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l’inici de curs més atípic que puguem recordar, el
més necessari i, alhora, el més complicat i incert.
Necessari, perquè era urgent tornar a obrir les escoles
per a la salut i el benestar dels alumnes. És obvi que
l’educació, presencial i segura, és fonamental per a teixir
societats més cohesionades, més justes i més lliures.

8-9

Per tant, cal agrair a tota la comunitat educativa
l’esforç que va fer mentre els centres romanien
tancats, intentant sempre mantenir l’activitat lectiva

ajpremiadedalt

a través de la xarxa, i l’esforç que està fent ara,
reorganitzant-ho tot i prenent totes les mesures

@ajpremiadedalt

oportunes per extremar la seguretat sanitària.
La reobertura de les aules era un exercici necessari

ajpremiadedalt

i, com us deia, molt complicat ja que ha arribat en un
context d’incertesa en què és clau que les famílies

premiadedaltmediaoficial

de Premià de Dalt tinguin clar que poden confiar
en els centres educatius. Des de l’Ajuntament hem
estat al costat de les escoles, preparant la seva
reobertura, adequant-ne els entorns i reforçant la

www

premiadedalt.cat

neteja i desinfecció amb l’objectiu de garantir-ne la
seguretat. Ara bé per assolir-ho, és imprescindible
la col·laboració de tota la comunitat educativa,
incloses les famílies, perquè l’activitat escolar es
porti a terme de manera segura i confortable.
Ens trobem en un context d’incertesa per la
Covid 19 que també té incidència en el curs escolar
actual, però tenim plena confiança en els nostres
centres educatius. Avui, més que mai, a Premià
de Dalt creiem i defensem l’educació presencial
i amb tots els protocols sanitaris activats.

REDACCIÓ /FOTOGRAFIA
Gabinet d’imatge i comunicació

MAQUETACIÓ
www.silangrafic.com

IMPRIMEIX
Impremta Pagès , S.L

TIRATGE
4.500 unitats

D.L
B15451-1989

FOTO COBERTA: Carlos Sánchez
Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

El Govern modifica el Pressupost per a reforçar l’ajut a famílies, empreses i avançar en l’agenda 2030

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL

Impulsem la segona fase
amb nous recursos econòmics

E

l pla de reactivació social i

condicionament i millora, tal i com

càrrec de la Generalitat, que encara

econòmica de l’Ajuntament

ja s’han fet a l’edifici La Benèfica,

ara l’Ajuntament no ha cobrat.

fa un pas més i en el darrer

seu de l’Associació de la Gent Gran.

Ple es va aprovar, sense cap vot
en contra, destinar 327.000 € a

El segon eix d’aquesta

Dotació econòmica per a
reobrir el CAP Cristòfol Ferrer

modificació de pressupost fa

La reobertura del consultori,que

referència a l’àmbit de Promoció

la Conselleria va tancar durant la

Econòmica i té per objectiu

pandèmia, arriba després que la

iniciar el projecte d’actualització

regidora de Salut, Marta Bosch,

i millora del Mercat Municipal,

hagi insistit a la Generalitat en la

les persones més vulnerables,

un espai estratègic del nucli antic

necessitat de recuperar un servei de

s’augmenten els ajuts econòmics

situat a la Riera de Sant Pere.

salut de proximitat. L’Ajuntament

invertir en Serveis Socials, en els

nostres avis/es i en la dinamització
econòmica i empresarial.
Per tal de seguir ajudant a

alhora que es reformaran
les dependències de Serveis
Socials, dignificant el servei per
a treballadors i usuaris, amb
major privadesa i seguretat,
després de més de 15 anys.
D’altra banda, pensant en els més
grans, un col·lectiu que també ha
patit molt durant el confinament, al
Casal Santa Anna es faran obres de

També es destinaran 120.000 € a
la renovació de la flota de vehicles
de la Brigada Municipal d’Obres
seguint els criteris de l’Agenda
2030 i apostant per vehicles
híbrids i/o menys contaminants.
Finalment, 50.000 € són per
a les despeses que va originar el

temporal Gloria, unes despeses a

hi realitzarà diverses actuacions
de millora amb l’objectiu d’oferir
l’atenció sanitària amb tota
garantia, tant per a les persones
usuàries com pel personal.
S’hi destinaran 30.000 €, i com
explica la regidora de Salut, Marta
Bosch, “ara l’ICS i CatSalut han de
complir el compromís subscrit de
reobrir el consultori aquesta tardor.”

El regidor d’Economia i Projectes estratègics,
Alejandro Costa Urigoitia, va ser l’encarregat
d’argumentar la necessitat de la modificació
del Pressupost municipal 2020 en el decurs del Ple de la
Corporació celebrat el 21 de setembre.
Des del Govern hem optat per a dedicar a les persones

Contingència per a fer front a imprevistos, aquest

l’estalvi fruit de la suspensió d’activitats a conseqüència

s’ha esgotat, primer amb el temporal Gloria i les seves

de la Covid 19. Es tracta de la segona fase del Pla de

afectacions, i després amb la Covid 19. Tanmateix, fruit

Reactivació econòmica i social en el marc de la pandèmia

de la rigorosa gestió financera que caracteritza el nostre

que estem patint que té per objectiu salvar famílies

equip de govern, hem pogut donar resposta a ambdues

i empreses de Premià de Dalt. Tot i que per primera

situacions per ningú esperades, lògicament. I, gràcies a les

vegada el Pressupost Municipal contenia un Fons de

inversions, podem progressar com a poble i com a país.

PREMIÀ DE DALT
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Acords de Ple
PLE ORDINARI / 21 de setembre de 2020
Junts i PSC

APROVACIÓ de la modificació de pressupost núm. 5/2020
APROVACIÓ del Conveni de delegació parcial de competències

al Consell Comarcal del Maresme en matèria de protecció de
la salubritat pública, en el marc de la política activa d’ocupació
del programa ‘Treball i Formació’, línia extraordinària Covid 19.

Unanimitat

APROVACIÓ de la revisió anual del padró municipal d’habitants

Unanimitat

MOCIÓ dels grups municipals de JUNTS i PSC

per a la suficiència financera dels ens locals.

ERC, C’S, Crida

Unanimitat

PROPER PLE: 19 D’OCTUBRE de 2020 a les 19.30 hores

www.premiadedalt.cat

DIGUES LA TEVA OPINIÓ

el ciutadà exposa
MARC GARCIA / Els carrers del casc antic

del nostre poble es troben en un estat nefast.
Brutícia acumulada als contenidors dia sí dia
també, escocells plens a vessar, restes de
menjar i embolcalls per la Fàbrica, la Riera,
caques de gos que fan de l’anar a peu una cursa
d’obstacles, pixades que malmeten bancs, fanals
i papereres... això és el Premià de Dalt que patim
avui els veïns. I què fa l’empresa municipal de
neteja? Mirar-s’ho i no actuar. I què fa la Policia?
Mirar-s’ho i no multar. Això no pot ser.

4

prmd.comunicacio@premiadedalt.cat

NOV

SECCIA
Ó

Secció que recull les preguntes,
opinions, dubtes o suggeriments.

Fins ara hem estat vivint en un
poble privilegiat, tranquil i bonic. Avui
desgraciadament, Premià de Dalt no és el que
era i si seguim així, sense que l’Ajuntament faci
res, ens convertirem en un poble brut, incívic,
sorollós i on no val la pena estar-s’hi. Si s’estimen
el poble, prenguin consciència i que el personal
de neteja comenci a treballar de veritat. I, a ser
possible, sense el soroll i crits insuportables que
els caracteritzen i que fan impossible mantenir
una conversa quan passen pel costat. De veritat,
a pitjor ja no podem anar.

PREMIÀ DE DALT

Tot a punt per a celebrar la 13a edició A PORTA TANCADA i sense públic per a garantir la seguretat dels fans, els riders i els treballadors.

LA POMA BIKE PARK

13a edició Happy Ride Weekend
el clàssic esdeveniment de MTB i BMX
La Poma Bike Park és ja un
referent internacional 25 riders
de tot el món es van reuniran
amb 14 focus que il·luminen les
famoses línies de salts i el nou Big
Jump. Tot i les adversitats actuals,
l’equip de La Poma ha apostat per
una nova edició del Happy Ride

L

’organització ha treballat

Ride Weekend serà un homenatge

en un extensiu pla de

a la trajectòria i desenvolupament

producció de contingut

de tots els involucrats en la seva

audiovisual que permetrà gaudir

història i sobretot als riders de

de l’esdeveniment a través de les

casa, que han començat a La Poma i

xarxes . Aprofitant la celebració del

han arribat al més alt com és el cas

15è aniversari de les instal·lacions

d’Andreu Lacondeguy, Bienvenido

de La Poma Bike Park aquest Happy

Aguado o Adolf Silva.

Weekend ja que és un esdeveniment
fonamental per a l’espai que permet
aconseguir els recursos necessaris
per adequar les instal·lacions i que
així tots els usuaris i riders locals
puguin gaudir d’una instal·lació de
primera categoria, amb el suport de
l’Ajuntament.

La distinció s’ha assolit amb la màxima puntuació, en un acte al rectorat de la Universitat Autònoma de Catalunya

INFOPARTICIPA

L’Ajuntament rep el segell
per cinquè any consecutiu

E

l web municipal de l’Ajuntament ha estat

S’avaluen criteris que mesuren la qualitat de la

reconegut com un dels més transparents

informació sobre qui són els representants polítics,

i accessibles de Catalunya i part de l’Estat

com gestionen els recursos col·lectius, com gestionen

espanyol. Així ho certifica la Universitat Autònoma

els recursos econòmics, quina informació proporcionen

de Barcelona, qui ha atorgat al consistori el Segell

sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i

Infoparticipa a la Qualitat i Transparència de la

quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.

Comunicació Pública, amb una nota de 100, la màxima
possible, assolida únicament per 36 municipis catalans.
Aquesta ha estat la cinquena edició en què Premià de
Dalt és reconegut per la transparència i qualitat de la
seva comunicació pública.
“Per a nosaltres és molt important rebre el segell amb la màxima puntuació per cinquè any consecutiu. Ens esforcem per
oferir al veïnat tota la informació amb total transparència, i més ara en un context de pandèmia on els mitjans telemàtics
són més rellevants que mai i de ben segur marquen un abans i un després en la digitalització de Premià de Dalt i del país”.
JOSEP TRIADÓ BERGÉS, ALCALDE
PREMIÀ DE DALT
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QUÈ HEM FET? Serveis Socials

juliol - agost

Persones ateses: 1.235
Entrevistes informació/orientació: 205 persones
Targetes moneder: 59 (Alimentació fresca i higiene personal i de la llar)
Espai Respir Centre de Dia : 12 persones usuàries

Equip de treball municipal
9 professionals 1 treballador social reforç

Espai Respir
3 professionals 1 vehicle adaptat

Servei d’Atenció al domicili
SAD municipal

9 persones usuàries

Consell Comarcal

40 persones usuàries SAD dependència
11 persones usuàries auxiliar de la llar
14 persones SAD social

DISA (Centre de distribució alimentària)

129 persones usuàries

2 Fons extraordinaris DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Targetes moneder (sabatilles, xandall, material escolar)

70 famílies / 141 nens/es = 14.100 € ( 8.863€ Diputació / 5.237€ Ajuntament )
Suport psicològic a la infància víctima de violència de gènere

4.778€

Centre de Serveis
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt
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PREMIÀ DE DALT

S’ha reforçat la vigilància i el control durant les entrades i sortides, i s’ha modificat el trànsit de vehicles a les zones escolars

EDUCACIÓ

Inici del curs escolar sense incidències

E

l curs escolar 2020-2021 ha

millores i manteniments, adaptant

es feia a diari un cop s’acabaven les

començat sense incidències,

els accessos als centres per

classes, ara s’hi afegeix la neteja

malgrat la situació atípica i

ampliar-los i garantir l’entrada i

en paral·lel al funcionament de les

sortida esglaonada i la distància de

aules, per minimitzar el risc de

seguretat. Així, es talla la circulació

contagi.

excepcional.
Els centres escolars del poble i el
Consistori han fet mans i mànigues
per adaptar els edificis i els grups
als protocols de seguretat sanitària

de vehicles a l’entrada i sortida
Manent i Santa Anna.

necessaris i poder, així, començar el
curs amb normalitat i amb garanties.
Al llarg de l’estiu s’hi han fet

Com a novetat, aquest curs escolar
tots els centres educatius tenen
dos professionals sanitaris de
referència, amb motiu de la pandèmia
i l’Ajuntament ha contractat 2 agents
Covid 19.

d’alumnes de les escoles Marià

S’ha acordat amb els centres
escolars l’increment de la neteja
dels equipaments, una despesa a
càrrec de l’Ajuntament. Si fins ara

POLÍTICA PROXIMITAT

Premià de Dalt s’adhereix a la moció
per a la suficiència financera dels ens locals
El document aposta per la política de proximitat i demana més autonomia per als ajuntaments per tal de fer front a l’actual crisi.
L’Ajuntament va aprovar per unanimitat, en el Ple celebrat el passat 21 de
setembre, la seva adhesió a la moció per
a la suficiència dels ens locals. Es tracta d’un text elaborat conjuntament per
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la

Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i que
té com a un dels principals objectius reclamar
al Govern de l’Estat espanyol que permeti
que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels
romanents acumulats per a destinar-los
a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals.

Alhora, la moció acorda demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals dotat amb un mínim de 150 milions d’euros per l’any 2020 i una altra per l’any 2021

PREMIÀ DE DALT
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Més seguretat ciutadana
Tolerància zero amb la delinqüència

En2’
minuts

Accions internes
Seguretat Ciutadana
Més efectius policials
Incorporació de nous agents

Eliminació de punts foscos al carrer
Canvi a lluminàries LED a tot el poble
51 càmeres de seguretat a les entrades/sortides del poble
Formació de la Brigada a càrrec dels Mossos per a detectar actituds sospitoses

Combat a les okupacions
Govern municipal estudia gravar fiscalment els habitatges buits:
D’entitats bancàries o grans tenidors
Sense cap persona empadronada
Promoure que els venguin o lloguin
Diferenciació entre okupacions socials (derivació a Acció Social) i mafioses
Nou protocol municipal contra les okupacions:
Via penal
Via administrativa
Comissió municipal transversal (Acció Social, Serveis Jurídics i Seguretat Ciutadana)
Ràpida intervenció de la Policia Local i l’Ajuntament:
Detecció immediata d’okupes
Informe tècnic de problemes estructurals o salubritat = desallotjament
Aplicació de la instrucció de la Fiscalia General de l’Estat:
Agilitzar desallotjaments d’okupes
Diferenciar entre violació/usurpació
Important prendre PRECAUCIONS i seguir consells de SEGURETAT
Tancar sempre la porta amb clau
Canviar els panys si perdeu les claus
Portes blindades, reixes, alarma
Connectar sempre l’alarma (també quan dormiu)
Truqueu al 112 si sentiu un soroll estrany o persones sospitoses

112

En2’
minuts

Accions externes
Mossos d’Esquadra
Més presència policial
Difusió de campanyes informatives de prevenció
Coordinació diària de la Policia Local amb l’Àrea Bàsica
dels Mossos d’Esquadra a Premià de Mar

Serenos S.XXI
Servei autoritzat pel Departament d’Interior
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
Persones que no porten mascareta o no respecten mesures
de seguretat davant la Covid 19

64/2018

40/2019

22/2020 *
PREMIÀ DE DALT

60
50
40
30

Reducció
dels robatoris

a l’interior de domicilis
-45% robatoris

20
10

* fins al mes d’octubre

De l’1 al 31 d’octubre la Policia Local avisa els vehicles que infringeixen la normativa

MOBILITAT

Compte enrere per a l’activació
de l’aparcament regulat
a La Floresta i Can Vilar

L

a Policia Local ja fa dies que

aparcar. La seva posada en marxa

col·loca avisos als vehicles

neix de l’Associació de Veïns en

que no disposen de la

detectar que moltes persones

targeta de resident i als que tampoc

residents a la zona no podien

han col·locat un rellotge horari als

aparcar als carrers del barri.

carrers dels barris de La Floresta i
can Vilar avisant-los que en cas de

Tres zones lliures

reincidència, els sancionarà.

Tanmateix, hi ha zones lliures

Tal i com es va informar en un
altre número de ‘La Pinassa’,
l’Ajuntament regula l’aparcament
a aquesta zona de Premià de Dalt i
després d’un període d’adaptació,
la regulació s’activa a l’octubre. Els
vehicles residents que ja disposen
de la targeta que els acredita

d’aparcament on poden deixar
els vehicles les persones que no
resideixen a la zona en qüestió.
Es tracta de l’aparcament situat
a Margarita de Sucre -limitat a
cotxes-, l’aparcament en bateria
al carrer Xavier Vilanova i els
aparcaments situats al camí del Mig.

com a tals, poden aparcar sense
restriccions. La resta, té limitat a 2
hores l’estacionament a la zona en
qüestió.

Sense afany recaptatori
La zona blanca, a diferència
de la blava o verda, no té afany
recaptatori ja que no es paga per

10

Data:

— POLICIA LOCAL DE PREMIÀ DE DALT —

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII AVÍS IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hora:

El vostre vehicle està infringint la normativa de
trànsit.

Carrer:

En breu revisarem si heu estacionat correctament
i, en cas contrari, sereu denunciat/da sense cap
altre avís.

Matrícula:

GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ

PREMIÀ DE DALT

Carretera a Premià de Mar, 95, 08338 Premià de Dalt
INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA,
La reserva s' ha de fer enviant un correu a: prmd.turisme@premiadedalt.cat
AFORAMENT (COVID) 80 Persones / CONCERT I TAST GRATUÏT

Concert amb la participació de Joves talents de Premià de Dalt

Divendres 17 d’octubre comença a can Duarry amb un maridatge

que ens ofereixen la seva proposta musical inspirada en els cellers de la Ruta del vi
de la DO Alella. El maridatge està servit!

COMPARTINT CULTURA I VIDA

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

L’ODISSEA
DE PREMIÀ
DE DALT

Primera
etapa

ACTE CULTURAL

Activitat participant

Iniciem el primer viatge
de L’Odissea a Premià de Dalt
CELLERS

MARIDATGE

Joaquim Batlle
Testuan
Bouquet d’Alella
Albert Federico
Alta Alella

&

DEL

L’ART VI CULTURA JOVE
DISSABTE 17 D’OCTUBRE, 19,00 h “VILLA CAN DUARRY”
Carretera a Premià de Mar, 95, 08338 Premià de Dalt

JOVES MÚSICS

INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA,

Jaume Batlle
Alba Grassa
Aina Mataró
Nil Medina

La reserva s' ha de fer enviant un correu a: prmd.turisme@premiadedalt.cat
AFORAMENT (COVID) 80 Persones / CONCERT I TAST GRATUÏT

Concert amb la participació de Joves talents de Premià de Dalt
que ens ofereixen la seva proposta musical inspirada en els cellers de la Ruta del vi
de la DO Alella. El maridatge està servit!

ACTE CULTURAL

L’ODISSEA

conseqüències
generada per la greu
DE PREMIÀ
DE DALT

Primera
etapa

U

nadede
Premià
Daltles
AJUNTAMENT

pandèmia de la Covid 19 ha estat l’anul·lació
de diversos actes i esdeveniments a Premià de

Dalt. Diferents entitats i sectors han hagut d’ajornar les
seves iniciatives per les mesures restrictives o bé per la
incapacitat de portar-les a terme.

la dinamització del comerç KM0 i la restauració de
qualitat, tots ells vinculats al territori proper, al talent

Activitat participant

jove local i a l’emprenedoria innovadora.
Com explica el regidor de Cultura, Ramon Golart,
“L’Odissea és doncs un nou repte fet a partir de petits tasts
i iniciatives que segur que ens permetran a tots conèixer-

L’Odissea de Premià de Dalt vol ser la resposta de
l’Ajuntament a aquesta problemàtica, a partir de la
creació d’un viatge/programa amb diferents etapes,
actes de petit format, que esperem anar cobrint cada
mes, fins arribar a l’esperat moment de tornar a fer els
grans esdeveniments tradicionals i estratègics de casa
nostra.

nos millor, generar noves sinèrgies, trenar complicitats i
projectar tot el que som arreu!”

L’Art del Vi & Cultura Jove
Dissabte 17 d’octubre a les set de la tarda, la ‘Villa
Can Duarry’ acollirà la primera etapa de L’Odissea de
Premià de Dalt amb la quarta edició de l’acte cultural
‘Maridatge, l’art del Vi’, una activitat que promou el

Les diferents regidories s’han conjurat en anar

Consorci de la DO Alella en el marc del cicle d’activitats

superant etapes, aprenent com fer cada acte amb les

‘Vi +’, amb la finalitat que la gent descobreixi la terra

mesures que pertoquen i així projectar un mica més

de la pansa blanca i alhora la riquesa artística local.

les diferents realitats i valors de Premià de Dalt: la

L’activitat gratuïta consistirà en un tast de vins a càrrec

cultura de qualitat, el patrimoni, l’esport i la vida

dels cellers de la DO Alella i una mostra musical de

saludable com a estil de vida i motor de creixement,

talent jove de Premià de Dalt.

Villa de Can Duarry
Carretera a Premià de Mar, 95
Aforament: 80 persones
PREMIÀ DE DALT

Inscripció prèvia
prmd.turisme@premiadedalt.cat

A banda, tot el públic haurà de dur el DNI
per a identificar-se abans d’entrar, mascareta i
respectar la distància de seguretat establerta.
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PROPERES ACTIVITATS

EDUCACIÓ

28 d’octubre

L’Aula d’Extensió Universitària
reprèn les conferències

D

egut a la situació creada pel Covid 19 l’entitat s’ha vist obligada
a fer canvis en l’organització de les classes . Des del passat
30 de setembre, les activitats tenen lloc a la sala de plens de

l’Ajuntament, amb un aforament limitat a 30 persones associades.
A la primera sessió, a càrrec del periodista i escriptor Vicenç Lozano sota
el títol, ‘Els secrets del Vaticà’, hi van assistir les persones associades
amb número entre l’ 1 i el 30 en el seu carnet.
En la segona conferència ‘Federico García Lorca i Margarita Xirgu.

‘Vida després de la vida’
a càrrec d’en Manuel Sans.
Cirurgià i professor de la UB

11 de novembre
‘Neurociència,
camí d’inspiració’
a càrrec de Rosa Casafont.
Llicenciada en medicina i
màster en neurociències.

25 de novembre
Beethoven,
la força de la llibertat
a càrrec d’en Xavier Chavarría,
Musicòleg i periodista.

Paraula i vida entrellaçades per la cultura’, programada pel proper 14

9 de desembre

d’octubre i a càrrec de la Rosa Vendres, l’aforament estarà reservat per a les

‘El canvi climàtic:
com ens afecta
i què hi podem fer?’,
a càrrec d’en Francesc Mauri,
Llicenciat en Geografia a la UB i
meteoròleg de TV3.

persones associades amb el carnet del 31 al 60.
Les persones sòcies que no puguin ser-hi presencialment, podran seguir
les xerrades des de casa i connectant- se a la xarxa amb les instruccions que
facilitarà l’entitat.

SI VOLEU FER-VOS

SOCIS DE L’AULA
FEU CLIK AL CODI QR

4 d’octubre _ Diumenge/ 12.30h

SEU DE L’ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN
EDIFICI “LA BENÈFICA” : Carrer Sant Crist, 2

MÉS INFORMACIÓ:
WWW.AULAPREMIADEDALT.CAT

l’angoixa Maria Antònia Grau
Comprenc, i sé, i de vegades abasto

I tu venies, però te n’anaves

aquells núvols negres que t’ofegaven

al fons de la teva arrel pàl·lida.

i se t’enduien tan lluny de nosaltres,

I, això no obstant, sempre avivava

amb el cor apesarat i oprimit

dins les conques de les mans

de viure i de bleixar pel voraviu del límit.

una espurna de llum.

Recordo molt bé el crit silent,

Fins que un vespre,

tan rovellat, que m’esquinçava l’ànima.

rere les hores més lentes,

Poetes sota el til·ler

Jo amuntegava forces, que se’m dissolien

la petita flama va anar vinclant-se,

Àlex Casanovas
diu La Font del Cargol

just en tenir-te al davant amb els ulls velats.

apaivagant-se.

I volia i volia badar a cops de mall

Llavors vaig saber com podia ser

els grillons de dolor que arrossegaves,

d’indeturable el crit.

i trencar-lo a bocins, perquè després

Massa.

Can Vallerià
Pg. Coromina, 32
aforament limitat #cultura segura

12

no en quedés mai més cap rastre.

Massa soles quedàrem.

Vaig perdre l’alè recorrent dreceres.

PREMIÀ DE DALT

#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? 1. @anniepdd 2. @bayona.jbm 3.@danimartinez_photography
Etiqueteu-les amb 4. @francescnavesvinas 5. @josepcasesmas 6. montsesanchizb
#premiadedalt #revistalapinassa 7. @@pcc.fotos 8. @rick40 9. @ricky_gamo

PREMIÀ DE DALT
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REPTE MAJÚSCUL DEL NOSTRE GOVERN

l’equip tècnic que tenim en tots els àmbits de la corporació. Persones

Després d’un 11 de Setembre trist, en què la

que treballen amb la màxima implicació per a que tot estigui a punt i

reivindicació per les llibertats de Catalunya ha anat al

anem recuperant, pas a pas, una certa normalitat. El repte actual del

compàs de la pandèmia i amb la inacceptable ombra

Govern és majúscul, lluitar i estar preparats per noves escomeses de

de la inhabilitació de la màxima institució del país per defensar la

la pandèmia, dotar els serveis d’Acció Social -que lidera el suport a les

llibertat de les preses i presos polítics, exiliades i exiliats i lluitar per la

famílies més vulnerables- i als dels àmbits de Promoció Econòmica

persecució de la dissidència política que es realitza amb tots els poders

-empreses, comerços i autònoms-, de les eines i dotació econòmica

de l’Estat espanyol, des de Junts – Nou Impuls felicitem el Govern

adients per a fer front a la crisi social i econòmica sobrevinguda. Tot el

de Premià de Dalt per encarar els reptes d’obrir escoles, consultoris

govern està determinat a aconseguir-ho, sense renunciar als reptes i

i altres serveis essencials amb diligència i assumint, sovint,

objectius troncals de la legislatura.

f: Junts per Premià de Dalt

competències que no li pertoquen. També ens hem de congratular per

A PRINCIPIS D’ENGUANY,

ERC va presentar dues

suficient; cal apostar per l’autoproducció a partir de les renovables,

mocions convidant el govern a incentivar l’autoproducció

també per lluitar contra els interessos dels monopolis energètics que

d’energia verda, tant a les llars com als edificis municipals.

només pensen a engreixar els comptes dels seus accionistes. També cal

En aquell moment les mocions es van votar en contra. Han

incentivar el canvi de model de mobilitat: el cotxe elèctric i la bicicleta

passat més de sis mesos, seguim sense abordar el tema de les reno-

s’han de convertir en transport habitual i majoritari. L’ajuntament hi

vables i la sostenibilitat de manera seriosa. Ara que toca modificar les

pot contribuir amb bonificacions sobre l’impost de circulació i amb la

ordenances fiscals, tornarem a proposar que es realitzin bonificaci-

instal·lació de punts de recàrrega. Exigim que el nostre poble passi de la

ons sobre l’IBI a tots aquells veïns/es que instal·lin plaques fotovoltai-

cua al capdavant dels municipis maresmencs que aposten per la soste-

ques als seus habitatges. El planeta no suportarà la inacció dels nostres

nibilitat.

governs. PROU MORATÒRIES! L’estalvi energètic és necessari, però no

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

PROTOCOL “ANTI-OCUPACIÓ” Arran de la crisi econò-

donar una resposta policial més eficient al fenomen d’ocupació d’im-

mica de 2008, els últims anys han augmentat de manera

mobles i homogeneïtzar el procediment policial d’actuació davant el

alarmant les ocupacions il·legals d’habitatges i veiem la

delicte d’ocupació d’immobles, sempre respectant la llei i donant

proliferació de “màfies” que aprofiten la situació de perso-

compliment preferent a instruccions específiques de l’autoritat judici-

nes vulnerables per fer negoci. Recentment, la fiscalia ha anunci-

al o Fiscalia sobre el procediment a seguir. Esperem que la implemen-

at una pròxima instrucció sobre com abordar les ocupacions per

tació d’aquest protocol proporcioni una eina de treball eficient al cos de

proporcionar seguretat jurídica i resoldre dubtes davant els dife-

la Policia local de Premià de Dalt per generar seguretat a la població del

rents casos d’ocupació que es presentin. Pel govern de Premià de

nostre municipi. Volem continuar insistint que el corona virus segueix

Dalt, la seguretat dels nostres veïns és una prioritat i és per això que

entre nosaltres. Distància de seguretat, rentat de mans, mascare-

veient la creixent preocupació i alarma social generada pel fenomen

ta, evitar reunions, evitar llocs tancats.... Ja coneixeu les mesures de

ocupa, el passat 31 d’agost vam aprovar en JGL un Protocol d’Actua-

prevenció. Cuideu-vos, cuidem-nos.

ció Policial davant l’ocupació d’habitatges i locals amb els objectius de

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

1 D’OCTUBRE, ÈTICA I LA MORT DE GUILLEM

cultura democràtica de la societat catalana, que va voler expressar el

Des de fa 40 anys, la ultradreta aprofita el 12

seu anhel a les urnes, enfrontant- se al totalitarisme.Aquest octubre

d’octubre per a manifestar-se i reivindicar la memòria franquista.

s’estrena La mort de Guillem, el relat que demostra que el feixisme

Tanmateix, s’ha acusat el moviment independentista d’haver

sempre ha estat viu a Espanya i que, d’alguna manera, ret homenatge

despertat el feixisme, com si la seva presència a les institucions de

a tots aquells i aquelles que no es resignen i s’hi enfronten. Tots junts

l’Estat (policia, judicatura) fos menys letal. El perill real del feixisme

contra el feixisme i el racisme! Una societat democràtica també ha de

és que formi part de la cultura d’una societat, com s’ha demostrat amb

garantir que les institucions i representants es regeixin per principis

l’entrada de Vox al Congrés per la porta gran. Espanya no ha passat

ètics, transparència i servei al poble. Per això volem un codi ètic, però

comptes per un cop d’estat, una dictadura i els responsables n’han

ho voten en contra. En volen un elaborat només pel govern, per no haver

restat impunes, i això té un preu en el pensament col·lectiu. En aquest

d’incloure-hi, per exemple, limitació de mandats..

sentit, hem de recordar l’1-O com la data que va posar de manifest la

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

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA. #STOP
OKUPACIÓN ILEGAL + VIVIENDA PÚBLICA El

de forma seria en los presupuestos . Y por otro lado está la okupación

artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles

convivencia de nuestros barrios. No podemos blanquear la acción de

tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero en

aquellos que se meten sin permiso en casas, naves industriales… Y

ninguna parte de este artículo dice que deba ser a costa de los demás.

destrozan y delinquen a costa de nuestras propiedades, que tanto nos

En el pasado pleno de septiembre, Ciutadans presentó una moción en

ha costado conseguir. Desde Ciutadans propusimos un plan Municipal

contra de la Okupación ilegal de la propiedad privada, y fue rechazada

contra la okupación, ayudar a las AAVV, que son quienes conocen la

con los votos en contra de JUNTS+PSC+CRIDA y la abstención de

realidad del barrio, reforzar la presencia policial en las zonas afectadas

ERC. Desde un principio quisimos dejar claro que hay dos motivos de

por la okupación, y asesorar desde el ayuntamiento, a los vecinos que

okupación. La okupación por necesidad, que debe ser trabajada por

están sufriendo este tipo de usurpación de su propiedad privada.

las instituciones a través del alquiler social y que debe potenciarse

ilegal por las mafias, que perjudica a los ciudadanos y denigran la

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.

Rebeca Ruiz

MEDIA CONVERSES DE PREMIÀ DE DALT MEDIA

Tècnica del Consorci de la DO Alella
molt responsable, garantint la seguretat en tot moment.
Octubre és el mes del Vi + i convidem a organitzar
activitats de petit format i aplicant totes les mesures
sanitàries.

És a dir, propostes senzilles per acostar

l’enologia a tothom.

Premià de Dalt forma part del Consorci amb
diverses activitats al llarg de l’any. Quin balanç en
feu des de la DO Alella?
La veritat és que l’Ajuntament s’ha implicat des del
primer moment en la promoció de la Terra de la Pansa
Blanca i ha cregut i segueix creient en les oportunitats
que representa l’Enoturisme. Heu adaptat fires i
activitats perquè la DO Alella hi estigués present i heu

Amb quin objectiu va néixer el Consorci DO Alella?

fet del vi i la gastronomia l’eix central de l’exitós Ulisses

Bàsicament, amb la finalitat d’impulsar i coordinar les

Fest. A part, participeu amb la iniciativa Mercats amb

polítiques turístiques dels municipis que formen part

DO Alella i el maridatge L’Art del Vi és un esdeveniment

d’aquest territori, al que també pertany Premià de Dalt.

diferent a la resta que ha assolit un gran èxit i prestigi en

Posem en marxa diferents iniciatives per tal de promoure

un equilibri perfecte i preciós entre els vins i els artistes.

l’arribada de visitants i donar-los a conèixer els nostres
molt ric. Per exemple, del vostre municipi destaca el

Entre les vostres propostes hi ha ‘La ruta del vi’. En
què consisteix?

poblat iber de la Cadira del Bisbe, entre altres.

Es tracta de diferents rutes, concretament sis, per a

vins i el nostre patrimoni cultural i paisatgístic, que és

descobrir la Terra de la Pansa Blanca. Tot i que Premià

La Covid 19 us ha obligat a replantejar-vos moltes
activitats inicialment programades?

de Dalt no hi és, el que tenen de bo aquests rutes és que
cada persona se’n pot crear la seva visitant el nostre

Sí, sens dubte, han estat mesos força complicats,

web. Per tant, els visitants poden començar una ruta per

especialment el confinament. Penseu que l’enoturisme

qualsevol altre municipi i passar o acabar a Premià de

és sinònim de trobada de gent, de compartir... Ens hem

Dalt, per exemple, visitant el poblat iber.

hagut de reinventar i hem apostat molt fort per les xarxes
socials compartint continguts per fer arribar a casa allò

Quin futur li veus al territori DO Alella?

que no podíem organitzar al carrer, als restaurants i als

Crec que estem posant en marxa molts recursos per a

cellers.

fomentar el turisme i donar a conèixer La Terra de la
Pansa Blanca. Ajuntaments, cellers i establiments de

Si hi ha una estació especial per als vins és la tardor.
Què heu planificat per aquest any?

restauració estan fent una gran tasca de promoció dels
nostres vins i patrimoni així que es tracta de consolidar

Hi ha hagut fires i esdeveniments municipals que s’han

una marca i productes de gran qualitat que tenim a casa

replantejat i s’han fet de forma virtual. I els cellers i

nostra. Animeu-vos a tastar els nostres vins i no us en

establiments de restauració han anat obrint de manera

penedireu.

Octubre és època de vins del mes de la DO Alella amb la programació Vi+. Premià de Dalt forma part
del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella i organitza activitats d’Enoturisme.
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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

