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El temporal Gloria es deixa sentir

La llevantada deixa sense subministrament elèctric
una vintena d’habitatges
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llarg de la vida a tot el municipi, amb el suport de la
Universitat Pompeu Fabra.
‘La Pinassa’ també ens informa d’una nova edició
del torneig de futbol ‘The International Carnaval
Cup’, un esdeveniment que ens permetrà del 21 al
23 de febrer descobrir i gaudir de joves promeses del
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futbol que venen al camp municipal de futbol des de 9
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar
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L’equipament municipal més afectat va ser l’Espai Santa Anna

Prop d’una seixantena d’incidències
pel temporal Gloria a Premià de Dalt
La majoria de danys van ser en l’arbrat, pals de llum
i en manca de subministrament elèctric

El fort vent que va bufar entre
el 19 i el 21 de gener va fer caure
més d’una quinzena d’arbres a la
via pública de Premià de Dalt i la
Policia Local va haver de tallar el
pas en alguns carrers per a retirarlos. També van caure alguns senyals
de trànsit i tanques diverses. D’altra
banda, el vent també va arrencar
una vintena de branques de grans
dimensions arreu del municipi.
Diferents veïns i veïnes del Remei,
Santa Anna-Tió i de la zona de Can
Creus i la Cisa es van quedar sense

subministrament

elèctric

per

la

caiguda del cablejat elèctric.

Moltes trucades
a la Policia Local i al 112

La Policia Local i una dotació de

La prefectura de la Policia Local

Bombers van actuar en diferents

va rebre força trucades de veïns i

edificis

assegurar

veïnes informant-los d’incidències

elements vulnerables que tenien risc

diverses a conseqüència de les fortes

de caiguda, amb unes condicions

ventades. Des de fanals i arbres

climatològiques força complicades.

a punt de caure, pals de llum que

A l’Espai Santa Anna va volar part

espurnejaven, l’aixecament de part

del sostre de l’equipament i també es

del sostre d’una nau industrial al

va malmetre part de la tela asfàltica

polígon La Suïssa... L’Escola Santa

del sostre del consultori mèdic de

Anna i l’Escola Bressol Santa Anna

Cristòfol Ferrer.

van patir petites inundacions.

i

carrers

per
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Acords de Ple
PLE ORDINARI / 16 de DESEMBRE de 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

UNANIMITAT

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Premià de Dalt i Vilassar de Mar
Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

ERC,
CRIDA i C’S

JUNTS, PSC

Declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats en el
sector privat

UNANIMITAT

Aprovació del Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de
Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme en matèria
de salut pública

JUNTS, PSC ,
ERC i CRIDA

C’S

PLE EXTRAORDINARI / 2 de DESEMBRE de 2019
Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019 – 2020

JUNTS, PSC

C’S

Aprovació del Pressupost general, plantilla i el catàleg de
llocs de treball de la Corporació per a l’exercici 2020

JUNTS, PSC

ERC,
CRIDA i C’S

i

www.premiadedalt.cat

ERC i CRIDA

ajpremiadedalt

La guia "Viu la Restauració de Premià de Dalt" neix
dels treballs de la Taula Motora del Comerç de

www.premiadedalt.com

Premià de Dalt, que ens ajuda a dinamitzar i projectar
el teixit comercial de la nostra població.

Viu la

Restauració
de Premià
de Dalt

El principal objectiu de la guia és el de promoure i
donar a conèixer l'abast de l'oferta comercial de
restauració existent en el nostre municipi i afavorir el
consum que ens és més proper.
La mostra d'espais i propostes culinàries de qualitat
que presenta ens descobreix una selecció de restaurants, bars i càterings que ens proposen degustar
productes de proximitat, gaudir de l’enoturisme del
territori, passejar i redescobrir els nostres barris i el
ric patrimoni cultural i natural de la nostra vila.
Una gran diversitat d'establiments amb una oferta
diferenciada i propera, que conviden a visitar, viure i
gaudir Premià de Dalt.
AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

AJUNTAMENT
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El passat mes de desembre es van destinar 4.000€ a la targeta moneder

Es posa en marxa una targeta moneder
per als ajuts d’alimentació i productes
de primera necessitat
La persona usuària en situació de vulnerabilitat
pot anar a qualsevol comerç de forma anònima
És un projecte que té com a
objectiu dotar d’un instrument nou
als ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat que atorguen els Serveis Socials
municipals a persones en situació de
vulnerabilitat social.

tal de garantir una alimentació de
qualitat, equilibrada i saludable.

Com funciona?
Des dels Serveis Socials locals
es lliura la targeta amb l’ import
acordat en el pla de treball.

Objectius

Aquesta targeta només és opera-

1.Millorar la gestió local de les polí-

tiva en els establiments que tenen

tiques de distribució d’ajuts econò-

CNAE

mics per a persones vulnerables

econòmica) d’alimentació.

sense recursos.

(codi

nacional

d’activitat

Com a prova pilot, el passat mes

2.Desenvolupar estratègies d’aten-

de desembre es van destinar 4.000€

ció a les necessitats de les persones

a la tarja moneder, i han beneficiat

beneficiàries.

a 20 famílies. 17 famílies x 200€ / 1

3.Donar l’accés a aliment fresc per

família 300€ / 2 famílies 150€.

“La targeta potencia l’autonomia de les persones usuàries ja que decideixen lliurament quins aliments compren,
sempre i quan siguin productes de primera necessitat”. “És una actuació amb què també combatem
la possible estigmatització de les persones usuàries salvaguardant-ne la intimitat”

Isabel Sola, regidora del departament d’ACCIÓ social

5
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DESBALLESTAT
TRANSPORT PÚBLIC

GRATUÏT

3 ANYS

Nou projecte de la T-verda
Per afavorir el transport urbà i la sostenibilitat, reduint l’impacte ambiental

T-verda ?

amb
la
retirada
en
circulació
dels
vehicles
més contaminants, Premià

Targeta integrada personalitzada d’emissió anual durant 3 anys.

C14

de Dalt participa al projecte

Qui poden ser beneficiàries ?

de la T-verda, un nou títol
de

transport

que

ofereix

Persones majors d’edat i empadronades a l’àmbit integrat de l’ATM.

la

Premià
de Dalt
de Mar
Que hagin
desballestat
en els -6Premià
mesos anteriors
a la sol·licitud un vehicle

possibilitat a aquelles persones

contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de

que hagin donat de baixa un

tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM.

vehicle sense etiqueta de la

Es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta.

DGT, viatjar il·limitadament i de

Ctra. Premià de Mar (Forn)

Riera de Sant Pere
Rotonda de la Font Blava

C14

manera gratuïta per un període

Tipus de vehicles que pot acreditar que ha desballestat:

de 3 anys en qualsevol servei de

Rotonda Ctra. dels sis pobles

Fèlix Millet

transport públic integrat de les

les Flors /DGT)
Illa Fantasia
Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2.006Rotonda
(sensede
etiqueta
.
Torras i Bages (Barri Remei)

6 zones de l’ATM de Barcelona.

Turismes de benzina o gas

Sol·licitar a l’aMtu

Reforç

07.40** DGT)Barri
matriculats abans de l’any 2.000 (sense etiqueta
. Santa Maria / Santa Anna Tió
(Barri Cotet)

Torrent Castell / Camí del Soberano

Motos ciclomotors
matriculats abans del 17 de juny de l’any 2.002
Llesamins (Pèrgoles)

Ctra. de 2.004.
Vilassar / Gran Via
i motocicletes
matriculades abans de l’1 de juliol de l’any
Ctra. de Premià de Dalt / Banyeres
(Parada propera)

Ctra. de Premià de Dalt / Gran Via
C14

C14

Camí Ral - Joan Prim (Bellamar)

Premià de Mar (Estació Rodalies de Catalunya)

Premià de Dalt - Premià de Mar

C14

Sortides de Premià de Dalt (Forn)

Premià de Dalt - Premià de Mar

Sortides de Premià de Mar (Estació Rodalies)
Feiners (tot l’any)

Feiners (tot l’any)
08.40
11.40
14.10
06.10
Riera de Sant Pere
09.10
12.10
14.40
06.40
Rotonda de la Font Blava
Ctra. PremiàRotonda
de Ctra.
Mar
(Forn)
dels sis
pobles
09.40
12.40
15.10
07.10
Fèlix Millet
Rotonda de les Flors / Illa Fantasia
Riera 07.40
de Sant Pere
10.20
13.10
15.40
C14
Reforç
Rotonda
de la Font
Blava 16.10
11.00
13.40
08.10
Barri Santa Maria / Santa Anna Tió

Ctra. Premià de Mar (Forn)
C14

Torras i Bages (Barri Remei)

07.40**

Dissabtes (tot
l'any) Diumenges
i Festius
Rotonda
Ctra. dels sis
pobles(juliol i agost)

Llesamins (Pèrgoles)

Fèlix Millet08.10

(Parada propera)

TorrasCtra.
i Bages
(Barri Remei)
de Premià de Dalt / Gran Via
C14

Camí Ral - Joan Prim (Bellamar)

*

14.40
15.10
15.40
16.10

17.20
18.00
18.40
19.10

20.10
20.40
21.10

06.30
07.00
07.30
08.00

09.00
09.30
10.10
10.50

12.00
12.30
13.00
13.30

14.30
15.00
15.30
16.00

Llesamins (Pèrgoles)

16.30
17.10
17.50
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

Dissabtes (tot l'any) Diumenges i Festius (juliol i agost)

Dissabtes (tot l'any) Diumenges i Festius (juliol i agost)

08.10
09.10
10.10

08.00
09.00
10.00

11.10
12.10
13.10

14.10
15.10
16.10

17.10
18.10
19.10

09.10
10.10

20.10
21.10
22.10

11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

16.30
17.10
17.50
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

Dissabtes (tot l'any) Diumenges i Festius (juliol i agost)

11.00

14.00

17.00

14.10
15.10
16.10

08.00
17.10de les Flors
20.10/ Illa Fantasia
Rotonda
09.00
18.10
21.10
10.00
19.10
22.10

11.00
12.00
13.00

14.00
15.00
16.00

17.00
18.00
19.00

20.00
21.00
22.00

20.00

Barri Santa Maria / Santa Anna Tió
(Barri Cotet)

Remallaire, 15-17 - Pol. industrial Les Hortes del Camí Ral - 08302 Mataró
Tel. 93 798 11 00 - Fax 93 757 12 33 - www.moventis.es - empresacasas@empresacasas.com

15.00
18.00
21.00
Ctra. 12.00
de Premià
de Dalt
/ Banyeres
13.00
16.00
19.00
22.00

(*) Inici a Rotonda de les Flors / Illa Fantasia
(**) Autobús de reforç. Només circula els dies lectius. Es recomana als estudiants pujar preferentment a l’autobús de reforç.

11.10
12.10
13.10

07.40**

Sortides de Premià de Mar (Estació Rodalies)

Feiners (tot l’any)
Feiners (tot l’any)
Torrent
Castell
/ Camí
del
Soberano
06.05
08.30
11.30
14.00
08.40
11.40
14.10
16.40
19.40

12.10
12.40
13.10
13.40

08.30
09.00
09.30
10.10
10.50

(*) Inici a Rotonda de
les Flors / Illa Fantasia
Reforç
(**) Autobús de reforç. Només circula els dies lectius. Es recomana als estudiants pujar preferentment a l’autobús de reforç.

Premià de Mar (Estació Rodalies de Catalunya)

Sortides de Premià de Dalt (Forn)

06.05*
06.30
07.00
07.30
08.00

Ctra. de Vilassar / Gran Via

Ctra. de Premià de Dalt / Banyeres

09.10
09.40
10.20
11.00

19.40
20.10
20.40
21.10

(Barri Cotet)

Torrent Castell / Camí del Soberano

06.10
06.40
07.10
07.40
08.10

16.40
17.20
18.00
18.40
19.10

Ctra. de Vilassar / Gran Via
(Parada propera)

mou-te.gencat.cat

En 1’
minut

Promoció
d’hàbits saludables i sostenibles
alumnes de 5è i 6è de primària
Hi participen 2.200 alumnes de la província de Barcelona
Premià de Dalt únic municipi del Maresme

Escoles Betlem
Escola Marià Manent
Escola Santa Anna
12 lliçons (1 a la setmana durant 1 trimestre)

6 pilars
1 Alimentació
2 Activitat
3 Gestió

física

de les emocions

4 Coneixement
5 Prevenció

de les substàncies tòxiques

6 Sostenibilitat

3 protagonistes
Àlex, Sam i Noa

Influencers

que reforcen el missatge

del cos i del cor

FEBRER

2

diumenge

19 H
11 a 13 H

Passejant amb Maria Manent

Ruta cultural
guiada Descobrir els encants

del poble des dels ulls del Poeta Marià
Manent. Cada 3r diumenge de mes

exposició de fotografies
Inauguració

Grècia de Carme Mas
Del 7 al 28 de febrer

Biblioteca Jaume Perich i Escala
Grup de fotografia de l’Associació
d’Artistes de Premià de Dalt

Turisme i Promoció de la Vila

4

20 H
11 H

dimarts

Projecció documental

17’30 H

HORA DEL CONTE

Coses de tritons
i libèl·lules
amb Marta Catalán

Biblioteca Jaume Perich i Escala

15

dissabte

11’30 a 13 H

a nens i nenes de 9 a 12 anys

Sopar de la Fam

per a nadons (de 0 a 3 anys)

Objectiu la lluna
A càrrec de Glòria Arrufat

Objectiu: Creació d’una escola primària
a Zàmbia (Àfrica)

El Petit Perich
a càrrec d’Eli Ramírez.

Biblioteca Jaume Perich i Escala

Casa del Terçó

21

Parròquia de Sant Pere

Biblioteca Jaume Perich i Escala

divendres

21’30 H

CINEFÒRUM

18 H

dimecres

Parásitos

Xerrada

Sala teatre de la SC Sant Jaume

Per un bon ús
de les pantalles
Auditori Can Figueres

7

dimarts

Espai de Còmic

Hora del conte

5

11

divendres

18’30 H

exposició fotogràfica
col·lectiva
Inauguració (del 7 al 28 de febrer)

Fotografia
en mal temps

Imatges de Jordi Bruguera,
Jordi Galán, Núria López i
Carme Mas

Biblioteca Jaume Perich i Escala
Grup de Fotografia de l’Associació
d’Artistes de Premià de Dalt

Espai Cinema

9

diumenge

12 H

21/22/23

TOT EL DIA

Teatre familiar

7a edició

XTAC Espectacle de Titelles

Internacional
Carnaval CUP

Circus

a càrrec de la Cia. Jordi Bertran

Sala Teatre de Sant Jaume

Camp municipal de futbol
Marin Sports Events

Societat Cultural Sant Jaume

13 H
2a EDICIÓ

Pioners
del Barri Sta. Anna
AV del barri Sta. Maria, Sta. Anna-Tió,
Ajuntament de Premià de Dalt, Ajuntament de Premià de Mar i Patates Alfonso
Torres

23

diumenge

12 H

Gran Rua Carnaval

Concurs de disfresses, premis i
ball de l’Espolsada
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

18 H

6

6

Ball de Carnaval
Porteu el barret més original possible

Atenció Primària

2

Sala de Plens
diumenge

12 H

PRESENTACiÓ

Sobre una experiència personal de l’actor.

Dimecres de Cendra
Començament de la Quaresma.
Imposició de la Cendra

dilluns

19 H

TROBADA

7

divendres

21’30 H

Cinefòrum
Sala Teatre Sant Jaume

que tinguin o hagin tingut càncer

Parròquia de Sant Pere

dijous

3

Persones

Celebració de l’Eucaristia

27

Sala Teatre Sant Jaume

Sala Teatre Sant Jaume
19 H

TEATRE

de Ferran Orobitg

a càrrec d’Oscar Blesas

dimecres

20 H

Fràgil

Monòleg

26

16 H

IV JORNADA ONCOLOGICA

amenitzat pel Duo Sheila

Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

dijous

8

Sala Orfeó Sant Jaume

19’30 H

4

dimarts

18 H

dissabte

11’30 H

ACTE CLOENDA

Conferència

XERRADA

Taller Aprèn a Estimar-te

Immigració

Casos clínics d’Oncologia Coral del Barri

Actuació

i fet identitari a Catalunya
a càrrec d’Imma Boj, directora del Museu

Actuació

de la immigració de Catalunya

Coral del Barri

Teatre de la SC Sant Jaume

Espai Santa Anna

Fòrum i Societat

29

dissabte

5
17 H

Recital poètic
Activitat gratuïta i oberta a tothom

La Revolta efímera
Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt

dimecres

Actuació

Coral d’Oncolliga.
Sala Plens de l’Ajuntament

19 H

9

diumenge 11 a 14 H

PRESENTACiÓ LLIBRE

Mostra

Les bates blanques

Espectacle

Biblioteca Jaume Perich

Equitació Western
Música Country
Plaça de l’Espolsada
Jeb Andrews Foundation i Ajuntament

Organitza: Oncolliga Premià de Dalt
Col·labora: Ajuntament de Premià de Dalt

10
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L’Aula és oberta a totes les persones interessades en la cultura, sense límit màxim d’edat ni formació

Neix l’Aula d’Extensió Universitària

Adscrita a la Universitat Pompeu Fabra
L’Aula és una associació de caràcter cultural i educatiu, amb
plena autonomia, i sense ànim de lucre, adscrita a la Universitat
Pompeu Fabra i està integrada dins d’ AFOPA (Agrupació d’Aules de
Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya).

Què ofereix?
Per apropar la cultura a la gent, l’Aula organitzarà:

Classes quinzenals, els dimecres, sobre temes diversos amb una durada
d’entre hora i mitja i dues en funció de la temàtica. Totes les classes finalitzaran amb un col·loqui obert a la participació del públic assistent.
S’impartiran per professorat universitari i per especialistes de reco-

Qui hi pot participar ?
L’Aula és oberta a totes les
persones

interessades

en

la

cultura, sense límit màxim d’edat
ni formació específica i, sobretot,
amb ganes de mantenir i ampliar
els seus coneixements
la

butlleta

Cursos monogràfics: duraran quatre sessions i es completaran amb
una visita, un concert, una excursió relacionada amb el tema del curs.

Visites culturals i viatges: estaran relacionades amb el tema d’una
classe programada durant el trimestre i es faran també trimestralment.

Tallers: de temàtica i durada variable, amb l’objectiu d’aprofundir i

Per fer-se soci de l’Aula, cal
omplir

negut prestigi en les diferents matèries.

d’inscripció

amb les dades personals, així com
abonar una quota anual de 40€.

ampliar aspectes que resultin particularment interessants. Seran activitats dirigides amb la participació dels assistents.

Visites a museus: activitat per donar a conèixer els museus més significatius de Catalunya i amb visites guiades per al nostre col·lectiu.

Seu de l’Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt
edifici “La Benèfica” : Carrer Sant Crist, 2
Els dimecres cada quinzena a les 18:30 h

TRÀMITS

L’Oficina de Gestió Tributària

ORGT

es trasllada a l’interior de l’Ajuntament

Des del divendres 10 de gener de 2020, els tràmits i gestions de l’ORGT es fan a un nou espai ubicat a
l’OAC. En el punt d’informació de l’ORGT. En aquest nou espai, ubicat a l’entrada de l’Ajuntament, es fan els
mateixos tràmits i en el mateix horari d’atenció.

ENTITATS
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Enguany el canal Esport 3 retransmetrà en directe el més destacat del torneig

Trenta-dos equips de nou països

jugaran la International Carnaval Cup

L’esdeveniment presenta la seva
setena edició aprofitant l’aturada

Betis, Celta de Vigo i Chelsea

de les lligues de Futbol Base en

participaran al torneig en

dates de Carnaval.

què el públic gaudirà de les

Per

primera

vegada

aquest

prestigiós torneig de futbol reunirà
32 equips de nou països diferents i amb la participació
de quasi 700 jugadors de les pedreres d’arreu del món.
El Barça, Espanyol, Reial Societat, València, Sevilla,

són alguns dels equips que

ebrer
te 22 de f
El dissab
an seguir
s es podr
it
t
r
e
a
p
s
l
e
l Youtub
del cana
s
é
v
a
r
t
a

joves promeses dels millors
equips d’Europa, a les instal·lacions municipals del CE
Premià de Dalt.
Per primera vegada, la cadena pública de televisió
Esport 3 retransmetrà en directe els partits decisius.

Beach & Sports Catalunya és un club de vòlei platja
amb més de 20 anys d’experiència, amb tres pistes
permanents situades a Premià de Dalt.
Classes: dilluns a divendres, de 17 a 18 hores
Primers dos entrenaments: gratuïts

Més informació: beachsportscatalunya.com
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llengua i art
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Parlem

de llengua

TERMCAT

L’entrada en vigor de la nova gramàtica catalana ha generat força polèmica
Hi ha qui considera que algunes coses s’haurien

En gastronomia també hi ha força incorporacions: des

de quedar com estan i d’altres pensen que la llengua és

de “guenmaitxa”, un tipus de te amb arròs, a “surimi”,

viva i s’ha d’adaptar per sobreviure.

“gula” o “brocolet”.

S’han incorporat termes o expressions ja amplament

En

economia

i

utilitzats, com “trol”, “piulada” o “tuit”, “youtuber”

termes

i “youtubera”, “espòiler”, “efecte bala” o “oclusió

“cercatendències”,

ambiental”.

“moneda digital”.

En
de

meteorologia

termes

nous,

s’hi
com

troben

una

“medicà”

o

cinquantena
“minihuracà

mediterrani” o “núvol accessori”. També altres com
“mànega”, “tornado”, “cap de fibló”, “remolí de pols”,

com

màrqueting

“brànding”,

s’han

“botiga

“economia

normalitzat
conceptual”,

col·laborativa”

o

Al TERMCAT ens ajuden a normalitzar la
llengua especialitzada i a conèixer els nous lèxics
amb els diccionaris en línia especialitzats per
matèries.

“calamarsa”, “calabruix” o “neu granulada”.

OFICINA DE CATALÀ DE PREMIÀ DE DALT
Plaça del Mil·lenari, 2. Tel.: 93 693 15 93. a/e: premiadedalt@cpnl.cat

“Són pocs, som molts” - MARATÓ TV3 2019 - Associació de Relataires en Català – Art Primilia
SENSE ROSTRE
Desaprenc a sobreviure i a córrer pel llindar d’un esvoranc.
En aquest enfilall de somnis, són molts els estels que em guien
i pocs els camins que em porten a fitar de prop la realitat. Com
un ocell sense rostre, abatut enmig la neu, teixeixo el sospir
de la nit d’un demà inacabable i encomano a l’atzar, urpa
maldestre del meu fat, la flama del silenci que aleteja pel límit
de la tardor amb la nostàlgia a flor de pell.
Desaprenc a caure al buit i a viure en l’abisme del trobador.
Blues del record, balada trista d’un cantautor.

Montse Assens
En aquest llibre hi han participat 18 artistes del Maresme
i 132 autors d’arreu dels Països Catalans.

La imatge de la portada és de l’artista Jordi Prat Pons

Gràcies a aquesta publicació, l’Associació de Relataires en Català, amb
la col.laboració d’Art Primilia, han pogut fer una aportació a la Marató
TV3 2019 de 6000,00 euros.
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

1. @aialma 2. @dkbutos 3. @els400gats 4. @heura4 5. @pcc.fotos 6. @xeniaracil_lucas

Dibuixant el nostre full de ruta

reptes que sorgeixin, orienta l’acció de govern i esdevé el full de

Les prioritats del Govern són clares: la igualtat

ruta necessari per a totes les persones que treballen a la corporació,

d’oportunitats de totes les persones del municipi

facilitant l’exercici de la transparència i el retiment de comptes

amb especial atenció a joves i grans; l’equilibri entre totes

del nostre Ajuntament. Lamentem que el Vicepresident Junqueras

les zones i barris; el desenvolupament econòmic, comercial i

no hagi entrat al Parlament Europeu; ens congratulem que el

turístic; les polítiques de cohesió social i d’habitatge; el respecte

President Puigdemont i el Conseller Comín ja exerceixin els seus

i la preservació de l’entorn natural, el medi ambient i el nostre

drets com a parlamentaris a Europa, i lamentem la judicialització

patrimoni; la projecció de la cultura feta a casa nostra; l’aposta

de la justícia per part de l’Estat espanyol intentant inhabilitar

per l’esport i la vida saludable. Concebut com una eina viva,

el President Torra. Llibertat preses i presos polítics, exiliades i

possibilita introduir-hi canvis d’acord amb noves necessitats i

exiliats! www.joseptriado.cat / f: Junts per Premià de Dalt

Quan el corredor de fons, en la seva solitud, veu la meta, ni que

i creiem que fins i tot si fracassa, servirà per evidenciar definitivament que

sigui lluny encara, la seva ment entra en contradicció. Cada

caldrà repensar altres dreceres. Criticats, insultats, escarnits, entomem

pas es torna més feixuc i creixen els dubtes sobre si accelerar,

amb responsabilitat de país el preu del menyspreu. I sospitem, que ben aviat

reservar-se o morir en un esprint irracional. Haurà de conviu-

altres voldran liderar això suposadament tan maquiavèl·lic que hem fet

re amb aquestes contradiccions i només superar-les amb la ferma voluntat

possible. Que benvinguts siguin, perquè si no hi som tots, res no serà possi-

de conquerir l’objectiu i la fortalesa que tants de quilòmetres han transferit a

ble. La més alta justícia de la UE avala la democràcia i desautoritza la justícia

les seves cames. Ara ens trobem aquí; permetent la investidura dels botxins,

espanyola; en Puigdemont i en Comín seuen al Parlament Europeu, mentre

perquè les circumstàncies han fet que en la seva debilitat s’obri una porta

altres segueixen a presó i a l’exili. Fins quan aquesta barbaritat serà supor-

que esdevé una oportunitat que cal aprofitar. I aquesta només és una de les

table? La feina caldrà fer-la, alhora, a la taula de negociació, al Parlament

contradiccions que a mesura que ens acostarem a la meta haurem d’afron-

Europeu, al Parlament català i als carrers. Llibertat preses, presos i exiliats

tar. Ens creiem que du enlloc? Creiem que és el “sit and talk” que sempre

polítics.

polític, creiem que fins i tot els conflictes bèl·lics acaben en taules de diàleg

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

hem reclamat, creiem que ha permès que ens defineixin com a subjecte

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC Recent-

tant per la conservació de la planeta, sinó que estarem lluitant per

ment s’ha celebrat a Espanya la Cimera sobre el Canvi

la supervivència de la nostra espècie. El planeta no desapareixerà

Climàtic COP 25, amb un resultat agredolç. D’una banda,

però, sense recursos, el que desapareixerà és l’espècie humana.

no es van signar acords importants, d’altra banda,

És important que des de les administracions donem suport a les

Europa sí que va adquirir compromisos ferms per arribar a 2050

iniciatives ciutadanes i posem els recursos necessaris per rever-

amb 0 emissions d’efecte hivernacle. Però, sobretot, cal destacar

tir les actuacions que estan provocant la degradació del nostre

molt positivament, la reacció de la ciutadania i especialment dels

entorn natural. Estem disposats a treballar junt amb la ciutadania

més joves. El que no s’hagin produït grans acords a la Cimera, no

per promoure el canvi d’hàbits i d’actituds que ens ajudin a aturar

ha de ser excusa perquè els ciutadans no ens sentim concernits en
la lluita contra el canvi climàtic, perquè no només estarem llui-

el canvi climàtic i a millorar el medi ambient.f: socialistes premià
de dalt_ i: pscpremiadedalt t: PSC Premià de Dalt/

Can Mercadal, la paradoxa d’un
infrahabitatge La passada diada de

un context d’emergència habitacional. Tenir cura de les persones

Reis, Can Mercadal va ser l’allotjament d’una

és electoralisme. Per seguretat, Can Mercadal ha d’ésser derruït

família. Una nau mig derruïda, sense vidres i plena de runa va

i, per responsabilitat, hauria de ser un espai per a construir-

donar recer a una parella i els seus dos fills. Com és possible un

hi habitatges per atendre les emergències habitacionals que,

fet així? Doncs, perquè els municipis no han previst habitatges

previsiblement, cada cop seran més freqüents.

d’emergència suficients per a atendre els casos que contínuament

En política, cal una visió generosa, més enllà dels quatre anys,

apareixen. Premià de Dalt, amb una economia sanejada, sense

per estar al servei de les persones.

ha de ser la prioritat principal d’un govern municipal, la resta

planeja les solucions habitacionals d’emergència necessàries en

cridapremiadedalt.cat _f: cridapremiadedalt _ t: cridapremiadalt
i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

Año nuevo, ideas de trabajo nuevas

público. Seguiremos fiscalizando a nuestro gobierno municipal

En este 2020 nos fijamos dos grandes metas:1)

huyendo del reparto de sillas y despachos, que vivimos por parte

Trabajar para nuestro municipio aportando ideas

de Jxcat y PSC en los últimos meses del 2019.

grans mancances en infraestructures i amb espai suficient, no

tanto en los plenos como en los presupuestos para conseguir

Aprovecho la ocasión para ponerme al servicio de todos los

las siguientes metas: Gratuidad de la educación de 0 a 3 años

ciudadanos y animar a los vecinos/as de nuestro municipio a

garantizando la educación gratuita. Mejoras en la policía local

ponerse en contacto con nosotros, para solicitar información,

mejorando nuestra seguridad. Propuestas para mejorar la vida de

aportar ideas o simplemente conocernos.

nuestros mayores. Cuidado y conocimiento de nuestra montaña.

Toda la agrupación está a vuestra disposición!!.

Acercándonos a la agenda 2030. 2)Realizar un seguimiento

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiDeDalt 663 734 010

exhaustivo de lo que hace nuestro ayuntamiento con el dinero

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.

Pere Planas i Soley

ENTREVISTA

Un autèntic testimoni de la història més recent de Premià de Dalt
Quan et van sorgir les inquietuds polítiques? L’any
1976 vaig fundar Convergència Democràtica de Catalunya a Premià de Dalt, i durant quatre anys vaig ser
1r tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i de Sanitat.
Malgrat les pressions de tothom, inclòs el President Pujol, no vaig continuar per tal d’avançar en el
meu futur professional. A canvi però, vaig ser president de l’agrupació local del partit durant força anys.

Què recordes d’aquella època a l’Ajuntament? El més
destacat és que va ser un govern amb visió de futur: soterrament de la Riera, situació dels polígons industrials, la
zona esportiva al mig del poble... N’estic molt orgullós.

Vas ser un nen de la guerra. Com et va marcar la
infantesa? De dalt a baix. Dels 5 als 11 anys vaig viure
sense el pare. Abans a les cases vivíem tres generacions i durant aquests 6 anys el meu avi que era
pagès em va fer de pare. Treballava les terres del
Vogi fins al passeig de can Balet com a arrendata-

No només has estat vinculat a l’Ajuntament, sinó
també a la Societat Cultural Sant Jaume, oi? He
intervingut en bastantes coses, la veritat, i fins i tot
en vaig ser president. Sóc un enamorat del bàsquet i
l’any 1951 vam crear el Bàsquet Sant Jaume. Ens vam
apuntar als campionats de Catalunya que organitzava la Obra Atlético Recreativa i vam pujar a tercera

ri, i aquells anys vaig viure de ple la vida de pagès.

divisió, a segona, a primera... ho guanyàvem tot! A

En què et va influenciar la pagesia? Tant que n’he

les seccions d’escacs, de les sardanes i d’Arts i Lletres.

escrit un llibre, ‘El mas de can Solsona’, que parla de
la història d’un pagès de vocació i és autobiogràfic. La
dona del protagonista pateix Alzheimer, i ell la cuida fins
al seu final, es troba sol... Els hi vaig passar a les meves
filles i es van fer un fart de plorar. Hi surten personatges
reals i a la majoria li he canviat el nom, però no a tots.

En aquella època , plena postguerra, com es vivia a
Premià de Dalt? Amb molta fam i misèria, una misèria
que es notava força en la nostra vestimenta. Anàvem
plens de pedaços de tots colors als genolls i al cul! Ens
emportàvem una carmanyola a La Salle i al migdia ens
l’escalfaven. Va haver-hi un moment, però, en què la
mare de l’Eduard Cortada, la d’en Carles Gifre (antics
propietaris del forn Joan Jorge) i la meva ens van dir que
volien que mengéssim calent i ens portaven el menjar a
Castelldaura, i allà dinàvem.

part del bàsquet també vaig ser un dels ‘culpables’ de

Com va néixer Arts i Lletres?

Als anys 70 un grup

de persones ens reuníem a can Vila Casas. Hi érem el
Dr. Cassassas, Vila Casas, Jesús Fuxet, Valerià Pujol,
en Josep M. Cullell, el meu germà Ramon i jo. Buscàvem un espai on fer política i fer país però la forta
censura ens ho posava difícil. Vam optar per crear una
entitat amb un nom que no aixequés cap sospita. Així va
néixer Arts i Lletres i jo en vaig ser el primer president.

Què va significar Pere per a tu l’anul·lació del judici
de guerra i condemna al teu pare? Un acte de justícia absolutament necessari per a tancar però no oblidar
uns fets que mai s’havien hagut de produir. El meu pare
i moltes altres persones van ser víctimes de la delació.
Nosaltres, la meva família, sabem qui va delatar-lo.
Sabem qui va ser el responsable de robar-nos el pare
durant sis llargs anys.

En Pere Planas és un apassionat de la política, el poble i el país. De fàcil conversa, cada mot té un sentit i et
fa reviure paisatges d’una història que no has viscut en primera persona. Va treballar a Premià Tèxtil i can
Mercadal 17 i 32 anys, respectivament, i també duia la comptabilitat de la cooperativa agrària. Home de gran
sensibilitat i bona ploma, ha escrit un llibre autobiogràfic en què plasma els seus orígens i la seva evolució fins
arribar al Pere que avui tots coneixem. Un plaer conversar amb un pou de vivències i coneixements sobre la
història recent de Premià de Dalt.
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