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amb què cadascú de nosaltres podem posar
el nostre gra de sorra davant del repte més
urgent que estem encarant a Premià de Dalt, a
Catalunya i a tot el món sencer. Un repte que
no és altre que vèncer la Covid 19. Amb l’ajuda
de la ciència, segur que ho acabarem fent
realitat però, malauradament, aquesta victòria

8-9

encara trigarà a arribar.
En aquests moments, estem vivint la segona

ajpremiadedalt

onada de la pandèmia que preveia la comunitat
epidemiològica i malgrat que ja ho esperàvem,

@ajpremiadedalt

les seves conseqüències socials i econòmiques
són enormes.

ajpremiadedalt

Des de l’Ajuntament, seguim i seguirem
fent costat a les persones més afectades per

premiadedaltmediaoficial

aquesta crisi, com per exemple, el comerç i la
restauració local.
Solidaritzem-nos, amb la mesura que totes i

www

premiadedalt.cat

tos puguem, és clar. També continuem vetllant
pel compliment de les normes de seguretat
sanitària, adaptant els equipaments i espais a
la nova realitat a què ens obliga la pandèmia.
Distància, Mans, Mascareta. Aquesta és la
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fórmula de la seguretat que grans i petits hem

IMPRIMEIX

d’aplicar diàriament. Seguint-la, la victòria a

Impremta Pagès , S.L

la batalla contra la pandèmia, de ben segur que
és més a prop.
Fem-ho!

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

TIRATGE
4.500 unitats

D.L
B15451-1989

Des del 30 d’octubre, s’han posat en marxa noves mesures per contenir el creixement de l’epidèmia

Noves limitacions
per fer front a la COVID-19

E

ntre les noves restriccions,
hi ha el confinament al

municipi de residència,

de divendres a les 6 del matí
fins dilluns a les 6 del matí,
el confinament perimetral de
tot Catalunya, el tancament
de centres comercials, excepte
botigues d’alimentació i productes
essencials, i el tancament

dilluns.

:
/ Territori de Catalunya

/ No es pot circular pel

carrer de

les 22:00 h a les 06:00

h

de la Salut (29.10.2020)

Activitats
socials

/ Tancats: cinemes,
teatres, auditoris i sales
de concerts.

sortides del domicili en la mesura
del que sigui possible. Aquestes
mesures tenen una durada de 15
dies.

Esports
s
/ Tancades: instal·lacion
esportives a excepció
d’entrenaments i
ls.
competicions professiona
permesos
/ Esports individuals:
a l’aire lliure entre municipis
termeners.

30%

de l’aforament
de 800 m²
en comerç de menys
i mercats no sedentaris.

/ Tancats: serveis de
.
excepte perruqueries

bellesa,

Actes religiosos
i cerimònies civils
/

30%

de l’aforament.

/ 31 d’octubre i 1 de novembre:
sense restricció de mobilitat
als cementiris.

tota l’activitat esportiva, excepte
l’esport professional, i els parcs i
jardins públics i les àrees de jocs
infantils s’han de tancar a les vuit
del vespre, com ja havia quedat
establert abans.
La limitació horària no afecta els
serveis essencials i d’urgència.

29 d’octubre de 2020

Document acreditatiu
Certificat Declaració Auto responsable

/ Tancats: només
lliurament a domicili
fins a les 23:00 h
o recollida amb cita
prèvia.

/ Hotels: restaurants
només a clients.

oberts

Les persones que hagin de circular durant el toc

teòrica
/ Universitats: la docència
ha de ser en format virtual.

comercials,
/ Tancats: centres
excepte farmàcies, ortopèdies,
i
òptiques, centres veterinaris
trobin a
d’alimentació que es

a la bústia exterior. S’ha suspès

de préstec i retorn de documents

Universitats
i escoles

Comerços i centres
comercials
/

màxim

i
Bombolles de convivència
habituals.
bombolles ampliades

Catalunya. Servei Català

6 del matí i es recomana limitar les

Hostaleria,
restauració i hotels

lúdics
/ Tancats: espais infantils
bingos,
interiors, festes majors,
casinos i sales de joc.

Consulteu les excepcions
a canalsalut

Confinament
nocturn

sales
/ Oberts: museus i
de
d’exposició al 33%
l’aforament.
/ Oberts: parcs infantils
20:00 h).
(se’n pot fer ús fins a les

sortida
restringida l’entrada i
sense motiu justificat.

2020. © Generalitat de

nocturn entre les 10 de la nit i les

Activitats culturals
i recreatives

Mobilitat
l’entrada
/ Municipis: restringida
h del
i sortida des de les 06:00
h del
divendres fins a les 06:00
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Es manté el confinament

La Biblioteca només ofereix servei

d’equipaments esportius i de les
ar
Noves mesures per atur
l’increment de casos
a
de COVID-19 a Cataluny

activitats culturals i extraescolars.

de queda nocturn han de portar el certificat o

/ Batxillerat i cicles formatius:
reducció de l’activitat presencial.
instituts.
/ Oberts: escoles i
/ Obertes: activitats
extraescolars i esportives
organitzades pels centres els
educatius realitzades amb
grups estables de convivència
de les activitats lectives.

qualsevol altre document acreditatiu (mèdic,
d’empresa) que justifiqui el desplaçament per

Empreses
/ Teletreball excepte
quan no sigui possible.
/ Suspesos:
congressos,

presentar-lo en els controls policials.

convencions i fires.

cat.cat/coronavirus
consulteu canalsalut.gen
Per a més informació,

/Salut

La Generalitat prioritza l’atenció telemàtica en lloc de la presencial

ESPAI DE SALUT DIGITAL

La nova manera de relacionar-se
amb el sistema públic de Salut

E

s tracta d’un espai

d’atenció primària i accedir a

Demanar l’alta per poder accedir

personal de salut digital

diversos serveis d’atenció no

amb usuari i contrasenya.

que permet a la ciutadania

presencial com l’eConsulta, que

relacionar-s’hi de manera no

permet fer consultes sanitàries als

presencial. Facilita a les persones

professionals de salut, fer tràmits i

usuàries la consulta d’informes

enviar documents.

clínics, diagnòstics i resultats

Com accedir-hi? Des del web i

d’anàlisis i proves que formen part
de la seva història clínica. També

Salut de fills i filles menors de 18
anys i de les persones de les quals se
sigui responsable legal.

també descarregant-se l’APP.

es pot accedir al Pla de medicació

Requisits : Tenir 16 anys o més.

vigent per anar directament

Tenir la targeta sanitària individual

a la farmàcia, demanar visita

de Catalunya.

PREMIÀ DE DALT

També es pot accedir a La Meva
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Acords de Ple
PLE ORDINARI / 19 d’octubre de 2020 (telemàtic)
Junts
PSC
Crida

APROVACIÓ de la modificació de les ordenances fiscals

reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021.
MODIFICACIÓ del catàleg de llocs de treball i de la plantilla

orgànica del personal de la Corporació per a l’exercici 2020.
MOCIÓ del grup municipal de C’s per impulsar la instal·lació

de parades de bus nocturnes per evitar agressions sexistes i
reduir el risc d’assetjament a les dones.

ERC
C’S

Unanimitat
Unanimitat

PROPER PLE

CODI QR per llegir la CRÒNICA del darrer ple

16 NOVEMB
a les 19.30 horRE
es

CODI QR per VEURE I ESCOLTAR tota la sessió del Ple

Aquests treballs poden generar dificultats de pas en algun corriol o camí i episodis de soroll i la presència de maquinària.

GESTIÓ FORESTAL

Actuacions forestals diverses als boscos del Parc
s’han previst les següents:

Gestió forestal i tallada sanitària a 5 terrenys de la
zona de Can Bernadó i bosc de Can Paluzié amb un total
de 4,41 ha (Associació de Propietaris Forestals).
Cadira del Bisbe i voltants, amb superfície total
aproximada d’unes 4,7 ha.

Repàs i condicionament del ferm i desbrossada
dels marges del camí del Turó d’en Cases
(aproximadament 1,8 km), d’acord amb el programa
del Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) de la Diputació de
Barcelona.

E

n aquest tram final del 2020, s’han d’executar
diverses actuacions encaminades a la prevenció
d’incendis i gestió forestal.

Totes elles són fruit de la col·laboració de l’Associació
de Propietaris Forestals (APF), la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona. Concretament,
4

Manteniment de la franja de prevenció
d’incendis forestals de tot el nucli de Premià de Dalt
(unes 15 ha).

També s’ha rebut un ajut de la Generalitat per fer unes actuacions que ja s’està fent en marxa a dos terrenys de Coll de
Cabra i Can Riera amb una afectació important (un 30%) de la
plaga del Tomicus
PREMIÀ DE DALT

Si teniu alguna condició de risc, vacuneu-vos de la grip

Hivern, #CAPFRED

La campanya de vacunació
contra la grip ja és aquí

C

ada any sobre els mesos
de desembre i gener
es produeix un pic

d’infeccions víriques com són la
grip, el refredat i la bronquiolitis.
Enguany, al risc de contraure
aquestes malalties s’hi suma el de

contagi de la COVID-19.
El virus continua circulant
i l’hivern en pot afavorir la
transmissió perquè es fa menys
vida a l’aire lliure i és més fàcil que
les persones coincideixin en espais
tancats.

Vacunació de la grip

La coexistència de l’epidèmia de
la grip i la Covid 19, dues infeccions
amb símptomes semblants, pot
suposar un risc més gran per a les
persones de risc i comportar una
sobrecàrrega important del sistema
sanitari.

Internet www.citapreviasalut.cat
Telèfon CAP de Premià de Mar: 93 754 77 11

Casal d’Avis Santa Anna
de 15:30 a 19:30h
Del 2 al 6 de novembre
Del 16 al 20 de novembre

Antic Ajuntament
de 09.30 a 13.30 h
Del 9 al 13 de novembre
Del 16 al 20 de novembre

Cat Salut 93 326 89 01

(si hi ha demanda suficient)

(si hi ha demanda suficient)

IMPRESCINDIBLE CITA PRÈVIA:

La campanya d’hivern 2020-2021 té quatre objectius:
1

Conscienciar la ciutadania que la pandèmia de COVID-19 no s’ha acabat, que cal estar alerta davant l’aparició
de possibles símptomes, i informar-la del que ha de fer en cas de tenir-ne. També és clau seguir incidint
sobre la importància de la detecció precoç de casos i la identificació i seguiment de contactes estrets.

2

Promoure la vacunació entre els col·lectius de risc i, especialment, entre els professionals sanitaris.

3

Oferir consell de salut per prevenir les malalties hivernals, especialment el refredat, la grip i la bronquiolitis.

4

Fomentar el bon ús dels recursos sanitaris, tot potenciant els canals d’atenció no presencial per evitar la
pressió sobre el sistema

PREMIÀ DE DALT
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La mesura de l’Estat espanyol afecta a persones aturades que van perdre la seva prestació
entre el 14 de març i el 30 de juny, i estarà en vigor durant tres mesos.

AJUTS

TREBALL

Nou ajut de 430 euros
per a persones aturades de llarga durada

D

es del 6 de novembre

255.000 persones: sense prestació

diversos mesos a principis d’any.

ja es pot demanar un

per desocupació; cap altra renda

També podran accedir a l’ajut les

nou ajut de 430 euros.

addicional; i ni tan sols el dret a

persones que estiguin complint

Es tracta de donar un nou suport

percebre l’Ingrés Mínim Vital ja que

el mes d’espera per accedir a el

a les persones aturades per la crisi

exigeix uns ingressos màxims a l’any

subsidi d’esgotament de la prestació

sanitària i econòmica que va deixar

que, sovint, resulten incompatibles

contributiva. La mesura estarà en

despenjat aquest col·lectiu d’unes

amb el cobrament de l’atur durant

vigor durant tres mesos.

Del 6 al 30 de novembre de 2020
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que hagin exhaurit:
La prestació d’atur contributiva
El subsidi per a majors de 45 anys o
amb responsabilitats familiars
Els ajuts per aturats de llarga durada
de baixos ingressos o renta bàsica de
inserció entre el 14 de març i el 30 de
juny.
CODI QR

per més informació
www.sepe.com

I que compleixin: Estar inscrits com a
demandants d’ocupació, l’acabament
del contracte anterior no pot haver
estat voluntari.
Què cal fer? Demanar cita prèvia
al SEPE per presentar la sol·licitud >
Prèviament s’haurà d’acreditar, que
s’ha estat fent una cerca activa de
feina.

És incompatible amb l’Ingrés Mínim Vital o qualsevol altra renda
mínima de les comunitats autònomes.

L’alcalde, Josep Triadó, el regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència, Ginés Marín,
i el de Recursos Humans, Alejandro Costa, els van donar la benvinguda.

S’incorporen dos nous agents a la Policia Local

L

a seguretat és una de les

d’aquests dos nous agents, en la

prioritats establertes al Pla

instal·lació de càmeres de seguretat

de Mandat que marca les

lectores de matrícules a totes les

línies de treball a executar durant la

entrades de Premià de Dalt i en la

legislatura 2019-2023, i per aquest

supressió de punts foscos millorant

motiu s’ha invertit en consolidar

l’enllumenat públic i substituint-lo

la figura dels vigilants/serenos

per tecnologia LED.

del s. XXI, en la incorporació
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Acció de denúncia el mes que es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

DIPOSITA AQUÍ EL TEU MASCLISME

L’Institut Català de les Dones endega
una nova campanya de sensibilització
En el darrer Ple, tots els grups
municipals van votar a favor
d’aquesta proposta en forma
de moció que va presentar C’s.
Concretament, es va acordar
sol·licitar la instal·lació de parades
de bus nocturnes per evitar

L

agressions sexistes i reduir el risc
Es demana a la Generalitat

a nova iniciativa pretén

d’assetjament a les dones. El regidor

reconèixer i desmuntar el

estudiar la instal·lació de parades

David Expósito de Ciutadans, va

masclisme per llençar-lo

de bus contra l’assetjament per

explicar que són unes parades que

sol·licitar baixar de l’autobús entre

no formen part de les establertes a

dues parades durant la nit per tal de

les línies d’autobús i que es farien

reduir el trajecte fins a casa i reduir

a demanda de la dona o de noves

així la possibilitat d’una agressió

parades intermèdies.

directament a la paperera.
La campanya, que compta amb
la col·laboració dels consistoris,
consisteix a fer visible en les
papereres públiques aquest lema.

1a JORNADA
DE CAPACITACIÓ
EMPRESARIAL

19

sexual.

Els reptes
de les empreses
davant de la
COVID

telemàticament, mitjançant l’aplicació Zoom. Temes a tractar:

Xavier Marcet

Consultor en estratègia,
innovació i emprenedoria
corporativa

online
PER ZOOM
Inscripcions: Ajuntament de Premià de Dalt / Servei de Promoció Econòmica
Tel. 93 693 15 90 / prmd.clubempren@premiadedalt.cat

PREMIÀ DE DALT

a les escoles de negocis UC Berkeley, IESE i ESADE i amb
de capacitació tindrà una durada de 45 minuts i es farà

A càrrec de

Premià de Dalt
Promoció
Econòmica

L’acció serà a càrrec de Xavier Marcet, esta format en postgrau
una llicenciatura anterior en Història per la UAB. La jornada

de novembre
de 9.00 h a 10.00 h

AJUNTAMENT

1a Jornada
Capacitació Empresarial
Club Emprèn

Directori d’empreses de Premià de Dalt
www.premiadedalt.com

La realitat actual en el món empresarial
Com enquadrar les empreses en aquesta crisi
Cap a on anem
Canvis globals que ens esperen
OBERTES Inscripcions
clubempren@premiadedalt.cat
93 693 15 90
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REFORMA
FISCAL verda
LA FISCALITAT AMBIENTAL
té com a finalitat principal el canvi de conductes
a favor de les bones pràctiques ambientals.
La política fiscal del Govern per al 2021 es vincula amb
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030
S’han modificat l’IBI i l’Impost de Vehicles amb el compromís de
participar a nivell local en la lluita contra l’emergència climàtica i
millorar així la vida i la salut dels veïns i veïnes de Premià de Dalt.

3 OBJECTIUS de la nova fiscalitat
L’ECONOMIA VERDA

Nou enllumenat, vehicles elèctrics

LLUITA contra L’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA
Modificacions IBI

LLUITA contra LES OKUPACIONS MAFIOSES
Recàrrecs IBI

ostos i taxes
p
m
’i
d
t
n
e
m
Zero aug
relacionats
ls
a
c
is
f
is
ic
f
Més bene
:
s
u
la
t i la lluita
c
a
it
s
t
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n
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u
n
P
e
t
s
o
amb la s
vi climàtic
contra el can

DOBLE COMPROMÍS

amb els criteris de l’Agenda 2030
Polítiques públiques sostenibles
Enllumenat LED / flota de vehicles municipals menys
contaminants

Promoció de noves bonificacions fiscals
lligades a la sostenibilitat
– 75% impost als vehicles elèctrics i híbrids endollables
– 25% IBI en habitatges que instal·lin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol
Supressió de la bonificació del 100% als vehicles de més
de 25 anys que solen ser molt més contaminants

Combat de l’especulació i okupacions mafioses
Recàrrec del 50% de l’IBI en els habitatges buits de
forma permanent (no les segones residències).
Reducció de la bonificació de l’IBI a les grans
promotores immobiliàries del 70% al 50%
(el percentatge mínim que exigeix la llei).

Ple de la Corporació

19 d’octubre 2020

Aprova la modificació de les Ordenances Fiscals sense cap vot en contra.
Diàleg i aportacions a les ordenances de 2 dels 3 grups de l’oposició: Crida i C’s

A favor 12 (8 Junts, 2 PSC i 2 Crida)
Abstenció: 4 (3 d’ERC i 1 C’s)

En aquesta edició, l’esdeveniment s’ha internacionalitzat, ja que hi són presents tres parròquies andorranes

PREMI MILLORA ESPAIS VERDS

Mantenim les 3 Flors d’Honor

E

l moviment impulsat

Premià de Dalt manté les 3 Flors

aquells projectes d’enjardinament,

per la Confederació

d’Honor per quart any consecutiu

ornamentació floral, mobiliari urbà

d’Horticultura Ornamental

ja que enguany, en el context de

i espais lúdics que, tant en l’àmbit

de Catalunya (CHOC) va lliurar el 16

pandèmia, només s’han actualitzat

públic com privat, esdevinguin

d’octubre les Flors d’Honor 2020,

els guardons dels municipis que s’hi

un exemple a seguir. També es té

els reconeixements als municipis

han incorporat durant el 2020.

en compte el respecte pel medi

que treballen per a la millora
dels seus espais verds urbans i
enjardinats a través de la flor i la
planta ornamental.

Viles Florides

vol mostrar i

posar en valor la riquesa natural i
paisatgística del país mitjançant
el reconeixement públic de tots

ambient i la sostenibilitat a través
de variables com la gestió de
l’aigua, els programes de control de
plagues, la neteja i gestió de residus,
o la qualitat de mobiliari urbà.

21 de novembre a les 7 de la tarda, a la Sala teatre de la Societat Cultural Sant Jaume

PREMIS LITERARIS ARTS I LLETRES

44 44è Premi de Poesia Marià Manent

L

i de Narrativa a la memòria
d’en Valerià Pujol i Bosch

es persones guanyadores es

la Generalitat de Catalunya. El premi

coneixeran en la cerimònia

de poesia té una dotació econòmica

dels més veterans de la literatura

de lliurament que tindrà

de 2.000 euros i el poemari premiat

catalana. Entre la nòmina de

serà publicat per l’editorial

guanyadors destaquen Jaume Creus,

lloc el proper 21 de novembre, que
organitza la secció d’Arts i Lletres de
la Societat Cultural Sant Jaume amb
el suport de l’Ajuntament, la família
Manent, la Diputació de Barcelona i
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Quaderns de la Font del Cargol. Pel
que fa al premi de narrativa, té una
dotació econòmica de 500 euros.

Amb 44 edicions, el premi és un

Joan Barceló, Ponç Pons, Josep
Francesc Delgado, Maria Josep
Escrivà, Mari Carme Arnau, Mari
Carmen Sáez i Montse Assens.
PREMIÀ DE DALT

A la missa ajudava al rector de la Parròquia de Sant Pere, Mn. Josep Ballera

AFERS RELIGIOSOS

Joan Roig i Diggle,
beatificat a la Sagrada Família

J

oan Roig i Diggle, un jove de 19 anys del

A Premià de Dalt hi tenia molts amics tant de famílies

Masnou que va estiuejar a Premià de Dalt, a la

que també hi estiuejaven -els Bassols, Rucabado,

masia coneguda com a Cal Sastre.

Sangenís, Prats...- com de famílies del poble, com ara

El 4 d’octubre de 2019 el Vaticà va comunicar que el

Papa Francesc havia signat el decret que reconeixia el

els Rafanell, Cisa o les germanes Mascaró i Riera.
Cada dia, el primer que feia era ajudar missa al rector

martiri del jove catòlic Joan Roig i Diggle, assassinat “in

de la Parròquia de Sant Pere, Mn. Josep Ballera. A la

odium fidei” l’any 1936 al cementiri de Santa Coloma

tarda, seguint el costum d’alguns estiuejants, passejava

de Gramenet.

fins la Cisa per visitar la Mare de Déu.

Quina relació va tenir amb Premià de Dalt?
El 1920, la família gaudia de condició benestant i és
aleshores quan inicien l’estada els estius a Premià de
Dalt, a la casa coneguda com Cal Sastre, a tocar de la
Parròquia. Era una família planera i oberta, que va
establir una relació cordial i de confiança en el poble.

La senyora Antònia Santcristòfol, vídua de Folch i
Torras, que estiuejava a Premià de Dalt, va organitzar al
Casal de Sant Jaume “L’Orfeó de Sant Pere de Premià”.
En Joan s’hi apuntà de seguida ja que el cant va ser una
altra expressió del seu esperit culte i elevat.

Ja s’ha instal·lat a la rectoria, l’edifici del s. XVI situat davant de la Parròquia de Sant Pere

Mn. Ramon Roca substitueix
en el càrrec de rector a Mn. Josep Colomer
Mn. Ramon Roca prové de la Parròquia de la Sagrada
Família de Mataró, al barri de Cirera. La seva trajectòria
s’inicia com a seminarista a Gualba (2 anys) i segueix a
La Llagosta (4 anys). L’any 2000 és ordenat a Vilassar
de Mar i l’any 2005, mossèn primer de la Parròquia de
Maria Auxiliadora i, després, al setembre de 2006, de
la de la Sagrada Família, ambdues a Mataró. De família

E

de forners, el nou rector defineix el seu nou destí com
“una providència per a donar testimoni, fer camí, ajudar i

l nou mossèn és originari de Santa Maria de

estimar”, i “un retorn als meus orígens perquè Premià de

Palautordera (1958) i va prendre possessió a

Dalt és un poble”.

la Parròquia, prendre possessió a la Parròquia

el passat 11 d’octubre, coincidint amb la celebració
de la Dedicació de l’Església de Sant Pere en què es va
presentar a la comunitat de feligresos.

PREMIÀ DE DALT

L’anterior rector, Mn. Colomer, es mantindrà adscrit
al Santuari de la Mare de Déu de la Cisa i a l’Església de
Sant Cristòfol de Premià de Mar.
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Miguel Guerrero ‘Carolo’ i Aran Massip van ser els guanyadors per la seva excel·lent actuació en les disciplines de MTB i BMX.

El Happy Ride Weekend signa
una nova edició d’èxit a Premià de Dalt

L

es espectaculars instal·lacions de La Poma

Els riders van gaudir dels impecables salts perfilats

BikePark van acollir amb un gran èxit la

pels shapers de La Poma. Destaca entre tots el ‘Big

celebració de la 13a edició de l’Happy Ride

Bertha’, un nou i espectacular salt construït per a

Weekend, esdeveniment de MTB i BMX Dirt Jump .

l’ocasió per provar nous trucs.

Sota unes estrictes mesures de prevenció sanitària,

Aprofitant la celebració de l’Happy Ride Weekend

un equip de filmació va fer un documental

La Poma va reunir un selecte grup de 25 riders del

sobre el 15è aniversari de La Poma.

panorama nacional i internacional. Celebrat a porta
tancada, el Happy Ride Weekend 2020 va centrar la seva

La peça, reflecteix l’evolució del

atenció en la creació de continguts i la seva difusió en

Bikepark i com ha esdevingut un centre

xarxes socials perquè els fans poguessin viure des de

d’entrenament de riders de primer nivell

dins tot l’esdevingut al llarg de dues jornades de pura

internacional i una instal·lació referent a

acció.

nivell mundial.

L’organització compta amb el suport de l’Ajuntament de Premià de Dalt i el departament d’Esports de la Diputació de Barcelona.
Microrelat guanyador

Xè Concurs de Microrelats ARC “Aniversaris”
convocat per l’Associació de Relataires en Català de Premià de Dalt.

PEÜCS- d’Agnès Catllà

Tardes teixint, punts del dret i del revés

fet una bossa de peücs amb llanes que

amb tres agulles, punts que s’escapolien

he trobat fent endreça». Saltaven les

fent aflorar forats traïdors que em

alarmes

delataven... Ningú més de casa en sabia i

remesa entre tots que ens preparàvem

tu amb paciència me n’ensenyaves, com

per veure qui havia estat el més

qui ensenya un joc, prometent-me un pa

desafortunat en la tria de colors. I ho

amb oli i sucre quan acabés la passada.

sentenciaves sempre amb la teva frase

Mentre

em

desfeies

les

últimes

tricotades per enfilar el punt escapat que
a tu mai et passava per alt, per derrota

Liudmila Liusko
12

sortejaves

l’última

cèlebre: «Pots comptar si no combinen
els colors! Si total us els poseu per estar
per casa o per dormir...».

meva, em recordaves que això de fer

Fent peücs anaves teixint en la meva

peücs semblava una cosa d’àvies, però

consciència el nostre vincle perquè

que quan tu no hi fossis tots trobaríem a

quan no et tinguéssim a prop pogués

faltar aquests mitjons tan calents.

seguir viva la teva presència. Quina raó

Encara
Imatge guanyadora
Concurs de portades

mentre

ara

riem

dolçament

quan

recordem les combinacions virolades
que arribaves a fer amb restes de llana
i tremolàvem quan comentaves: «He

que tenies! Cada peüc fet per tu que surt
de la rentadora amb el taló esquinçat
m’encongeix el cor pensant que el temps
ens vol allunyar convertint el teu record
en aquell punt escapat..
PREMIÀ DE DALT

#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? 1. @bayona.jbm 2. @cancasadella 3.@djmasterflash
Etiqueteu-les amb 4. @corbalanferran 5. @photobd90 6. molmog
#premiadedalt #revistalapinassa 7. @monifarre 8. @petitjardiflorsgemma 9. @trossetsdemaresme

PREMIÀ DE DALT
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AL COSTAT DE LES FAMÍLIES
I LES EMPRESES. A Junts/Nou

seu negoci. Fruit d’aquesta manera de fer política, seguim pressionant

Impuls tenim molt clar que hem de superar aquesta crisi econòmica

Educació, perquè compleixin els compromisos i no deixin de banda

i sanitària com a societat més forta, cohesionada i solidària. Sempre

Premià de Dalt. Necessitem ja reobrir els consultoris mèdics que Salut

hem defensat que el nostre model de poble és posar les persones al

va tancar perquè ara més que mai l’atenció primària és fonamental.

centre de tot. I ara amb la pandèmia, aquest ADN que ens caracteritza

Alhora, demanem a Educació que acompanyi les nostres escoles

s’enforteix encara més. Creiem en el progrés i entenem que les

i institut com cal, facilitant tot allò que els centres necessiten

empreses i persones autònomes són el pilar de la nostra economia.

per tal de garantir la seva plena seguretat. Abans, ara i sempre,

Per aquest motiu, som al seu costat, defensant el talent, la innovació

serem al costat de les famílies i de les empreses de Premià de Dalt.

i ajudant en tot allò que podem a aixecar dia rere dia la persiana del

la Generalitat de Catalunya, concretament les conselleries de Salut i

f: Junts per Premià de Dalt

Al ple d’octubre hem tractat les ordenances fiscals pel

que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapaci-

2021. Agraïts de que propostes d’ERC s’hagin tingut en

tats, hauria pogut bonificar també aquelles amb instal·lacions d’apro-

consideració. Com les bonificacions per a instal·lacions

fitament tèrmic o elèctric d’energia fotovoltaica, sempre que aquesta

d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica. Tot i que la proposta d’ERC

no es destinés a la comercialització. Hagués estat democràtic, i trans-

era més ambiciosa i més compromesa amb la sostenibilitat: proposà-

parent, que totes aquestes iniciatives les haguéssim pogut debatre,

vem una bonificació del 50% (en lloc del 25%) de l’IBI durant 5 anys.

govern i TOTA l’oposició, no tan sols aquells que per motius que desco-

Ens alegrem també que el govern reculli la bonificació que proposà-

neixem si seuen a taula. Esperem que tot el treball propositiu que ERC

vem de l’impost sobre vehicles elèctrics i híbrids endollables. Sorprèn

ha presentat per a l’elaboració del nou ROM municipal si ens dugui, a

sobre construccions, instal·lacions i obres, que bonificarà aquelles

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

D’UN GRAN MAL EN POT SORTIR ALGUN BÉ És molt

públics ha evitat el col·lapse total de l’economia i d’altra banda, pot

atrevit tractar de trobar alguna cosa bona a la pandèmia del

accelerar el canvi de model econòmic, creant empreses i llocs de treball

covid19 després de l’impacte tan brutal que ha tingut en el

amb major valor afegit. 4.- L’acceleració de tots els processos tecnolò-

món . No obstant això s’han produït uns efectes que poden ser bene-

gics que farà més eficient el sector públic, es millorarà la productivitat

ficiosos en un futur: 1.- El sistema de vida que tenim no és sostenible

de les empreses i beneficiarà als treballadors i les famílies. El tele-

perquè vivim d’esquena a la natura. Els científics ja ho vénen asse-

treball, les videoconferències i les reunions telemàtiques, han permès

nyalant fa anys i ara ho hem vist d’una manera impactant, perquè ha

avenços en favor d’una menor mobilitat i una major participació ciuta-

afectat el món desenvolupat. 2.- La valoració de la importància de la

dana. Malgrat aquests possibles beneficis, hi ha el risc que es mantin-

sanitat pública i la necessitat de fer grans inversions per recuperar les

gui la desigualtat entre països i, dins dels països, entre les classes més

grans retallades que han agreujat els efectes de la pandèmia a Espanya.

desfavorides. És un repte a què estem tots convocats..

que se n’exclogui els híbrids no endollables, donat, s’haurien d’oferir
punts de recàrrega al municipi. L’ordenança reguladora de l’impost

3.- El descobriment del sector públic des del punt de vista sanitari i
des del punt de vista econòmic. L’extraordinària mobilització de fons

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

ACONSEGUIM MESURES PEL DRET A
L’HABITATGE / NO ACCEPTEN MILLORAR LA
PLURALITAT DELS MITJANS Situacions com l’actual reforcen la

l’accés de totes les persones a la cultura, l’educació i formació i la

necessitat d’exigir a les administracions més diàleg i consens, una

consensuat dels mitjans de comunicació locals, tal com diu la llei i les

major pluralitat que representi la diversitat del poble i una major

bones pràctiques comunicatives que l’Ajuntament té penjades al web:

participació que doni veu i poder de decisió a la ciutadania. Sembla que

avançar cap a uns mitjans més plurals i imparcials, que reflecteixin

avancem algunes passes cap al diàleg i la cerca de consensos. S’aproven

la diversitat de tots els veïns i veïnes i n’afavoreixin la participació,

modificacions d’ordenances que recullen les demandes que fem des de

no sent només l’altaveu del govern sinó de totes les opinions. Fer un

fa anys. Entre d’altres: Apujar l’IBI als pisos buits, que cal destinar a

debat públic per informar la ciutadania sobre el Reglament Orgànic

lloguer social. Promoure una major sostenibilitat facilitant el canvi a

Municipal i permetre que participi en la seva definició.premiadedalt_

energia solar als habitatges. Amb el compromís d’incorporar també
més millores socials i ambientals que hem proposat, per garantir

realització de tràmits i abordar l’emergència climàtica./ Tanmateix,
el govern segueix tombant propostes com: Establir un reglament

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

t:

SALVEMOS EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

Ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes de Premià de Dalt y los

De todos es conocida la situación de gravedad que están

restauradores, deben buscar la creación de un Plan de ayuda y apoyo

sufriendo numerosos sectores de nuestro municipio a

al Sector, para buscar medidas que permita extender el aplazamiento

causa de la Covid-19, especialmente se encuentran damnificados los

de los tributos, recuperación de subvenciones/préstamos, para todos

sectores de restauración, y el resto de las empresas relacionadas con

aquellos negocios que peligre el cierre o el desplome de sus ingresos,

este sector, cuya actividad económica sigue a día de hoy paralizada,

debido a las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias,

con el consiguiente descenso de sus ingresos. En la actualidad,

y pensar que en diciembre tienen una gran oportunidad, como el resto

vemos que las medidas tomadas desde la Generalitat y el Gobierno

de comercios, para salvar su maltrecha economía con la campaña de

Central, en cuanto a estas empresas del sector, son insuficientes para

Navidad. cspremiadedalt@gmail.com_

t: Cs_PremiaDeDalt

salir de esta crisis. Es por ello que desde Ciutadans, instamos que el

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.

Alejandro Díez Valero

MEDIA CONVERSES

Veí del Barri del Remei i jugador Cadet
de la secció de Bàsquet del FC Barcelona
em recull el taxi per dur-me a entrenar. O sigui que tinc
només 2 h per a donar i fer una mica de deures i després
ja he de marxar a entrenar.

El tema de cuidar-te, seguir una dieta, dormir...
ho tens molt marcat? Quant a dieta, ens posen unes
pautes al Barça que hem de complir. Jo penso que per a
donar el màxim, t’has de cuidar. I és el que intento fer.
Quan entreno, arribo tard a casa, perquè és quasi una
hora de viatge en cotxe des de la Ciutat esportiva del
Barça, i arribo a casa entre les 23 i les 23.30h. A mitjanit
me’n vaig a dormir, i a les 7 del matí em llevo per anar a
l’institut. Així que, no dormo passa... però em cuido.

Com un noi del poble amb catorze anys arriba fins
aquí? Amb 6 anys em vaig apuntar al Club de Bàsquet
Premià de Dalt perquè allà jugaven els meus amics. És un

La Covid 19 ens afecta a tots i el bàsquet no n’és
una excepció. Com ho estàs vivint?

esport que em va cridar l’atenció i que em va agradar des

A la selecció espanyola per exemple es va seguir un

del principi. Hi vaig estar fins als 11 anys i després vaig

protocol molt estricte, i durant cinc dies gairebé ni ens

anar al Mataró un any. Una temporada que em va servir

passàvem la pilota, tot era molt individual. També va

per a conèixer molta gent i noves experiències. Llavors

passar al Barça i les primeres setmanes d’entrenament

em va fitxar el Barça on hi porto tres anys.

van ser sense contacte entre nosaltres. Jugar sense
públic també és una altra efecte de la pandèmia i a dia

Com encaixa algú tan jove com tu jugar al Barça?
Ara ja m’hi he acostumat, però és increïble. Quan et truca
el Barça, no t’ho creus! Ara estic treballant per arribar a
ser professional algun dia. Aquest és s el meu somni.

d’avui encara no sabem si podrem tenir-ne. És clar,
canvia molt.

Tens algun ídol? Sí, de la NBA, l’Anthony Davis Jr. dels
Lakers, que són el meu equip favorit. I a nivell europeu,

Estàs estudiant 3r d’ESO i encara tens molt camí
per a recórrer. Com t’ho fas per a combinar la teva
vida com a estudiant i jove amb el bàsquet, la teva
passió? Aquest any estic entrenant 3 dies a la setmana

l’Àlex Abrines, del Barça.

Què ha de passar per aconseguir el teu somni de
ser jugador professional? L’any vinent seguir en

i les altres tardes que tinc lliures, és quan estudio, faig

Cadet A i entrar a la nova convocatòria de la Selecció

deures i els diumenges que puc, surto amb els amics.

Catalana. Després ser 2 anys a la categoria júnior i un cop

Tenir poc temps és el més difícil... Els dies que tinc

aconseguit tot això ja arribes a ser professional que, en el

entrenament, surto de l’institut a les 14.40h i a les 17h

meu cas seria al Barça B.

L’Alejandro Díez va iniciar la seva carrera esportiva al Club de Bàsquet Premià de Dalt i actualment juga
Barça. Amb només 14 anys i 1,92 m d’alçada, aquesta jove promesa del bàsquet ja ha aconseguit diversos
títols com la Mini Copa del Rei i un subcampionat d’Espanya en la seva categoria. Convocat per la Selecció
Catalana de Bàsquet i recentment també per l’Espanyola, és un apassionat d’aquest esport i vol arribar a
dedicar-s’hi professionalment amb esforç, dedicació i sacrifici, i donant-ho tot cada dia.
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TENS PENSAT VENDRE
I/O LLOGAR LA TEVA
PROPIETAT?

NOSALTRES T'AJUDEM EN
AQUEST ESPECIAL PROCÉS
T'oferim
Valoració a preu de mercat
Visualització als portals immobiliaris
Reportatge fotogràfic professional
Assessorament constant
Canvi de sumministres
Facilitació de tràmit del Certificat Energètic
i Cèdula d'Habitabilitat

REAL ESTATE

Ens trobaràs a
Riera Sant Pere 105
Premià de Dalt
info@puntimmobiliari.com
www.puntimmobiliari.com

@puntimmobiliari

