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Butlletí Municipal

El NOU CAP COMENÇA A CAMINAR
En 18 mesos es preveu la seva posada en marxa



Destaquem
En marxa la construcció dEl nou caP

Ajuntament

En 2’ minuts 
Pla dE mandat 2019-2023

Agenda d’activitats
 

Llengua i Art

Xarxes socials

L’entrevista
maGda JuliÀ i lóPEz

L’alcalde escriu

En aquEsta Edició dEl butllEtí municipal ‘la 

pinassa’ teniu informació sobre un dels projectes més 

importants per a la qualitat de vida i el benestar dels veïns i 

veïnes de Premià de Dalt. Es tracta del futur Centre d’Assis-

tència Primària de Premià de Dalt que donarà servei a tot el 

municipi i a una part de Premià de Mar.

Després de 15 anys de negociacions amb l’Institut Català 

de la Salut i Incasòl, per fi s’ha pogut començar la construc-

ció d’aquest equipament de salut del tot imprescindible, 

especialment per a les persones usuàries i personal sanita-

ri del consultori situat a l’avinguda Barcelona, al barri Santa 

Anna – Tió. Gràcies a tots per tanta paciència!

L’altre gran tema de la revista és l’avantprojecte del 

Pla de Mandat per a aquesta legislatura que duu el títol de 

‘Premià de Dalt al centre de tot’. Es tracta del full de ruta del 

Govern per als propers anys. Tal i com vam fer la legislatu-

ra passada, el presentarem a tots els barris del poble perquè 

hi digueu la vostra, incorporant tantes idees i suggeriments 

com sigui possible. És un document viu i obert que volem us 

el feu vostre. Per tant, us convido a què hi participeu i si no 

podeu acompanyar-nos, també podeu fer les vostres apor-

tacions a través del web. Gràcies!
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En marxa la construcció del nou 
centre d’Assistència Primària

Després de 15 anys de retard des de la cessió dels terrenys a la Generalitat

La previsió és que en un màxim d’un any i mig obri les portes al públic

3

dilluns 10 dE fEbrEr van comEnçar lEs obrEs de 

construcció del Centre d’Atenció Primària Caterina Albert 

i Paradís ‘Víctor Català’, un equipament que suposarà un 

salt qualitatiu en l’atenció mèdica al municipi. 

El CAP s’ubicarà on abans hi havia l’antiga escola Víctor 

Català, entre el torrent de Santa Anna, el camí del Mig i la 

carretera de Vilassar de Dalt, en un solar de 1.407m2 cedit 

per l’Ajuntament de Premià de Dalt a Incasòl fa quinze 

anys. 

Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt, mostrava 

la seva satisfacció “perquè amb quinze anys de retard 

comencem el compte enrere cap a un equipament sanitari 

del tot imprescindible ja que l’actual consultori del barri ha 

quedat petit i les instal·lacions, obsoletes”. L’alcalde també 

agraeix la paciència dels veïns del barri Santa Anna – Tió 

i dels professionals mèdics, “els quals fa molts anys que es 

mereixen el CAP”. 

El primer CAP de Premià de Dalt
Serà el primer Centre d’Assistència Primària que tin-

drà el municipi, que actualment disposa de dos consul-

toris mèdics i un dispensari. Concretament, un al centre, 

a l’edifici Cristòfol Ferrer, i un a l’avinguda Barcelona al 

barri Santa Anna – Tió, mentre que el dispensari és al 

barri del Remei, a l’antiga Escola Verge del Remei. El nou 

equipament de salut estarà distribuït en dinou consulto-

ris mèdics i donarà cobertura a una població de més de 

vint mil habitants, que inclou Premià de Dalt, i els barri 

Santa Maria i Can Pou – Camp de Mar de Premià de Mar. 

El consultori de la carretera d’Enllaç es mantindrà obert.

L’equipament constarà de 19 consultes genèriques, 1 
sala d’extraccions i 1 sala d’urgències; dues especialitats 
de medicina general i pediatria.

Un cop es posi en marxa el CAP, es crearà un altre 

aparcament a l’avinguda Pedrablanca per a donar servei 

tant a les persones usuàries del Centre d’Atenció Primària 

com a les famílies amb filles i fills a l’Escola Santa Anna.

Les obres tindran una durada aproximada entre 14 i 18 

mesos amb un import de 3.102.590,00€ IVA inclòs. 

“Amb la posada en marxa del CAP assolirem el primer objectiu d’aquest 

Govern en matèria de salut. I seguim treballant per a transformar 

els altres consultoris en espais de salut vital, propers, amables i 

oberts”. MARTA BoSCh, REGIDoRA DE SALUT
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ORDRE DEL DIA

PSCC’S

CRIDAJUNTS, ERC, 
PSC i C’S

UNANIMITAT

JUNTS, ERC i
CRIDA

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PLE ORDINARI / 17 de FEBRER de 2020

PROPER PLE / dilluns 16 de MARÇ de 2020 a les 19.30 h

Acords de Ple

Nomenament del càrrec de Jutge de Pau suplent de Premià de 
Dalt a la Sra. Eulàlia Puig i Colominas.

Moció de JUNTS de rebuig a la resolució de la Junta Electo-
ral Central respecte el M. hble. President de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Quim Torra, i l’eurodiputat oriol Junqueras.

Moció del PSC i JUNTS de rebuig a la supressió dels jutjats de 
violència contra la dona.

FE D’ERRADES
En el darrer número de la revista no es va publicar íntegre l’article del grup municipal d’ERC per 
un error de maquetació. En conseqüència, el tornem a publicar tot lamentant la incidència.

Quan el corredor de fons, en la seva solitud, veu la meta, ni que 
sigui lluny encara, la seva ment entra en contradicció. Cada pas 
es torna més feixuc i creixen els dubtes sobre si accelerar, reser-
var-se o morir en un esprint irracional. haurà de conviure amb 
aquestes contradiccions i només superar-les amb la ferma volun-
tat de conquerir l’objectiu i la fortalesa que tants de quilòmetres han 
transferit a les seves cames.

Ara ens trobem aquí; permetent la investidura dels botxins, 
perquè les circumstàncies han fet que en la seva debilitat s’obri una 
porta que esdevé una oportunitat que cal aprofitar. I aquesta només 
és una de les contradiccions que a mesura que ens acostarem a la 
meta haurem d’afrontar. Ens creiem que du enlloc? Creiem que és 
el “sit and talk” que sempre hem reclamat, creiem que ha permès 
que ens defineixin com a subjecte polític, creiem que fins i tot els 

conflictes bèl·lics acaben en taules de diàleg i creiem que fins i tot 
si fracassa, servirà per evidenciar definitivament que caldrà repen-
sar altres dreceres.Criticats, insultats, escarnits, entomem amb 
responsabilitat de país el preu del menyspreu. I sospitem, que ben 
aviat altres voldran liderar això suposadament tan maquiavèl·lic 
que hem fet possible. Que benvinguts siguin, perquè si no hi som 
tots, res no serà possible.

La més alta justícia de la UE avala la democràcia i desautorit-
za la justícia espanyola; en Puigdemont i en Comín seuen al Parla-
ment Europeu, mentre altres segueixen a presó i a l’exili. Fins quan 
aquesta barbaritat serà suportable? La feina caldrà fer-la, alhora, a 
la taula de negociació, al Parlament Europeu, al Parlament català i 
als carrers. Llibertat preses, presos i exiliats polítics.

diguEs la tEVa opinió
el ciutadà exposa

www.premiadedalt.cat prmd.comunicacio@premiadedalt.cat

La revista municipal incorpora una secció 
de participació ciutadana, el ciutadà 

exposa, que recull les preguntes, dubtes o 
suggeriments dels ciutadans. 

Podeu adreçar els vostres escrits al 
departament de Comunicació, omplint 
el formulari del web. Els escrits han 
de ser respectuosos. No es publicaran 
textos que siguin insultants. Els 
documents que arribin al departament 
de Comunicació s’aniran publicant a la 
revista, en base a l’espai disponible.

NOVASECCIÓ
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Premià de Dalt se suma al Servei 
d’Atenció Integral LGBTI Maresme

El 27 dE fEbrEr la rEGidora d’iGualtat, Josi 

Duran, va assistir a la presentació del Servei d’Aten-

ció Integral LGBTI Maresme i es va formalitzar la 

seva adhesió a la Xarxa SAI mitjançant un conveni 

entre el Consell Comarcal del Maresme i la Direcció 

General d’Igualtat.

Què és el SAI Maresme?
Un servei d’informació i assessorament en temes 

de diversitat sexual i de gènere, que dona cobertu-

ra a totes les persones de la comarca que necessitin 

informació o assessorament en temes de diver-

sitat sexual i de gènere i, especialment, a aque-

lles en situació de discriminació o violència per raó 

d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Què ofereix?
Informació i assessorament legal a les persones que 

pateixen o han patit algun tipus de discriminació

Informació i assessorament psicològic sobre la 

diversitat sexual a persones i familiars que ho 

necessiten

Tramitació de les demandes administratives 

Accions de prevenció i sensibilització

Impuls de les polítiques LGBTI a nivell local

Objectius 
Donar visibilitat a la diversitat d’identitats de gène-

re i opcions sexuals

Conèixer les realitats de les persones LGBTI 

Treballar per la prevenció de la discriminació

Atendre les persones que pateixen o han patit discri-

minacions per raó d’orientació sexual o identitat 

de gènere i qualsevol altra consulta que presenti la 

ciutadania

Fomentar l’impuls i el desplegament de les políti-

ques LGBTI a la comarca

Formar en la diversitat sexual 

Recursos de què disposa
Una psicòloga, una advocada i una agent d’igualtat 

SAI MAreSMe > dependèncIeS del conSell coMArcAl del MAreSMe 
Pl. miQuEl biada 1, mataró . les persones que vulguin contactar-hi, ho poden fer telefònicament (93 741 16 16) 
o per correu electrònic: sai.lgbti@ccmaresme.cat 

El sai marEsmE És un sErvEi d’informació i assEssoramEnt En tEmEs dE divErsitat sExual i dE GènErE
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El Petit Perich: un nou espai 
per a gaudir del còmic i del dibuix

El passat 15 de febrer es va iniciar un nou projecte, un 

grup de lectura i creació de còmic, l’Espai de còmic El 

Petit Perich. L’activitat es farà un dissabte al mes, durant 

els mesos de febrer a juliol, on els grans protagonistes 

seran el còmic i el dibuix. Crearem un espai on compartir 

el gust per la lectura, intercanviar experiències i il·lustrar 

les teves pròpies històries.

A més a més, enguany es commemora 

el 25è aniversari de la mort d’en Jaume 

Perich i des de la biblioteca volíem retre-

li un petit homenatge doncs conserva 

part del seu llegat que la seva família 

va decidir deixar en donació a la 

Biblioteca Jaume Perich i Escala.

El primer tinent d’alcalde, Alejan-

dro Costa Urigoitia, visitava el passat 

12 de febrer l’alcalde de Matadepe-

ra, Nil López, per a parlar de seguretat 

ciutadana. El municipi de Matadepe-

ra, amb qui Premià de Dalt té diver-

ses similituds, va seguir l’exemple del 

nostre municipi reforçant amb segure-

tat privada la seguretat ciutadana. 

A part del reforç de la seguretat 

ciutadana, Nil López i Alejandro Costa 

van parlar sobre pressupostos, medi 

ambient, sostenibilitat i esport. L’Ajun-

tament de Premià de Dalt ha convi-

dat l’alcalde de Matadera a conèixer el 

nostre municipi en visita institucional.

Visita institucional 
a l’Ajuntament de 
Matadepera

Què és el coronavirus
SARS-CoV-2?

/Salut

Si creus que pots estar afectat pel coronavirus SARS-CoV-2,
truca al 061 Salut Respon on t’informarem del que has de fer. 

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de 
coronavirus que pot afectar les persones. 

 

Es va detectar per primera vegada el desembre 
de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i s’ha 
anat estenent a altres països.

Presenta una simptomatologia clínica similar a la de 
la grip, i el 80% dels casos són lleus. Els casos més 
greus generalment afecten persones grans o que 
pateixen altres patologies.

Rentant-te sovint 
les mans amb aigua 
i sabó o solucions 

alcohòliques.

 Tapant-te la boca i el nas 
amb mocadors d’un sol ús 

i rentant-te les mans de 
seguida.

Tapant-te la boca i el
nas amb la cara interna

del colze en tossir o
esternudar i rentant-te
les mans de seguida. 

Evitant compartir 
menjar, estris o 
altres objectes 

sense netejar-los 
degudament.

Com es transmet?
Es transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les secrecions.  

La transmissió per l’aire a distàncies més grans de 2 metres sembla poc probable. 
Té un període d’incubació d’entre 2 i 14 dies.

Com es pot prevenir?

Quins són els símptomes?

Febre

Tos
Sensació de  
falta d’aire  Malestar  

general

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus  o truca al

27 de febrer de 2020
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Els nens i nenes de 9 a 12 anys podran gaudir d’aquest taller els dissabtes

lEs PlacEs van QuEdar rÀPidamEnt ExHauridEs i fruit dE l’èxit, EsPErEm ofErir una nova Edició l’any vinEnt



   

El Petit Perich: un nou espai 
per a gaudir del còmic i del dibuix

Arrenca el nou parc de calistènia 
i street workout a Premià de Dalt
La calistènia és un sistema d’exercicis físics amb el propi pes corporal
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On es fa? A les noves instal·lacions del carrer Oest de 

Premià de Dalt, darrere del centre comercial situat a l’av. 

Pedrablanca.

Quan es fa?  Dissabtes al matí en dos torns: •El 1r, d’11 

a 12 HorEs •El 2n, dE 12 a 13 HorEs. A cada torn es preveu 

un grup de 10 joves. L’activitat dirigida començarà el 

dissabte 21 de març i acabarà al desembre.

Com apuntar-s’hi?  heu 

d’emplenar un formulari i us faran 

una entrevista de selecció per a 

participar en les classes de formació 

a càrrec d’un entrenador personal del 

municipi. Escanegeu el codi QR.

Normativa d’ús •L’ús d’aquests elements està 

destinat únicament a persones joves i adultes o que 

superin l’1,40 metres d’alçada.

•L’ús dels elements per part de menors, haurà d’estar 

supervisat per una persona adulta i serà sota la seva 

responsabilitat.

•Haureu d’evitar l’esforç excessiu durant l’ús dels 

elements i ser conscients de la vostra aptitud i capacitat 

des del punt de vista mèdic.

•Mireu al vostre voltant abans de la realització de qual-

sevol exercici per assegurar-vos que no hi hagi usuaris 

als que pugueu colpejar o interferir.

la calistènia És un sistEma d’ExErcicis físics on l’interès està en els moviments de grups musculars més que 

en la potència i l’esforç. Són exercicis on els braços, les abdominals i els glutis són els músculs més implicats. L’ús 

d’aquests elements està destinat únicament a persones joves i adultes, o que superin l’1,40 metres d’alçada.

PEr a Gaudir dE lEs classEs a cÀrrEc d’un monitor EsPortiu, cal inscriPció Prèvia

amb monitor esportiu
street workout

DISSABTES MATÍ

de 14 a 29 anysJOVES

Activitat gratuïta a l’aire lliure

El ProPEr 21 dE març s’iniciarÀ 

l’ús dE lEs instal·lacions



En2’
minuts

Pla de Mandat 2019-2023

Estructura

Premià de Dalt al centre de tot
Document estratègic en què es fixen les principals línies d’actuació del Govern

Governar  de forma eficient per a satisfer les necessitats 
de les persones i territori

Garantir el benestar de la població

Administració moderna i propera a la ciutadania

Avançada socialment

Integritat, honestedat, transparència i discreció

Proximitat als veïns/es/ Eficiència + eficàcia

Innovació + talent/ Proactivitat/ Qualitat

Sostenibilitat/ Equitat/ Inclusió/ Compromís i retiment 
de comptes

Com s’ha elaborat 
el Pla de Mandat

MISSIÓ

líNIES ESTRATègIqUES (25)   

EIxOS DEl PlA  

ACTUACIONS/PROJECTES

UN POBlE

VISIÓ

VAlORS

Segur i accessible

Saludable i culturalment actiu

Solidari i amb qualitat de vida

Per als joves, solvent i innovador

Sostenible, connectat i acollidor

El FUll DE RUTA DE lA lEgISlATURA

per guiar l’acció municipal fins al 2023

(5)

A la pàgina web municipal podeu 
consultar totes les accions 
previstes per aquests 4 anys



En2’
minuts

Per facilitar la transparència i retiment de comptes

1. impulsar el bon govern > 2.treballar una visió estratègica de municipi cap al 2030> 3.adaptar els serveis 

municipals als reptes que té Premià de dalt i a les necessitats de la població, garantint sempre la qualitat i la 

sostenibilitat dels mateixos > 4.seguir amb la transformació de l’administració per millorar els serveis públics> 

5.Practicarem la “revolució verda”, per a viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica 

> 6.Posar Premià de dalt al dia, millorant la qualitat i l’accessibilitat de l’espai públic i equipaments munici-

pals> 7.més net> 8.més segur i cívic on conviure amb respecte> 9.accés per a tothom a la cultura i foment de 

la creació> 10.una vila esportiva i saludable> 11.un poble cohesionat, divers i inclusiu que promogui la inte-

rrelació entre veïns/es i combati la discriminació> 12.treballar per a l’equitat de gènere, la defensa dels drets 

socials, la diversitat i el feminisme>13.augment de la qualitat de vida de les famílies vulnerables> 14.Promoure 

la igualtat d’oportunitats> 15.fomentar el dret a l’envelliment digne i actiu i promoure l’aprenentatge al llarg de 

la vida > 6.Garantir el dret universal a la salut> 17.Promoure el comerç de proximitat> 18.nou impuls a la promo-

ció de Premià de dalt i al turisme esportiu, familiar i sostenible> 19.donar suport a l’emprenedoria i al talent jove 

promovent també la col·laboració publico-privada > 20.continuarem amb el retiment de comptes periòdicament 

a través de les audiències públiques a diverses zones del poble per a informar, recollir suggeriments i propos-

tes i incorporant noves idees al Pla de mandat 2019-2025, un document viu, i garantirem el dret a la participació> 

21.farem de Premià de dalt un sol poble, inclusiu i plural, format per persones iguals en drets i deures, amb dife-

rents maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren el poble al món> 22.un 

poble vital, plural i obert, en què el centre de les polítiques municipals siguin les persones: educació, cultura, 

benestar, equitat i serveis per a tots els cicles de la vida.> 23.un municipi divers i respectuós, compromès amb 

els drets humans, les llibertats i la democràcia> 24.treballar per a l’emancipació de les persones joves> 25.fer de 

Premià de dalt un municipi atractiu per a les inversions

Participació activa dels veïns/es
AUDIèNCIES 
PúBlIqUES
per a tots els barris 
i que les persones 
puguin fer aportacions 
per a incorporar-les 
al full de ruta de la 
legislatura. 
WEB 
aportacions en un 
formulari

25

líNIES ESTRATègIqUES   

EIxOS DEl PlA  

ACTUACIONS/PROJECTES

Són les 25 prioritats del Govern, que s’emmarquen en l’Agenda 2030 
de Nacions Unides . Contribuiran a fer realitat els ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible)

dimarts 10 de març, 19.00 h

Barri del Remei 
 local dE l’associació dE vEïns

divendres 20 de març, 19.00 h

Barri Santa Anna Tió
 EsPai sant anna

dimarts 31 de març, 19.00 h/ Les Pèrgoles -sEu social

dimarts 24 de març, 19.00 h

La Floresta- Can Vilar 
EsPai PolivalEnt ParròQuia dE sta maria

dijous 26 de març, 19.00 h

Nucli Antic 
sala dE PlEns dE l’aJuntamEnt



MISSA CELEBRACIÓ
 

36è Aniversari 
Associació de Gent Gran
Santuari de La Cisa

Parròquia de Sant Pere

TEATRE
 

Activitat programada 

dins dels actes del Dia de la Dona

La Mary i la 
Santpere 

Cia. Nosaltresmateixes
Teatre de Sant Jaume

 
Societat Cultural Sant Jaume

TEATRE I  PASTíS d’AnIvERSARI

36è Aniversari del Casal

Si el senyor em 
permet de Núria Castel
Associació de la Gent Gran 

XERRAdA /SOPAR dE LLEnTIES

José Luís Guillén 
Fundació Vicente 
Ferrer
Casa del Terç
 
Grup Solidari al Tercer Món

CInEfòRuM

La hija de un ladrón
Sala teatre
 
Espai Cinema de la SC Sant Jaume

EXPOSICIÓ TEMPORAL
 

Inauguració 

Univers planella
producció pròpia
Fins el 30 de maig

Museu Premià de Dalt

Regidoria de Cultura i Museu de les Arts 
Escèniques - Institut del Teatre

ESPAI dE CòMIC

per a nens i nenes de 9 a 12 anys 

El Petit Perich
A càrrec d’Eli Ramírez
Biblioteca Jaume Perich i Escala

14  dissabte

13  divendres

18 H

19 H

18 H

11 H

12 H

17 H

20 H

21’30 H

19’30 H

11’30 a 13 H

HORA dEL COnTE 

per a nadons (de 0 a 3 anys)

El Per què 
de les coses
A càrrec d’Engruna Teatre
Biblioteca Jaume Perich i Escala

InAuguRACIÓ dE L’EXPOSICIÓ 

Arts, Lletres i Vinyes
Oberta fins al 30 de març.

Sala d’exposicions Arts i Lletres de la 

SC Sant Jaume

Arts i Lletres 

ESPECTACLE dE PALLASSOS

Milikiki – kikiriki
A càrrec de Sole Álvarez i 
Alfonso Torres
Teatre Sant Jaume
 
Societat Cultural Sant Jaume

17  dimarts

15 diumenge

20  divendres 19’30 H

COnfERènCIA 

Joan Vives 
(músic i musicòleg) 
“Retrat musical de Wagner, 
autor del més famós Tristany i 
Isolda de tots els temps”
Associació de la Gent Gran

dIA MundIAL dE LA POESIA

Connexions poètiques
A càrrec de Lluís Fortuny.
Biblioteca Jaume Perich i Escala

20 divendres

21  dissabte

19’30 H

17 H

MARÇ

 2020

Museu
de Premià
de Dalt

al 30 de    

Del 13 de
març

maig

Inauguració:

Divendres
13 de març
19,30 h

 

EXPOSICIÓ:

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Cultura

PLANELLAUNIVERS

Producció pròpia

MUSEU DE PREMIÀ DE DALT

Riera de Sant Pere, 88 

08338 Premià de Dalt

Tel. 93 693 15 74
www.premiadedalt.cat

prmd.museu@premiadedalt.cat



23/30 dilluns

24  dimarts

17 a 18’30 H

18 a 20 H

Calçotada 
La Tortuga
A càrrec dels Cuiners de la Terra
Preus socis 14€, no soci 18€ i infantil 8€

Pati de la SC Sant Jaume

Secció La Tortuga de la SC Sant Jaume
dIA MundIAL dEL TEATRE

Les Noies de 
Mossbank Road
A càrrec de la Cia Totesteatre
Sala del Teatre
 
Societat Cultural Sant Jaume

Tot seguit estrena

Espectacle FOC 
A càrrec de l’Avalot Teatre
Al Pati de Sant Jaume

Cafè Concert 
de Primavera 
Sala de l’Orfeó  de  Sant Jaume

  
Arts i Lletres

COnfERènCIA QuARESMAL

Formació del Laïcat
Ponent: Joan Obach Baurier
 

Santuari de la Mare de Déu de la Cisa

TALLER d’AduLTS

Com explicar 
contes? 
A càrrec de Mon Mas 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

TALLERS APRèn A ESTIMAR-TE

Les cassoles del 
barri 
Cuina freda de primavera
Espai Santa Anna
 
Acció vinculada al Pla de Barris

22 diumenge

28 dissabte

29 diumenge

30 dilluns

13’30 H

19 H

18 H

21 H

PORTES 
OBERTES 
Escoles Premià de Dalt

Dijous 12 de març
De 15.15 a 16.30 hores

Escola 
Santa Anna
Divendres 13 de març
De 15.15 a 16.30 hores

Escola 
Marià Manent
Dilluns 20 d’abril
De 17.30 a 19.00 hores

Escoles Bressol 
Municipals

Participació activa dels veïns/es

Dimarts 10 de març, 19.00 h 
Local de l’Associació de Veïns 

Barri del Remei

Divendres 20 de març, 19.00 h 
Espai Santa Anna 

Barri Santa Anna-Tió

Dimarts 24 de març, 19.00 h
Espai polivalent parròquia Sta. Maria

La Floresta-Can Vilar

Dijous 26 de març, 19.00 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Nucli antic i altres

Dimarts 31 de març, 19.00 h
Seu social de Les Pèrgoles

Pla de Mandat 
2019-2023
Premià de Dalt 
al centre de tot



Parlem 
de llengua

llEnGua i art la Pinassa_  14712

com HEm dE dir lEs HorEs En catalÀ 
(Extret de la fitxa 6655/7 de l’Optimot)

En una bona part dels parlars del Principat de Catalunya 

les hores se solen expressar pel sistema del campanar, 

un sistema específic de la llengua catalana. 

Sistema de campanar: Aquest sistema es caracteritza 

pel fet que es divideix l’hora en quatre quarts i es fa 

referència a l’hora en punt següent i no a l’hora en punt 

ja passada. 

Per exemple:

És un quart de nou. (8.15 h)

Són dos quarts de nou. (8.30 h)

Són tres quarts de nou. (8.45 h)

Són les nou. (9.00 h)

Els quarts poden subdividir-se en mitjos quarts per 

indicar l’espai de temps comprès entre un quart i un 

altre. Per exemple: 

És mig quart de nou.

Ja són tres quarts i mig de deu.

També es poden afegir els minuts al quart precedent o 

bé a l’hora precedent si la fracció afegida no arriba a un 

quart. Per exemple:

Són dos quarts i tres minuts de cinc. (16.33 h)

Són les tres i cinc minuts. (15.05 h)

Hi ha altres expressions per fer referència a horaris més 

imprecisos. Per exemple: 

Ja és hora de marxar: són les set tocades. 

Vindran a quarts de vuit.

oficina dE catalÀ dE PrEmiÀ dE dalt
Plaça dEl mil·lEnari, 2. tEl.: 93 693 15 93. a/E: PrEmiadEdalt@cPnl.cat

Aprenem a dir i escriure 
les hores correctament en català

És l’era de casa
per mi un gran saló.
L’escombro i la rego
amb tanta il·lusió!

El sol que allà hi peta
és a voltes hostil,
també hi dansen les fulles
i hi fan remolins.

S’hi han fet batudes
daurades com l’or,
les pedres cremades
en són un record.

Davant de la casa
hi dorm un gegant,

té les fulles verdes
i el cos elegant.

És el til·ler de casa
que ja ha fet vuitanta anys
i que cuidem i mimem
igual que a un infant.

Per l’hort i el caminal
les mallerengues passegen,
les garses, les merles,
també molts pardals.

I emprenen el vol,
i és que busquen i perfilen
algun rierol.

L’ERA DE CASA

Carme Bosch

ELS quAtRE muRS Són AiRE  Cent anys de Can Vallerià

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

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @bayona.jbm  2. @monifarre  3.  @mcdueny 4. @susanaqgrande 5. @trossetsdemaresme 6. @vadormataro

xarxEs socials-EsPai lEctor 13



PER UN POBlE FEMINISTA qUE llUITI 
CONTRA El MASClISME I l’lgBTI-
FòBIA Iniciem aquest mes de març, el mateix dia 1, 

amb la quarta edició de la jornada contra l’LGBTI-fòbia a l’esport. I poc després 

celebrem el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Però no ens 

quedem només en això. Des de la Crida treballem per una igualtat real i efectiva, 

lluitant al carrer i les institucions, des de la política i l’activisme, per combatre el 

masclisme i l’LGBTI-fòbia, dues cares de l’opressió que el patriarcat exerceix en 

aquest món capitalista. Per això, el passat Ple, demanàvem una major implicació de 

l’Ajuntament en la defensa dels drets de les persones LGBTI, per no quedar-se en 

el simbolisme i anar més enllà, implementant mesures necessàries en un context 

en què la impunitat impera i hi ha agressions cada cop més sovint. Calen accions 

decidides i valentes. Més formació als àmbits educatius i esportius, l’Administració 

i la ciutadania. Protocols específics, una atenció adequada i segura, un seguiment 

dels casos, facilitar les denúncies. Es necessiten recursos, una diagnosi acurada de 

la realitat, una planificació que abordi tots els àmbits per a resoldre les necessitats 

i aturar les discriminacions. Cal avançar també en les polítiques contra la violència 

masclista. Volem un poble feminista, on no puguin succeir casos on l’actuació de 

l’Ajuntament, dels cossos de policia, dels serveis públics com els transports, no 

donin respostes adequades i immediates per aturar agressions masclistes, actuar 

al respecte, fer-ne un seguiment, donar tot el suport a les víctimes i millorar la 

prevenció. Malauradament, però, quan fem aquestes propostes, el govern municipal 

ens les tomba. cridapremiadedalt.cat _f: cridapremiadedalt_t: 
cridapremiadalt  i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

lES PERSONES Al CENTRE DE TOTES 
lES POlíTIqUES. La còmoda majoria del 
Govern, atorgada per la ciutadania, ens permet 

tirar endavant els reptes compromesos. El desenvolupament del 
nostre programa dóna els seus fruits amb l’inici de les obres del 
nou CAP, la finalització de l’ampliació del pavelló i l’augment 
de la seguretat amb el percentatge més baix de robatoris de la 
comarca, entre molts altres temes.  El full de ruta s’aplica amb 
la màxima responsabilitat i solvència, amb totes les taules de 
diàleg obertes per consensuar amb qui vulgui fer-ho de forma 

constructiva i lleial. Parlarem d’energia verda, però sense 
posar el nom de l’Ajuntament al costat de cap marca, cercarem 
la millor solució i donarem les mateixes oportunitats en una 
licitació oberta. També, ho farem obrint la taula del Pla d’Igualtat 
per incorporar les mesures LGTBI que hi manquin i parlarem 
d’educació especial. No us deixeu manipular, comproveu què s’ha 
dit en els Plens a Youtube o a Premià de Dalt Media i traieu les 
vostres pròpies conclusions. Perquè no és el mateix dir que una 
moció s’ha de recollir com un prec i recollir-la, que dir que s’està 
en contra.  www.joseptriado.cat / 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.

PER UN PREMIÀ DE DAlT SOSTENIBlE. Els 
objectius de Desenvolupament Sostenible que la ONU fixa en 
la seva Agenda 2030, demanen garantir l’accés a una energia 

assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. L’energia solar 
fotovoltaica és una de les principals tecnologies que contribuirà signifi-
cativament a incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració 
d’energies renovables en el sistema elèctric i a reduir les emissions conta-
minants. Per la seva banda, Catalunya s’imposa els reptes de reduir la seva 
alta dependència energètica, de promoure de forma decidida l’autopro-
ducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable i democratitzar el 
model energètic. Els municipis no podem defugir la nostra responsabili-

tat enfront de l’emergència climàtica (que es fa evident amb fenòmens com 
el temporal Glòria). En aquesta línia, ERC Premià de Dalt va presentar, al 
ple de febrer, dues mocions amb l’objectiu de promocionar la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques als sostres dels edificis municipals i a les 
llars particulars amb bonificacions de l’IBI a aquelles persones que fessin el 
pas cap a l’autoconsum. El govern ens va tombar les dues mocions. Som un 
poble solidari, també amb el medi ambient, i exigim que les nostres insti-
tucions estiguin a l’altura dels seus ciutadans i es comportin de manera 
responsable, més enllà de declaracions.f: Esquerra-Republicana-de-Ca-
talunya-Premià -de-dalt _ m’estimo premia de dalt _ i: ercpremia-
dedalt_t: @ERCPremiadedalt _ w: locals.esquerra.cat/premiadedalt

¿qUé lE PASA A NUESTRA POlICíA 
lOCAl?  Esta pregunta es la que nos hacemos desde el 
Grupo Municipal de Ciutadans, al ver que nuestra policía 
Local,  está asfixiada por parte del actual equipo de Gobierno 

(JuntxPdDalt y PSC), que dejan de lado la  seguridad en nuestro municipio. 
Ciutadans Premià de Dalt, se ha reunido varias veces con el sindicato 
policial, con la intención de conocer de primera mano los problemas o 
puntos de mejora dentro de su organigrama. En estas reuniones abiertas 
a todos los grupos políticos no hemos contado con la presencia del equipo 
de gobierno, totalmente necesaria en un gobierno en mayoría como el 
que tenemos para tomar cualquier tipo de decisión. Es triste ver como la 

Policía Local, se tiene que presentar en un pleno, para quejarse, de que 
su Ayuntamiento no les trata con dignidad, por no sentirse escuchados 
en ningún otro foro. ¿De verdad este es el sistema que quieren desde 
la regiduría de Seguridad Ciudadana? Desde este Grupo Municipal, 
estamos orgullosos de nuestra Policía local, que a pesar de no estar todo 
lo bien que debería estar,  hacen una gran labor  día a día, y desde aquí, 
les damos nuestro máximo  apoyo. Nos merecemos tener una policía 
local con medios y un  número de efectivos acordes con las cargas de 
trabajo. Sólo así podremos garantizar la seguridad de nuestros vecinos.

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_Premidedalt 663 734 010  

ARA SI, NOU AMBUlATORI Des del PSC de Premià 

de Dalt, ens felicitem que per fi, hem pogut arribar al final 

del tràmit administratiu i que el passat mes de febrer hagin 

començat les obres del nou ambulatori de Premià de Dalt. 

Aquest projecte, nascut l’any 2004 fruit de l’acord amb l’ajuntament 

de Premià de Mar, va ser liderat per qui aleshores portava l’àrea d’ur-

banisme, el regidor del PSC Emilio Mariscal, que va deixar sentades 

les bases amb la Generalitat de Catalunya, tant de la ubicació al sector 

de Víctor Català com de la ubicació de la nova biblioteca municipal, 

la biblioteca Martí Rosselló de Premià de Mar. Ambdós ajuntaments 

van acordar aquesta inversió al voltant del Barri Santa Anna com una 

millora substancial d’equipaments pels dos municipis. De fet el nou 

ambulatori suposarà una gran millora pels usuaris del servei, però 

sobretot serà un canvi important en les condicions de treball dels 

professionals sanitaris. D’altra banda, volem animar a tothom a 

participar en els actes de commemoració del 8 de març, dia de la dona 

treballadora, dia de reivindicació per la igualtat, per l’empoderament 

de la dona i per condemnar la violència contra les dones que a finals 

de febrer ens deixa 12 dones assassinades.. Tolerància 0!!!! f: socia-
listes premià de dalt_ i: pscpremiadedalt t:  PSC Premià de dalt/



Has estat regidora d’Igualtat i Benestar Social els 
darrers anys. A tocar del 8 de març, com veus l’evo-
lució de la política municipal en l’àmbit del feminis-
me? S’ha fet camí a base de picar molta pedra. Hem fet 
un Pla d’Igualtat per a la ciutadania, un Pla d’Igualtat a 
nivell intern de l’Ajuntament i hem donat molta visibili-
tat al tema del feminisme. A través del Bus Lila que vam 
emplenar l’any passat, hi ha hagut una tasca de donar 
importància al nivell igualitari entre totes i tots nosaltres.

Creus que el moviment  internacional #MeToo ha 
marcat un abans i un després en la visibilitat del 
món feminista? Jo on posaria l’èmfasi és a les xarxes 
socials perquè han donat molta força a aquest moviment 
ampliant la sororitat. Ens hem pogut comunicar, expli-
cat les nostres experiències i compartit entre nosal-
tres. Crec que va ser un punt d’inflexió el moviment de 
la vaga del 8 de març per donar visibilitat en el món de 
la cura. Vam parar un dia perquè tothom se n’adonés de 
la feina que estem fent, invisible i no remunerada que 
representa però el 23% del PIB. A més, les xarxes socials 
han mobilitzat el jovent perquè li ha arribat la infor-
mació, li ha interessat i s’ha afegit a la reivindicació.

és veritat que la gent jove ha omplert els carrers 
amb el tema de la dona com també en la lluita 
contra el canvi climàtic. Com veus la seva impli-

cació? Ara mateix estem en una quarta generació 
de feminisme perquè portem 60 anys treballant-hi. 
Des d’aquesta perspectiva s’ha evolucionat i el que 
és més bonic d’aquesta comunicació global a les 
xarxes és la unió entre dones de totes les genera-
cions i a partir de la perspectiva de la diversitat.

Creus que el feminisme ha arribat a totes les 
generacions? No, és clar. Tots els mandats que 
tenen les nostres àvies són de ‘sigues forta, ‘aguanta’, 
‘no et queixis’... En breu, els mandats del patriar-
cat en què es promovia la puresa, la castedat a nivell 
sexual...  Les dones d’aquells temps ho porten inte-
grat a ferro. Les persones que són molt més rígides els 
hi costa molt més entendre aquesta nova perspecti-
va mentre que les que són més obertes i flexibles els hi 
és més fàcil primer entendre-ho i després entrar-hi. 
hem de tenir clar que ser dona no vol dir ser feminista.

quin paper consideres que ha de tenir l’home en 
aquest moviment? ha d’integrar el feminisme en la 
seva cultura i manera de pensar. El patriarcat ven ‘no sóc 
feminista ni masclista”, i ho ven així perquè no li inte-
ressa el feminisme com a  moviment que cerca la llibertat 
i el tracte igualitari en qüestió d’oportunitats, llibertats 
i de drets. A vegades el concepte feminista està malentès 
i mal interpretat. En gran mesura perquè al patriarcat li 
agrada la lluita i la competitivitat, i al feminisme no.

Avui fa un any, a la manifestació del 8 març vas 
sorprendre molta gent amb un cartell en què es 
llegia ‘Vull ser la primera alcaldessa del meu poble’. 
Aquest desig ja ha passat de llarg? Hi ha moments 
en què ho he descartat i molts altres en què no. Crec de 
debò que podria fer molt bona feina com a alcaldessa i és 
un repte que em motiva. Tot i així, quan vaig fer aquell 
cartell era una reivindicació històrica i he de dir-vos 
que em va sobtar la repercussió. I sí, m’agradaria ser la 
primera alcaldessa del meu poble. 

Ser dona no vol dir ser feminista
una dona que mira el món amb perspectiva lila, defensa una societat feminista, oberta i orgullosament diversa

Magda Julià EntrEvista

15

La Magda Julià és una persona que et captiva des del primer moment amb el seu somriure i vitalitat. És una 
dona valenta i de fermes conviccions que té molt clar què vol a la vida i traça el millor camí per a assolir els seus 
reptes. Compromesa amb el país i feminista de cap a peus, avui gaudeix de la seva feina de psicòloga alhora que 
no descarta el seu retorn a la política municipal per a esdevenir la primera alcaldessa de Premià de Dalt.



W W W . P U N T I M M O B I L I A R I . C O M

info@puntimmobiliari.net
93 751 65 46

La seva immobiliària de confiança


