut és que l’Escola Santa Anna està molt ben dotada

l’Ajuntament de Premià de Dalt que ens va ajudar a
repartir tots els dispositius que inicialment havia de
repartir Ensenyament fins que tothom en va tenir. Per
tant, finalment, podem dir que tot l’alumnat podria
treballar en línia.

Com creus que serà la tornada dels alumnes a
l’escola?
S’està elaborant un Pla d’acollida, des de P3 a 6e perquè
l’escola no obrirà com un setembre normal. Prèviament
als aprenentatges, es treballaran moltes altres coses,
com les emocions. Penseu que a l’Escola Santa Anna
tenim famílies vulnerables i la pandèmia no ha tractat
tothom igual. Espero però que recuperem els alumnes
i els hi podem donar la seguretat i la tranquil·litat
necessàries per a tirar endavant i, de mica en mica,
recuperar la normalitat. Ara bé, no contemplem un inici
de curs com si res hagués passat.

Quin missatge vols traslladar a les famílies?
Volem que alumnes i professorat tinguem plena
normalitat a l’escola, aïllant-los de la incertesa i
inseguretat que patim a la societat. Hem d’aconseguir
que els alumnes es relacionin com sempre, jugant i
aprenent i, sobretot, que del 14 de setembre d’enguany
al 22 de juny del 2021 tinguem classes presencials. Si us
plau!

La Blanca Aragó és una mestra que gaudeix amb els ulls ben oberts, escoltant amb cura tot allò que se li explica.
De mirada clara i rialla fàcil, ha fet de la seva vocació per l’educació, la seva vida. Directora de l’Escola Santa
Anna durant 20 anys, se li humitegen els ulls en recordar els noms i cognoms de veïns que avui ja són pares de
nenes i nens que ja van al mateix centre. Ha estat tot un plaer gaudir de la seva conversa i del seu amor per la
formació de tantes i tantes persones de Premià de Dalt. Gràcies, Blanca!
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LA TEVA IMMOBILIARIA DE CONFIANÇA

T'oferirem la millor selecció d'immobles que més s'ajustin a les teves
necessitats

WWW.PUNTIMMOBILIARI.COM
INFO@PUNTIMMOBILIARI.COM
93 751 65 46
RIERA SANT PERE 105, PREMIÀ DE DALT

