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L’alcalde escriu

Som a punt de tancar un 2020 que tothom desitja 

deixar enrere. Arribem al final d’un any trist i alhora 

extraordinari que ens ha obligat a viure d’una altra 

manera. El Nadal també se’n veu perjudicat i no hem 

pogut celebrar la Fira de Nadal, amb el Caga Tió i la 

visita del Pare Noel... Ara bé, nenes i nens de Premià de 

Dalt, els Patges Reials de SSMM els Reis d’Orient ens 

han confirmat que en Melcior, en Gaspar i en Baltasar 

ja ho tenen tot a punt per a visitar les vostres cases 

la nit del 5 de gener i deixar-vos regals. Serà una nit 

de reis diferent perquè no us hi podreu acostar per 

a evitar contagis de Covid19 però us proposem que 

sortiu als balcons o a la porta de casa amb un fanalet 

per a donar-los la benvinguda.

El Nadal és un moment per gaudir en família, però 

aquest any les reunions hauran de ser més acotades. 

Som conscients que seran unes festes marcades per 

les absències, però hem de ser forts i responsables. 

Ara també toca fer una crida a la responsabilitat. Com 

sabeu, en funció de com estigui la situació generada 

per la pandèmia als nostres centres sanitaris, hi haurà 

mesures per evitar la propagació de la Covid19.

Que tingueu un bon Nadal i recordeu viure 

intensament cada instant.
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El pressupost municipal per a 

l’any 2021 vol respondre al 

context actual i acompanyar 

amb polítiques de suport els sectors 

més afectats per la crisi econòmica 

i social derivada de la pandèmia. En 

aquest sentit, la despesa pública en 

Salut i Acció social augmentaran 

en més de 100.000€, que es 

distribuiran en programes adreçats 

a cobrir els drets fonamentals de les 

famílies més desfavorides. 

D’altra banda, el Govern vol 

treballar per salvar el màxim 

d’empreses i comerços del poble, 

augmentant seu pressupost, a 

través de fons de foment de la 

contractació, subvencions per 

l’inici de noves activitats i sobretot, 

programes de capacitació per ajudar 

a les empreses a transformar i 

adaptar la seva activitat a la nova 

realitat post-covid.  

Quant a l’àmbit d’Educació, el 

Govern transformarà l’actual Banc 

de Llibres en un nou projecte per 

la Digitalització de les aules, 

dedicant-hi 250.000€ per a facilitar 

un ordinador portàtil/tauleta a tot 

l’alumnat dels centres públics.

 A banda d’aquests eixos 

estratègics per salvar persones 

i empreses, el Govern segueix 

avançant en el Pla de Mandat sota la 

base dels compromisos de l’Agenda 

2030. En aquest àmbit destaquen 

tres accions, l’aposta per un model 

de recollida de residus molt 
més sostenible com és el porta a 

porta, amb el que s’assoleixen els 

majors índexs de reciclatge. Les 

recents bonificacions fiscals per 
energies verdes i la renovació 

de les lluminàries públiques amb 

tecnologia LED. I  l’increment 

del pressupost al departament de 

polítiques digitals (+19%), en una 

clara voluntat de seguir transitant 

cap a una administració digital 
més eficient i eficaç.

Els 4 grans eixos d’acció per a la recuperació se centraran en salut, acció social, educació i empresa i ocupació.

 “La pandèmia de la Covid-19 està suposant un 

revers econòmic molt important per a les famílies” i 

argumenta que “des de l’Ajuntament afrontem aquesta 

crisi social, sanitària i econòmica sense haver de 

sotmetre els nostres veïns i veïnes a més pressió fiscal, 

i amb la possibilitat de seguir garantint a la 

població nou serveis i línies d’ajut que els 

ajudin a minimitzar l’impacte d’aquesta 

pandèmia”.

ALEJANDRO COSTA Primer tinent 
d’Alcalde i regidor d’Economia

El Govern presenta els números amb doble 
objectiu: salvar vides i salvar les empreses

PRESSUPOST MUNICIPAL

“A l’hora de dissenyar aquests pressupostos 

hem situat les persones, i sobretot els col·lectius 

més vulnerables, com a eix central d’acció. 

Tot i així, no renunciem a seguir invertint 

en la millora i el manteniment dels nostres 

equipaments i serveis i en l’impuls de nous 

projectes que ens ajudin a seguir creixent 

com a municipi i a garantir el 

benestar de tots els veïns i veïnes"

JOSEP TRIADÓ, 
Alcalde de Premià de Dalt



El document regula el règim organitzatiu de 

l'Ajuntament i defineix el funcionament 

dels òrgans municipals, així com l'estatut 

dels membres de la corporació. El nou text modifica 

l’anterior reglament que datava de l’any 1985.

El redactat del nou reglament s’ha plantejat com a 

objectiu modernitzar-ne el contingut i ajustar-lo als 

canvis legislatius que afecten l'organització i el fun-

cionament dels òrgans municipals, així com també 

als canvis socials i polítics .

El nou ROM ofereix modificacions respecte l’ante-

rior, com per exemple la periodicitat dels Plens que 

passen a ser cada 2 mesos. També s'hi afegeix, la 

regulació exhaustiva de l'estatut dels membres de la 

corporació, clarificant i especificant la classificació de 

drets i deures que els corresponen.
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El ROM té com a objectiu regular l'organització i funcio-
nament de l'Ajuntament i els seus diferents òrgans
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APROVACIÓ definitiva del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
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Reglament Orgànic 
Municipal (ROM)

CODI QR per llegir la CRÒNICA del darrer ple 

CODI QR per VEURE I ESCOLTAR tota la sessió del Ple

MissesNadal



Ses Majestats, recordeu aquell poblet on hi 

ha la Parròquia de Sant Pere i un espai per a la 

bicicleta dels millors de tot el món? Doncs us hem 

d’explicar una cosa. Quan en vàrem marxar, el 

6 de gener d’aquest any, el municipi va celebrar 

el Carnaval, amb la mateixa 

il·lusió i alegria de 

cada any. Tot anava 

bé i s’apropava el 

bon temps, però 

aleshores va arribar 

el virus de la 

Covid19. 

Durant força 

temps, els nens i 

nenes no van poder anar 

a l’escola, ni jugar amb 

els amics i amigues ni veure la família... 

I a l’estiu tampoc van poder celebrar la Festa 

Major ni moltes altres coses… Ara bé, tothom 

ho va entendre i va seguir portant la mascareta, 

rentant-se les mans molt sovint i mantenint la 

distància de 2 metres, per a no contagiar-se. 

Majestats, l’Ajuntament de Premià de Dalt i el 

Grup Carnestoltes volen que la màgia del Nadal 

arribi a cada casa i a cada racó, i aquest any, més 

que mai! Sabem que el poble està molt bonic amb 

un arbre gegant a la 

plaça de la Fàbrica 

i molts llums als 

carrers perquè ningú 

estigui trist. Així que 

hem de posar-nos 

a treballar de 

valent perquè 

la vostra visita 

el proper 5 de gener 

sigui també especial 

i màgica. Nosaltres 

visitarem totes les escoles 

per a recollir les vostres cartes i lliurar-les als 

Reis d’Orient, i també deixarem dues bústies 

reials a la plaça de la Fàbrica i a la plaça Mil·lenari 

perquè hi dipositeu la vostra carta . 

Comunicat dels patges als Reis Mags
Nens i nenes de Premià de Dalt, som els Patges dels Reis Mags.
Volem compartir amb vosaltres la carta que hem fet arribar als Reis.

Doncs bé, infants de Premià de Dalt, SSMM ens han confirmat que com cada any vindran al vostre 
poble però com que hem de mantenir la distància, haureu de veure la cavalcada des de casa vostra, ja 
sigui des del balcó, la finestra o bé a la porta. I quan ja estigueu dormint, en Melcior, en Gaspar i en 
Baltasar visitaran les vostres cases per a deixar-vos els regals. Espereu-los amb la mateixa il·lusió de 
sempre, però des de casa. 

Bon reis, nenes i nens de Premià de Dalt!
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Un nou canal de comunicació 
entre la ciutadania i l'Administració 

L'Ajuntament posa al vostre 

servei la Carpeta Ciutadana, 

un canal de comunicació 

que us permetrà accedir des de 

l'ordinador de casa a un espai 

personalitzat on podreu consultar  

tota la informació i estat de les 

vostres dades, gestions, tràmits 

i expedients municipals, sense la 

necessitat de desplaçar-vos fins a 

les oficines municipals.

La Carpeta ciutadana és el canal 

integral disponible a qualsevol hora 

del dia i durant els 365 dies l'any. 

Per accedir a aquesta informació, 

necessiteu disposar dels sistemes 

d'identificació basats en certificats 

reconeguts i qualificats, amb 

paraula de pas mitjançant clau 

concertada, i de firma electrònica 

reconeguda i qualificada que siguin 

conformes a l'establert en la Llei.

CARPETA CIUTADANA

Podeu certificar a través de l'idCat o CATCert, també amb un DNI electrònic

Com accedir als serveis 
de la Carpeta Ciutadana?
És necessari tenir un certificat 

electrònic com l’IDCAT o el DNI 

electrònic admès per CatCert per 

identificar-se i signar documents.  

Mes informació:
Oficina Atenció Ciutadana (OAC) 

BREUS

El passat 17 de novembre, la nostra veïna Gertrudis Salces va fer 100 

anys. Va rebre un obsequi institucional amb l’agulla de plata amb l’escut de 

l’Ajuntament i un quadre en seda de l’artista local Anna Albert

El departament de Medi Ambient 

de la Generalitat ha fet tasques de 

revitalització del cuprés de Can 

Figueres, mitjançant una poda 

sanitària i l'aportació de nutrients. 

Inicialment tenia 12 branques, però 

el 1991, una ventada en va trencar 5. 

Va ser declarat d'interès local l'abril 

del 1994 i també d'interès comarcal 

el juliol del 1996. Des de l'any 1995 

té instal·lats cables per assegurar 

la capçada. Es tracta del cuprés 

de més volt de canó mesurat a tot 

Catalunya.

Gertrudis Salces fa 100 anys

Tractament al cuprés 
monumental de Can Figueres

INTERÈS LOCAL

ANIVERSARI

www.
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L’Ajuntament  en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Iniciativa que té per objectiu millorar la qualitat de 

vida de les persones cuidadores no professionals i 

de les persones en situació de dependència .

Es tracta d’un recurs que pretén donar suport i 

afavorir la relació entre les persones cuidadores 

que comparteixen una mateixa situació per tal de 

que se sentin recolzades en el procés de cura de la 

persona en situació de dependència. 

No és una activitat formativa.

Grup de Suport emocional 
i Ajuda Mútua a les 

persones cuidadores

NATURA
Campanya divulgativa 
de sensibilització ambiental

Nova campanya de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació per a combatre actituds incíviques

Els confinaments viscuts per 

la pandèmia i les deses-

calades successives han 

provocat que moltes persones hagin 

anat als espais naturals.

Aquesta sobre-freqüentació, ha 

generat, doncs, força problemes 

associats al trànsit rodat, els apar-

caments, les deixalles, la vegeta-

ció, els ramats o els sorolls, entre 

d’altres. Les darreres setmanes, a 

tall d’exemple, l’entorn de l’Ermita 

i la Font de Sant Mateu han patit 

abocaments de deixalles i s’han 

detectat vehicles aparcats fora de 

les zones habilitades per a l’aparca-

ment. Per mitigar aquesta afluència 

creixent, durant les darreres setma-

nes s’han fet accions informatives 

per regular l’accés de vehicles als 

espais naturals.

Amb l’objectiu de combatre 

aquest incivisme, la Xarxa de Parcs 

Naturals de la Diputació de Barce-

lona ha posat en marxa la campa-

nya per recordar l’actitud que cal 

observar durant la visita o estada en 

el medi natural.

Gaudeix,
respira,
respecta.

Parcs naturals sí,
però amb civisme.

parcs.diba.cat
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QUALITAT DE VIDA

Inscripcions:
93 693 15 91 

(departament municipal 

d’Acció Social) 

arocafm@premiadedalt.cat

10 sessions 
Del 22 de desembre de 
2020 al 23 febrer 2021
Tots els dimarts 

de 10:30 a 12:00h 

a l’Espai Santa Anna

Anna Ferrer, psicòloga



pressupost 2021

municipal 
Pressupost 11.650.000,00€

Habitants 10.441 (01/01/2020)

Superfície 6,6 km2

En2’
minuts

PREMIÀ DE DALT

Ingressos

Ingressos de capital

*

Repartiment

5.852.610 €

532.028 €

2.980.512 €

2.077.564 €

97.286 €

110.000 €

Plusvàlua, IBI, IAE, vehicles

Aportacions d’altres administracions 
i Estat, Generalitat o Diputació, 
per finançar serveis

Cànons lloguers i concessions

Impost sobre la construcció -ICIO

INGRESSOS

 PATRIMONIALS

51€ 31€

13€

5€

Cada 
100€

Residus, Escoles Bressol, 
Escola Municipal de Música, entre d'altres

Impostos i taxes que recapta l’Ajuntament 
+ subvencions provinents d’altres ens supramunicipals

 Aportacions d’altres administracions per finançar inversions

Els serveis a les persones i l’espai públic 
representen el 82% del pressupost

Impostos directes

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

Serveis 
a les persones Entorn

i sostenibilitat

Serveis administratius

Gestió financera

Transferències corrents

Taxes, preus públics

*

Augmentem els serveis a les persones 

+12,5%



En2’
minuts

Repartiment ingressos

11€

4€

Transport
públic

Empresa, ocupació 
i polítiques digitals

Seguretat ciutadana
881.744 €

1.143.000 €

183.000 €

935.212 €
Acció social,
salut i benestar

Ensenyament

Cultura i joventut

Esports 1.543.292 €

331.864 €

941.799 €

pressupost 2021

municipal 

3.590.100 €

Augmentem els serveis a les persones 

+12,5%

Millora de l'entorn  i sostenibilitat

5.959.911 €
Servei a les persones

3.590.100 €

5.959.911 €

82% DEL TOTAL

+



Per primera vegada, en el marc del Digiphoto s’ha instaurant una nova categoria local que té per títol ‘Trofeu 
Jaume Vila’, en reconeixement a la seva trajectòria fotogràfica i com a persona iniciadora del Grup de Fotografia 

de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt. Pel que fa al Digiphoto, el Premi d’Honor de la Confederación Española 

de Fotografía ha estat per a la Lourdes Gómez Fernández , mentre que el 1r premi ha estat per Antonio Vigo Arjona 

amb ‘Hamnoy’.
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L’aplicació està disponible per a smartphone, i a través de l’adreça web: catalunya.ebiblio.es 

Pere Arnal Gabarró guanya en categoria local

DIGIPHOTO 2020

Accés al servei de préstec de llibre digital

És un servei del Sistema de Lectura Pública 

de Catalunya que fa possible el préstec de 

continguts digitals a tots els usuaris amb carnet 

de les biblioteques públiques catalanes.

eBiblio ofereix una col·lecció de més de 8.000 llibres 

electrònics en diferents idiomes, tant per a públic adult 

com per a infantil i juvenil. També ofereix un fons 

de més de 2.000 pel·lícules, accés a curtmetratges 

i documentals, així com a enregistraments sonors 

(música i audiollibres) i diaris i revistes 

Es pot accedir a aquests continguts a través de 

diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de 

llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents. 

eBIBLIO CATALUNYA

1r PREMI _Pere Arnal Gabarró 3r PREMI _Francesc Alasà Puig2n PREMI _Toni Barbany Bosch

Com fer-ne ús? 

01/ www.catalunya.ebiblio.es 02/identificar-se amb el seu número de carnet (està sota el codi de barres del 

carnet) i la contrasenya (si no l’han modificada és la data de naixement en format llarg (ddmmaaaa).

 Poden tenir prestats 4 llibres alhora, cadascun d’ells durant 21 dies. El préstec es pot renovar si ningú fa reserva 

del document. 8 pel·lícules/mes (2 x setmana)/ 72 hores. Revistes són 24 hores, i diaris 2 hores.

Lluirats els guardons del concurs que organitzen l’Associació d’Artistes i la Federació Catalana de Fotografia



Com cada any Premià de Dalt Solidari coordina 

els diversos actes solidaris que les entitats, 

associacions, escoles, etc. realitzen amb 

l’objectiu de recaptar diners per a La Marató.

Enguany però, a conseqüència de l'anormalitat de 

la pandèmia, la majoria dels actes previstos com ara 

la Fira de Nadal, bingos, actes esportius, playbacks, 

Flashmob, partits de futbol i Pessebre Vivent han 

quedat anul·lats.

Tot i la situació d’emergència sanitària que estem 

patint, Premià de Dalt Solidari ha fet confeccionar com 

cada any  samarretes i com a novetat també mascaretes, 

tot amb el logotip que correspon a La Marató d’aquest 

any, que està dedicada a la recerca científica per 

combatre la Covid-19. Els fons que s’obtinguin 

gràcies als donatius de La Marató 2020 serviran per 

sensibilitzar la societat sobre la Covid-19 i, sobretot, 

per avançar en la consecució dels reptes de la recerca en 

el SARS-CoV-2. 

Premià de Dalt Solidari coordina els actes de diverses entitats del municipi
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LA MARATÓ DE TV3

COMERÇ

Recapte destinat a la recerca científica
per combatre la Covid-19 

Merceria Ca la Teresa 
Gimnàs del Poliesportiu

SAMARRETA 15€ / MASCARETA 10€

PREMIÀ
DE DALT

SOLI
DARI

Productes per col·laborar

L'Agència Catalana del Consum ha impulsat una 

campanya divulgativa que vol fomentar la compra 

de productes locals i la contractació de serveis en 

establiments de proximitat, fomentar un consum més 

responsable, conscient, solidari, segur i sostenible.

Consells

Planifica les compres

Afavoreix el consum de proximitat

Evita malbaratar aliments

Compra joguines segures

Redueix el volum de residus

Conserva els tiquets de compra

Per Nadal, consum local!
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FLORS DIOIQUES

Som flors dioiques i distants.

L'abella sidèria del desig ens ofrena besars de nèctars.

Aprofitem, ara, la primavera propícia

i besem-nos el foc dels pètals.

Arribarà la tardor, sinuada de fullaraca,

amb el seu vent de dalla.

Siguem, abans, una franja embriaga d'ala,

una alta corol·la de carícies.

Clamem pel nostre primicer temps de primavera.

CIGNES TENEBROSOS Poemari guanyador del 44è Premi de poesia Marià Manent

IMATGE: Marga Cruz

Aquest és el desè calendari de la fundació 

Oncolliga de Premià de Dalt, amb quinze 

fotografies-pintures de Carlos Sánchez. 

Des de l’Ajuntament donem suport a aquesta 

iniciativa i alhora agraïm la col·laboració del fotò-

graf local i lamentem que, a conseqüència de la 

Covid 19 no es pugui fer l’habitual presentació 

presencial del calendari a càrrec d’en Valerià Pujol.

On comprar-lo? 
Merceria Ca la Teresa 
Petit Jardí - Flors Gemma

Preu: 10 €

El calendari d’Oncolliga 2021
amb fotografies de Carlos Sánchez

La totalitat dels beneficis es per l'associació que lluita per la investigació i suport contra el càncer a Catalunya

POEMA: Pere Suau Palou

Oncolliga organitza la Setmana Oncològica de 

Premià de Dalt,  que compta amb la col·laboració de 

l'Ajuntament i altres entitats. Se celebra cada any en 

motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Durant tota 

aquella setmana es programa tot un seguit d’activitats: 

conferències, cinema, taller, etc.

L’objectiu prioritari de l'entitat és donar suport psico-

social i psico-oncològic a totes aquelles persones que 

pateixen una malaltia oncològica i a les seves famílies 

durant tot el procés de la malaltia, alhora que realitza 

activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació.



Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? 
Etiqueteu-les amb 

#premiadedalt #revistalapinassa

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @aialma 2. @atram_dreams 3. @gijon.gopro
4. @ester_lilo 5. @raimaniak13 6. @raulfont
7. @susanaqgrande 8. @terranuha 9. @unkrisz
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COL·LABORACIÓ EN TEMPS DE CRISI Tot i que 
va ser la Crida qui fa 5 anys va demanar la renovació 
del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’any 

85, l’instrument que regula els òrgans de l’Ajuntament i el dret de la 
ciutadania a participar-hi, el passat ple de novembre, a diferencia del 
que hauríem volgut, hi vam votar en contra. Ho vam fer perquè creiem 
que el ROM ha de garantir la pluralitat política i la participació. Lluny 
d’això, el Reglament aprovat amplia fins a dos mesos l’interval entre 
sessions plenàries, en uns temps amb tanta incertesa, dificultant 
la presentació de propostes i la presa d’acords, i no garanteix la 
participació als plens de veïns i veïnes, que només poden intervenir 

si l’Alcalde vol, i ja fa temps que no ho vol. Els moments difícils que 
estem vivint demanen que la política estigui a l’alçada, que siguem 
sincers i capaços d’arribar a acords profitosos per a la ciutadania per 
davant d’estratègies partidistes. Ara venen els pressupostos, i cal que 
tinguin una empremta clarament social per a afrontar els efectes de 
la crisi sanitària i econòmica; adreçats al petit comerç, a les persones 
autònomes i a les famílies vulnerables colpejades per la pandèmia. 
El govern ens tindrà al costat perquè siguin així, però en contra si no 
ho són. Com sempre, restem a la vostra disposició i us desitgem que 

tingueu les millors festes possibles! premiadedalt_t: cridapremiadalt 
i: crida.pdd/cridapremiadedalt@gmail.com

AJUT A LES PERSONES VULNERABLES I 
RECUPERACIÓ ECONÒMICA, LES CLAUS 

DEL NOU PRESSUPOST Adrecem un missatge de suport i escalf a 
totes la ciutadania en aquests moments de crisi i pandèmia. La tasca 
del govern s'ha multiplicat exponencialment, posant sempre com a 
prioritat l’acompanyament a les famílies més desfavorides i la recu-
peració econòmica. Destaquem que al Ple de novembre vam aprovar 
amb una gran majoria, 14 de 17 regidors, el nou Reglament Orgànic 
Municipal. També som a punt d’aprovar l’exigent Pressupost Muni-
cipal del 2021, el qual preveu més recursos per a les àrees més colpides 
per la crisi: acció social, salut, ensenyament i promoció econòmica. El 

Pressupost incorpora grans projectes, com el de la digitalització de les 
aules, el nou model de recollida de residus porta a porta; o la promoció 
de la programació cultural. Volem esmentar també la tasca d'acom-
panyament al comerç local i les Jornades de Capacitació del teixit 
econòmic a càrrec del Club Emprèn, adreçades a autònoms, comerços 
i empreses, que ja s'han iniciat i que ens acompanyaran durant tot el 
2021. Per acabar, agrair tant a Laura Borràs com a en Damià Calvet que 
s'hagin postulat per liderar el futur dels catalans i catalanes i el seu 
compromís per portar-nos a cotes de major benestar i llibertat. JUNTS 
ho farem possible. 

f: Junts per Premià de Dalt 

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors. 
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.

Podríem parlar de les ordenances fiscals que han recollit 
bonificacions que fa molts mesos que reclamàvem, però no ho 
farem; podríem parlar del nou ROM municipal —que tot i que 
se’ns queda curt— hem ajudat a millorar, però no ho farem; 

podríem parlar del nou pressupost, del qual encara no n’hem vist cap 
esborrany, però no ho farem. Parlarem de solidaritat, de responsabi-
litat en temps difícils i d’esperança, parlarem de confiança en aquest 
poble; el català, l’europeu i en general, la humanitat sencera. Parla-
rem d’aquells que ja no hi són, sobretot ara,  a tocar de festes. Parlarem 
del Nadal i de la necessitat de retrobament amb aquells que estimem. 

Però primer, mirarem més enllà del nostre melic i ens fixarem en què 
passa a la Mediterrània i a Síria, què passa al Sàhara i com es recons-
trueix Beirut, repassarem si algun nen o nena moren de gana en aquest 
món nostre o si se’ls priva d’educació o se’ls explota. I després, només 
després, celebrarem —amb els que puguem— les festes. I l’ende-
mà, exigirem a qui correspongui que endreci el tros de país que s’ha 
compromès administrar, amb justícia social i de manera sosteni-
ble. Que tinguem tots un bon Nadal i un més planer 2021. f: Esquer-
ra-Republicana-de-Catalunya-Premià-de-Dalt i: ercpremiadedalt                    
t: @ERCPremiadeDalt w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

MANO TENDIDA Esta frase tan recurrente, es la más 
utilizada por parte del equipo de gobierno siempre que quieren 
llevar a cabo cualquier reforma (tasas, ordenanzas fiscales, 

ROM…). Ahora que se acaba el año, toca aprobar unos presupuestos 
municipales para el año 2021, y como todos bien sabemos, tienen que 
ser unos presupuestos pensando en la crisis económica y sanitaria 
provocada por la Covid19. Desde Ciutadans de Premià de Dalt les hemos 
exigido unas líneas rojas obligatorias: Mayor inversión en Servicios 
sociales y en salud pública, aumentar las partidas económicas de 
ayuda y dar más formación a nuestro tejido empresarial, incrementar 
las subvenciones en educación incluyendo las guarderías y reforzar 

la plantilla de nuestra policía local para luchar contra la okupación. 
Desde Ciutadans estamos convencidos, que estas propuestas son 
beneficiosas para todos, y no nos dejamos a nadie atrás, ya que dan 
tranquilidad a nuestras empresas y negocios, ampliamos la cobertura 
para atender a todas aquellas familias más vulnerables y azotadas 
por la Covid19, se dota a los centros educativos y guarderías con una 
mayor aportación económica para mejorar la educación Pública y de 
calidad ¿Seguirá esa mano tendida y escucharán nuestras propuestas? 
Desde Ciutadans Premià de Dalt queremos aprovechar para felicitarles 
las Fiestas Navideñas y que el año 2021 sea mejor que el que dejamos 

atrás. cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiaDeDalt 

NOVA LLEI D'EDUCACIÓ I MOLT SOROLL Fa poques setma-

nes es va aprovar al Congrés dels Diputats la nova llei d'educació 

o LOMLOE, o llei Celaá. És curiós que aquells que ara diuen que 

és una llei sense consens siguin els mateixos que van aprovar ells 

solets, amb els vots en contra de tota la resta de grups parlamentaris, la  

LOMCE o llei Wert . Resulta vergonyós, sentir tot el soroll que es fa posant 

l'accent en temes superficials i dient mentides que condueixen a la desin-

formació. Soroll que només genera inseguretat i no entra a valorar l'equi-

tat de la llei, l'increment de recursos i finançament. Soroll que deixa de 

banda temes tan importants com el model d'aprenentatge (per continguts, 

per competències,..), la valoració dels formadors i educadors, potenciar les 

capacitats i qualitats de cada alumne de manera individual, valorant totes 

les capacitats de la mateixa manera, Promoure l'autoaprenentatge a través 

de les curiositats i les inquietuds de cada infant, potenciar l'aprenentatge 

de llengües cooficials i estrangeres.... Res, coses que no importen. El sector 

educatiu fa anys que demana un pacte d'estat per generar una llei educativa 

estable en el temps, que permeti valorar resultats i millorar procediments, 

estratègies, etc. Difícil serà fer-ho si tota la discussió és sobre l'assignatu-

ra de religió i la "llibertat" d'escollir centre (si la llibertat depèn del compte 

bancari, poca llibertat, més aviat privilegis). Veïnes i veïns, us desitgem un 

Bon Nadal, encara que sigui diferent, i que encarem el 2021 amb l'esperan-

ça de recuperar aquella "normalitat" que tant trobem a faltar. Cuideu-vos, 

cuidem-nos. f: socialistes premià de dalt_ i: pscpremiadedalt t:  PSC 
Premià de Dalt/



Vas començar a La Poma Bike Park i formes part del 
Club Ciclista BTT Premià de Dalt. Quan vas adonar-
te que la MB era el teu futur? Tot va començar com 
un joc. Amb 12 anys jo anava a La Poma amb els amics 
a divertir-nos però en fer 19 anys, vaig tenir clar que la 
bici era el que m’agradava i que volia competir perquè 
pensava que podria fer-ho bé.

De ben segur que no ha de ser o fàcil dedicar-se 
al Mountain Bike en descens, entre altres perquè 
és un esport majoritàriament de nois. Ha estat 
més difícil? És un esport més complicat perquè el cos 
d’una dona és diferent al d’un home. És indiscutible 
que hem de tenir les mateixes oportunitats però sempre 
sent conscients que els cossos, el físic, són diferents. 
Per això crec que té molt de mèrit el que fem les dones, 
especialment en descens. En aquesta modalitat has de 
ser atrevida i valenta i normalment les noies hem après 
des de petites a ser més conservadores. Per tant, aquest 
és un pas que has de fer, que és mental i que només el 
pots fer tu. A part, lògicament hem de treballar la part 
física perquè és un esport molt dur.

Has estat tres  vegades campiona d’Espanya de 
descens. Quines qualitats es necessita? El descens 
és un esport desconegut per la majoria i és molt complex 
perquè hi intervenen molts factors. Has de tenir físic i 
mentalitat molt preparats. Es creu que guanya qui és 
més boig, quan és tot el contrari. És clau qui està més 
centrat, és més llest i és capaç d’analitzar les condicions, 
gestionar els  nervis, la meteorologia, com et trobes, els 
obstacles i salts del circuit... és un esport molt complicat 
i aquesta dificultat és el que el fa tan especial perquè cada 
dia és diferent.

Explicaves la importància d’una bona forma física 
i una mentalitat forta. Com es prepara la Telma 
Torregrosa les rutines? Com que la temporada 
arrenca al març, l’hivern el dedico a preparar-me. Vaig 
diàriament al gimnàs perquè has de tenir molta força i 
protegir el teu cos per tal d’evitar lesions. També surto a 
la muntanya de Premià de Dalt i vaig a La Poma. 

Has de seguir algun tipus d’alimentació especial?
Fins fa uns anys els corredors de descens no hi donaven 
importància però aquest esport està evolucionant molt 
ràpid. Si vols estar al davant, com més factors vagis 
polint, més fàcil ho tindràs. En el meu cas el que és 
important és menjar de forma saludable i variada. 

Estudies fisioteràpia. Com ho combines amb el 
descens? És difícil en època d’exàmens perquè sempre 
has de compartir-ho amb els entrenaments però ho 
porto to al dia. Si vols alguna cosa, treus el temps d’on 
calgui! Jo sempre he tingut clar que volia acabar el 
estudis perquè hi ha vida al marge del descens i crec que 
em poden obrir moltes portes quan deixi la competició. 

La teva gran il·lusió és competir internacionalment. 
Quines són les teves expectatives? Estic començant 
perquè he estat seleccionada per anar al Mundial amb 
España i això em suposa una motivació més per sortir 
més internacionalment. De fet m’he plantejat fer les 
curses gairebé totes a l’estranger, on el nivell és molt 
més professional però alhora per a mi és un nou repte 
perquè el meu somni és classificar-me per a la Copa del 
Món. Només són quinze noies amb els millors temps. I 
això és el que vull aconseguir: estar entre les millor 15 
del món.

La reina del descens en bicicleta de muntanya

Telma Torregrossa MEDIA CONVERSES
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Telma Torregrossa ha guanyat el Campionat d'Espanya de descens categoria elit per tercer any consecutiu i 
s'ha fet amb el 27è lloc de la Unió Ciclista Internacional en la seva especialitat. Apassionada de la bicicleta, la 
seva preparació física i sobretot la seva mentalitat han convertit aquella adolescent assídua de La Poma en 
una esportista amb vocació internacional.
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