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L’alcalde escriu

La COVID19 ens ha situat davant de reptes que mai haguéssim 

pogut imaginar: el confinament de les veïnes i veïns, la 

suspensió d’activitats, el tancament de serveis municipals, 

l’atenció a les persones més vulnerables, les mesures extremes 

i excepcionals per protegir la població, evitar la propagació de 

la pandèmia i evitar així el col·lapse del nostre sistema sanitari. 

Tot això ha absorbit el 100% de l’acció d’aquest Govern des de 

la segona setmana de març. 

La pandèmia ha posat al descobert que som una societat 

vulnerable. Els efectes personals, socials i econòmics que 

provoca i provocarà aquesta crisi sanitària segur que ens faran 

canviar, reconsiderant alguns principis que fins ara semblaven 

inamovibles. Nosaltres hem prioritzat tres àmbits que 

considerem fonamentals, l’atenció social a les persones més 

vulnerables, la salut, i els serveis de via pública i edificis.

La gent del nostre poble heu tingut i teniu una resposta 

magnífica, tant individualment, respectant les recomanacions 

sanitàries establertes, com a nivell col·lectiu, amb voluntaris 

que col·laboren amb els Serveis Socials per atendre les persones 

més vulnerables, i altres que confecciones mascaretes 

solidàries o viseres protectores amb impressores 3D.                      

A totes elles, gràcies!

Vull dedicar unes paraules de reconeixement a la feina dels 

treballadors públics en general i especialment als treballadors 

municipals. Unes persones que han esdevingut més que mai 

essencials. Els agraeixo la seva feina i dedicació.

Sabem que la sortida d’aquesta situació serà llarga i dolorosa. 

Però estic convençut que entre totes i tots ho aconseguirem i 

ho farem reforçats i havent après moltes coses.
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PREMIÀ DE DALT

L’Ajuntament agraeix la col·laboració 

de tothom per contribuir a la salut

FEM FRONT A LA PANDÈMIA

3

Premià de Dalt conviu amb les restriccions a la 

mobilitat i el distanciament social de manera 

cívica i responsable, fet pel qual l’Ajuntament 

agraeix als veïns i veïnes la seva col·laboració.

Des del Govern s’ha fet el seguiment de totes les 

mesures que s’han adoptat des de la declaració de 

l’estat d’alerta, informant la població a diari, de forma 

transparent i eficient. S’ha creat un espai web específic 

del Coronavirus on s’ha anat penjant tota la informació 

oficial sobre aquesta qüestió, alhora que s’ha fet difusió 

de totes les mesures a les xarxes socials. 

Els equipaments municipals també han tancat portes, 

mantenint però l’atenció al públic de forma telemàtica, 

a excepció dels serveis considerats essencials que 

mantenen la seva activitat de forma presencial. 

S’han tancat també els parcs infantils i espais públics.

L’Ajuntament vol agrair la col·laboració, suport i 

donacions de material rebudes de particulars i empreses 

del poble; de tots els comerços que poden romandre 

oberts i que en molts casos fan servei a domicili; de les 

persones voluntàries que s’han adreçat al Consistori per 

oferir la seva ajuda, i en general, de tota la societat civil.

Sobretot, però, volem reconèixer la tasca dels serveis 
de la Policia Local, els Serveis Socials, la Brigada i els 
serveis de neteja i recollida de residus de la Societat 
Municipal La Pinassa —tots ells presencials—, i també 

la de la resta de treballadores i treballadors públics que 

continuen fent la feina des de casa seva per garantir el 

funcionament de l’administració.

A dia d’avui s’han suspès totes les activitats promogudes per l’Ajuntament durant abril i maig, és a dir, el Divertit, 
la programació Arrela’t, l’Aplec de la Cisa i la Missa Rociera.

ESPECIAL CORONAVIRUS/ Tota la informació actualitzada diàriament



438 Trucades pro-actives / 292 trucades de teleassistència / 39 trucades 
a persones usuàries dels Serveis Socials municipals : 11 Espai Respir (centre de dia municipal)                   
28 persones derivades des dels Serveis Socials 4 persones reben suport psicològic

Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària(SAD)
L’empresa suport al SAD MIR atén 56 persones: 36 derivades de Serveis Socials municipals/ 
20 usuàries de l’Espai Respir / 34  Àpats a domicili cada setmana / 228 dinars/ 124 sopars

Distribució Solidaria d’Aliments (DISA) 
94 famílies derivades: 206 persones beneficiàries

Tiquets Enfresca’t
Març i abril 387 -per canviar-los per aliments frescos, per a 31 famílies.

Targetes moneder 133 targetes repartides (substitueixen les beques menjador)

Pobresa energètica 22 accions - pagament de rebuts d’aigua, llum i/o gas

Desinfeccions 2 domicilis per COVID19

Sense sostre
Localitzades 8 persones > 6 de les quals han accedit al centre sensellarisme d’El Masnou

Xarxa de voluntariat col·laborador de Serveis Socials:
60 persones activades / 17 a dia d’avui presten servei

PREMIÀ DE DALT4

SERVEIS SOCIALS

La regidoria d’Acció Social 
va establir un protocol d’emergència
Objectiu fonamental
Garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat.

Què hem fet?

Què hem fet?

Col·lectius de risc detectats
Famílies amb infants en situació de risc social 

Persones grans soles/ 

adultes amb dependents al seu càrrec / 

amb diversitat funcional / 

amb malaltia crònica/ malaltia mental

Accions prioritàries
Situacions d’emergència social

Serveis d’atenció domiciliaria (SAD)

Serveis de menjador

Alimentació bàsica

Atenció a menors en situació de risc



S’obre una xarxa de col·laboradors 
per atendre necessitats pel coronavirus

A iniciativa del teixit 

associatiu i de molts veïns/

es del poble, l’Ajuntament 

de Premià de Dalt va crear una 

xarxa de persones col·laboradores 

amb l’objectiu de posar en contacte 

persones que necessiten suport 

en aquestes dates d’aïllament, i 

persones que estan disposades 

i compleixen els requisits 

indispensables per a fer-ho.

A tal efecte, l’Ajuntament va 

dotar-los d’un kit de protecció 

així com amb una assegurança. 

Les tasques són, per exemple, fer 

la compra, companyia o petits 

encàrrecs. 

En cap cas però mai estaran 
relacionades amb l’atenció 

sanitària que és exclusivament a 

càrrec de professionals.

L’Ajuntament vol expressar el seu 

agraïment a les persones que han 

impulsat aquest voluntariat, fet que 

posa de manifest una vegada més 

la solidaritat, la responsabilitat i el 

compromís de la ciutadania amb les 

persones més vulnerables.

Les persones que tinguin alguna necessitat de rebre suport per 
a la realització de les seves tasques habituals (comprar, passejar 
el gos, etc.) perquè són població de risc i no poden sortir de 
casa, també poden comunicar la seva situació a l’Ajuntament

VOLUNTARIS

ASSISTÈNCIA

ESPECIAL CORONAVIRUS/ Iniciativa solidària i de participació ciutadana per ajudar a atendre gent que visqui dificultats per la pandèmia

Persones amb necessitat 
de suport i acompanyament
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No s’atendran consultes relacionades amb la salut

Ajuntament Premià de Dalt

Telèfon Assistència persones vulnerables COVID19
Trucant o enviant un WhatsApp, de 8 a 20 h



Les persones voluntàries 

activades pels Serveis 

Socials municipals han 

repartit mascaretes comprades per 

l’Ajuntament als domicilis de les 

persones de més de 65 anys veïnes 

del municipi. Aquesta mascareta és 

la que s’ha d’utilitzar per sortir al 

carrer en els supòsits que estableix 

la llei: anar a comprar aliments, 

medicaments o treure diners, 

principalment. L’Ajuntament 

insisteix que el seu ús és només per 

quan sigui estrictament necessari, 

i que la millor mesura per frenar el 

contagi és quedar-se a casa i en cas 

de sortir, mantenir el distanciament 

social de 2 metres.

Per tot això, recordem que les 
persones de risc o vulnerables 
tenen a la seva disposició els Serveis 
Municipals per a fer les seves 
compres o treure a passejar el seu 
gos i així evitar sortir a casa trucant 
al telèfon 673 037 014.

La iniciativa ‘Mascaretes 

solidàries’ va néixer 

de la Montse Assens i 

la Josi Duran. Conscients que 

mancaven mascaretes, van decidir 

confeccionar-ne primer per  a la 

gent del poble però després, vist 

l’èxit, s’ha expandit per altres 

municipis. La solidaritat també 

arriba de mà d’empreses que els 

cedeixen la roba i de dentistes 

que les esterilitzen. Una vegada 

fetes, s’organitza la recollida 

i el repartiment a residències 
de gent gran, centres de salut i 
establiments comercials on la gent 

que en necessita en pot recollir de 

forma gratuïta. 

Ara, ‘Mascaretes solidàries’ 
treballa per a confeccionar 
mascaretes infantils per a nenes i 
nens a partir dels 3 anys.

GENT GRAN

SOLIDARITAT

ESPECIAL CORONAVIRUS/ A Premià de Dalt viuen quasi 2.000 persones majors de 65 anys

PREMIÀ DE DALT6

Repartim mascaretes reutilitzables 
a les persones majors de 65 anys

Més de 10.000 mascaretes 
solidàries fetes a Premià de Dalt



   

Vint-i-dues persones 
denunciades 

per trencar el confinament

/ Entre el mes de març i el 26 d’abril de 2020 

La Policia Local de Premià de 

Dalt ha creat una iniciativa 

especial pels nens i les nenes 

del municipi que celebrin el seu 

aniversari durant l’estat d’alarma. 

Fins al dia 27 d’abril, ja havien 

felicitat 175 nens/es.

Amb l’objectiu que els més 

petits puguin gaudir del seu dia, 

l’Ajuntament ha habilitat un 

formulari a la pàgina web municipal 

perquè tots els pares i mares que 

tinguin un/a fill/a menor de 10 anys 

celebrin l’aniversari d’una manera 

especial.

Un cop tramitada la petició dels 

pares i mares, els agents policials 

s’aproparan al llarg del dia al 

domicili del nen o la nena i faran 

una crida per megafonia des del 

vehicle policial perquè tot el veïnat 

s’uneixi a cantar l’aniversari feliç.

Les famílies interessades, han 
d’avisar amb un mínim de 24 h 
d’antelació. Això sí, es demana que 

no avisin els infants prèviament, 

perquè podria ser que per prioritats 

del servei els agents no poguessin 

acudir a la cita.
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POLICIA LOCAL

ESPECIAL CORONAVIRUS/ La proposta està pensada pels menors de 10 anys i està disponible al web municipal, durant el confinament

S’impulsa una iniciativa 
per celebrar els aniversaris dels més petits 

DENÚNCIES

Per a demanar-ho                 
només heu d’emplenar                
un formulari

Escanegeu al CODI QR                    
per a fer-ho

Els agents de la Policia Local de Premià de Dalt han identificat 

durant aquest període 878 persones; han controlat 785 

vehicles i han interposat denúncia contra 22 persones per 

no haver respectat les restriccions pròpies de l’estat d’alarma. 

La patrulla també controla que tothom que surti al carrer ho faci 

amb les limitacions establertes, per franges horàries, edats màxim 

durant 1 hora sempre dins del terme municipal de Premià de Dalt.

Les persones que no segueixin aquestes restriccions seran 
degudament sancionades.



   

El Govern aprova un primer Pla amb ajuts extraordinaris    
i excepcionals per a famílies i empreses

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

FAMÍLIES

160.000€

540.000€

700.000€

IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL 
davant la covid19 €

Ajuts directes empreses i autònoms 
(+100.000€, fins a 1.500€ per sol·licitud)

Ajuts indirectes per bonificacions fiscals
No cobrament de taxes a comerços i empreses tancades durant el confinament 
(+40.000€ estimació x 3 mesos)

Subvenció Associació comerciants
campanyes de dinamització comercial 
(+10.000€)

Pla reactivació Polígons (+10.000€)

Avançament pagaments a proveïdors

01

01

02

03

04

05

05

02

03

04

   Ajuts directes a famílies +160.000€

 Ajuts a famílies vulnerables 6.500€/setmana

SAD, Mir, pagament lloguers, subministraments i aliments 

 Reforç serveis socials Centre de dia Respir, Serveis 
d’atenció domiciliaria, personal (+170.000€)

Ajuts indirectes Ordinadors i tablets per a garantir
 educació per a tothom. Banc de llibres (+110.000€)

Modificació calendari fiscal
  endarrerint el cobrament d’impostos fins el 3r i 4t trimestre

No cobrament taxa serveis municipals
  (+100.000€ estimació x 3 mesos) Escola Bressol, Música, Dansa i Ludoteca



      

100.000€

01

02

03

   Ajuts directes a famílies +160.000€

 Ajuts a famílies vulnerables 6.500€/setmana

SAD, Mir, pagament lloguers, subministraments i aliments 

Ajuts indirectes Ordinadors i tablets per a garantir
 educació per a tothom. Banc de llibres (+110.000€)

Modificació dates pagament per COVID19
CALENDARI FISCAL 2020

IBI
Impost Bens immobles

(no domiciliats)

1a Fracció IBI (domiciliat)

2a Fracció IBI (domiciliat)

3a Fracció IBI (domiciliat)

Impost vehicles (IVTM)

Taxa residus
(no domiciliat)

1a Fracció taxa residus
(domiciliat)

2a Fracció taxa residus
 (domiciliat)

Taxa cementiri municipal

Taxa  guals

Taxa clavegueram 

GEN
ER

M
AIG

SETEM
BRE

M
ARÇ

JU
LIO

L

N
OVEM

BRE

FEBRER

JU
N

Y

OCTUBRE

ABRIL

AGOST

DESEM
BRE

del 4maig al 1octubre

del 4maig al 1octubre

4 maig

3 maig

3setembre

1 juliol

1 octubre

ACTUALITZAT

ACTUALITZAT

ACTUALITZAT

ABANS:

ABANS:

ABANS:

ABANS:

ABANS:

ACTUALITZAT

ACTUALITZAT

5 agost

1 juliol

6 juliol

6 juliol

6 juliol

10octubre

1 octubre

1 desembre

del 2març al 1juny

ACTIVITAT COMERCIAL

25-49% caiguda facturació (+500€)

50-74% caiguda facturació (+1.000€)

75-100% caiguda facturació (+1.500€)

Ajuts econòmics 
a empreses tancades durant confinament



   

ESPECIAL CORONAVIRUS/ S’han repartit plantes mitjançant el voluntariat del poble porta a porta per aquesta diada confinada

CULTURA
Sant Jordi a casa
Una flor/planta a cada domicili

MENUTS

Cadascun dels 4.100 habitatges que hi ha al 

municipi ha rebut una flor/planta comprada 

a preu de saldo directament als productors 

locals: Grup Roig, Vivers de Premià de Dalt i la 

cooperativa CORMA. Les plantes les han lliurat les 

persones voluntàries que col·laboren amb els Serveis 

Socials Municipals arran de la crisi sanitària. Aquesta 

iniciativa s’ha sumat a una programació amb propostes 

telemàtiques dels diferents departaments d’Educació, 

Joventut i Cultura.

“Es tracta d’un doble gest. D’una banda aportem el 

nostre granet de sorra als productors locals de flor i 

planta força afectats per la crisi de la COVID19”, i afegeix, 

“i d’una altra, portem Sant Jordi a casa dels nostres veïns 

obsequiant-los amb una flor viva per adornar els balcons 

per Sant Jordi”. JOSEP TRIADÓ

El Consistori també començava a repartir casa 

per casa prop de 1.200 mascaretes infantils de 

caràcter solidari -que han confeccionat persones 

voluntàries de Premià de Dalt, als nens i nenes del 

poble. Abans havien repartit el darrer conte infantil, 

‘La Mila i el senyor Viola’. Es tracta d’un número més 

de la col·lecció que cada any publica l’Ajuntament amb 

la col·laboració amb el Consell Municipal de Cultura, i 

que enguany han escrit la Tais Costa i la Laia Torrens, 

ambdues mestres de l’Escola Municipal de Música, 

mentre que les il·lustracions són una creació de la nostra 

veïna Raquel González Soto. 

El conte s’ha acompanyat d’un diploma personalitzat 

per a cada nen/a que certifica la seva col·laboració 

evitant la propagació del Coronavirus.

Mascaretes infantils, 
el darrer conte i un diploma
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Reobertura 
Deixalleria La Suïssa

Reprenem
Recollida gratuïta 
trastos vellsDe dimarts a dissabte  

de 10 a 13 h i de 15 a 20 h
Dilluns i diumenge de 10 a 14 h

93 693 15 15

NO
ABANDONAR

MESURES
Passeig i Esport

Per a més informació consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

No cal portar mascareta per fer esport Si hi ha massa gent > millor marxar

14 - 70 ANYS

14 - 70 ANYS

NOMÉS ADULTS

ADULTS

ESPORTISTES

GENT GRAN

DEPENDENTS

INFANTS

+70 ANYS

TOTES EDATS

-14 ANYS

Pa
ss

ei
g

Es
po

rt

6 a 10h

20 a 23h

6 a 10h

20 a 23h

10 a 12h

19 a 20h

12 a19h

dins
municipi

sense límit km

1km
1 sortida al dia

1km
1 sortida al dia

1km
1 sortida al dia

INDIVIDUAL

CONVISQUIN/CUIDADORS

CONVISQUIN/CUIDADORS

(1)

CONVISQUIN
(2)

(2)

(2)

PASSEJAR
CÓRRER
GOS 

NO UTILITZIS 
CAP VEHICLE
PER FER ESPORT

Portar sempre 
DNI + CERTIFICAT
AUTORESPONSABILITAT EVITAR AGLOMERACIONS

2m



   

Els gossos només els 
pot treure a passejar 
una persona durant 
l’estat d’alarma

L’alcalde de Premià de Dalt, 

Josep Triadó, va establir 

mitjançant un Ban les normes 

per treure a passejar els gossos 

durant l’estat d’alarma que estem 

vivint per la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel coronavirus.

En el marc de les noves mesures de 

desconfinament aplicables des del  26 

d’abril de 2020  on els menors poden 

fer passejades de fins a un quilòmetre 

de casa seva, l’Ajuntament ha 

considerat convenient redactar 

un nou Ban que deixa sense efecte 

l’anterior de data 23 de març on 

s’establia passejar els gossos a un 

màxim de 300m des de casa. A partir 

d’ara, podeu passejar els gossos 

fins a 1 km de distància del vostre 

domicili, sempre extremant les 

mesures de protecció i de distància 

social, amb els gossos lligats i amb 

morrió si es tracta de gossos de raça 

potencialment perillosa. 

Cal recordar que les passejades no 

són una activitat d’oci i que no es 

pot mantenir contacte amb altres 

persones i animals.

Tota persona que infringeixi 
aquestes condicions serà motiu de 
denúncia per part de la Policia Local.
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ANIMALS COMPANYIA

ESPECIAL CORONAVIRUS/

La Societat municipal La Pinassa ha dut a terme 

actuacions preventives de desinfecció dels carres, places 

i mobiliari urbà per tractar d’eliminar possibles restes 

de COVID19. El Consistori ha contractat la desinfecció 

professional amb ozó dels edificis d’ús públic i ja s’ha 

actuat a l’Ajuntament i a l’edifici de la plaça de la Vila, 

Escoles Bressol, Associació de la Gent Gran i Casal 

d’Avis Santa Anna, Espai Can Figueres, Serveis Socials 

i Centre de Formació Permanent, Espai Respir i a la 

nau de la Brigada Municipal. També es desinfectaran 

l’Escola Marià Manent i l’Escola Sant Anna abans de 

reprendre el curs presencial.

No aprofitem la covid-19 per no recollir les defecacions. Qui ho faci, serà sancionat

Via pública i edificis
DESINFECCIÓ



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

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @artenseda  2. @ayora72  3.  @claudiavsalas 4. @evita_pinkie 5. @filladelsol 6. @merx_
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Moratòria als llogaters que ho sol·licitin 
sense cost financer per fer front           
a l’impacte econòmic del COVID-19.
Per a consultes o assessorament         
us podeu adreçar:

Assessoria d’Empreses
Laboral ·  Comptable ·  Fiscal 

Advocats ·  Assegurances ·  Finques
DECLARACIONS DE RENDA i PATRIMONI

AGÈNCIA OFICIAL
Assegurances Generals
Esperança Arrés

Plaça Mil·lenari 7
Apartat de correus, 11
08338 - Premià de Dalt

Tel 93 752 35 56 
info@joresp.cat 
www.joresp.cat

GABINET JORESP ASSOCIATS, SLP

Amb tu des del 1974

La 
Pinassa
Societat
Municipal

Nota informativa per a les 
persones arrendatàries 
d’habitatges i locals comercials 
propietat de La Pinassa
Promocions i Serveis Municipals, S.A

93 693 15 55 
prmd.lapinassa@premiadedalt.cat



AFRONTEM LA CRISI ENTRE TOTS I 
TOTES PER NO DEIXAR NINGÚ ENRERE 

Vivim moments complexos. Una emergència sanitària, 

social i econòmica que posa en evidència les mancances d’un sistema que 

privatitza la salut i el benestar. Alhora posa de relleu la professionalitat 

de treballadores sovint precaritzades, i la solidaritat de la ciutadania 

anònima que ajuda sense buscar res a canvi. Gràcies! En situacions com 

aquesta, cal treballar plegades, per una sortida conjunta i col·lectiva a una 

crisi que no ve d’ara. Per una sortida socialment justa que no deixi ningú 

enrere, i sostenible amb un planeta que segueixen destruint i urbanitzant. 

Cal refer prioritats, repensar polítiques, buscar consensos socials i cívics, 

pensar en totes les persones i comptar amb elles. Cal plantejar la diagnosi, 

els problemes i les solucions entre tots els agents polítics del poble. S’ha 

fet i es fa en molts municipis, però aquí no fins ara. Ho hem demanat 

reiteradament. Mentrestant hem fet preguntes i propostes, sovint sense 

resposta. Finalment, al darrer Ple se’ns ha acceptat la proposta de trobades 

telemàtiques setmanals entre govern i oposició. Ara, un mes i mig després 

de l’inici de la pandèmia, comencem a reunir-nos. Esperem així contribuir 

a que la informació circuli degudament, les propostes es debatin i els acords 

siguin amplis i compartits, per assolir les millors solucions possibles per a 

tots els veïns i veïnes.cridapremiadedalt.cat _f: cridapremiadedalt_t: 
cridapremiadalt  i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

TREBALLANT PERQUÈ NINGÚ QUEDI 
ENRERE Després de quasi 2 mesos a casa, agraïm a 

tothom l’enorme esforç i sacrifici per doblegar la corba 

d’infectats per la covid-19. Les dades són esperançadores i demostren 

que quan la nostra societat actua, pot aconseguir allò que es proposi. 

Especialment els nostres professionals de la sanitat, neteja, alimentació 

i transport, els veritables herois. Però no ens relaxem! Que les ganes 

que tenim de tornar-nos a veure, abraçar-nos i cuidar-nos no ens facin 

retrocedir en una lluita que és de fons. El virus canvia les nostres vides i ens 

obliga a repensar-nos. És una oportunitat per passar de la “normalitat” 

de la que venim a una “nova normalitat”. Més justa i més humana, amb la 

persona al centre de tot, tal i com fa 1 any es va comprometre el nostre equip. 

Tot i la caiguda d’ingressos que patirem, la gestió financera que venim fent 

en temps de crisi, però també de bonança, ens permet afrontar l’adversitat 

amb múscul i amb 2 màximes: prioritzar els recursos a les famílies i a les 

empreses. Ja hem aprovat el 1r Pla per a l’impuls econòmic i social amb 

160.000€ per reactivar el teixit econòmic i un primer paquet d’ajuts a les 

persones que més estan patint, amb més de 270.000€ en ajuts directes i 

265.000€ en serveis d’assistència i suport. I treballem en noves mesures 

per a les nostres entitats, especialment les culturals: impulsarem línies de 

suport perquè la Cultura segueixi sent sinònim de societat madura, més 

sensible i més lliure. 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.

TANT DE BO FOSSIS AQUÍ. Desitjant que en 

publicar-se aquest article hàgim superat —o estiguem camí 

de fer-ho— el maleït virus, una abraçada i els millors desitjos 

a tots els vilatans de Premià de Dalt. Una pandèmia que ha 

estat cosa de tots; dels que l’han combatuda, dels que l’han patit, dels 

que hi han perdut la vida, dels que hi han perdut algú estimat, d’aquells 

que ens han proveït, dels voluntaris i dels que espantats o prudents, han 

estat responsables i s’han cuidat per ells, però també pels altres,… de tots 

nosaltres. Una llarga tragèdia que ens ha aferrat, encara més, a la terra on 

l’hem viscuda, per la companyia amb qui l’hem patida, per l’enyor i la por 

pels nostres veïns i veïnes, família i amics.  Però en aquest món tot és finit. I 

vindran de nou els dies en què ens tornarem a saludar, potser primer només 

amb una tímida rialla d’alegria, de consol –“ens n’hem sortit, Maria”– 

i més endavant, passat el dol, les rialles seran altre cop sorolloses. I ens 

abraçarem de nou, però els nostres cors ja no tornaran a ser els mateixos. 

I tocarà refer-nos-en. I també ens caldrà la solidaritat, la força i l’escalf 

de tots plegats. I haurem après. Haurem après a valorar allò que abans 

descuidàvem. I ens sabrem humans i petits, i grans alhora per haver-ho 

suportat. Alguns no hi seran. Massa. No els oblidem. Que tinguin un bon 

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

JUNTOS VENCEREMOS Cómo no puede ser de otra 

forma, nuestro artículo está dirigido a todos los trabajadores 

públicos de este municipio y vecinas/os, que de forma 

anónima nos mantienen protegidos del Covid-19 en nuestros hogares, 

mientras ellas/os trabajan, ¡GRACIAS!. Nos está tocando vivir una época 

complicada, dónde vemos situaciones críticas a nivel social y económico, 

y es aquí, dónde tenemos que arrimar todos el hombro. Ciutadans, durante 

estas semanas, ha ido presentado una serie de propuestas sociales y 

económicas que harán que el impacto de esta pandemia se minimice y no 

permita dejarnos a nadie atrás. Notamos la preocupación de las familias de 

Premià de Dalt por su futuro, y por eso trabajaremos duro para que cada 

una de las partidas presupuestarias que salgan del ayuntamiento, sean 

para ayudar al máximo de hogares, autónomos y empresas. Las prioridades 

deben ser salvar vidas y cuidar nuestro tejido empresarial. Debemos 

conseguir que las persianas que cerraron por esta alerta, vuelvan abrirse, y 

evitar así que familias enteras se queden sin empleo. Ciutadans ha ofrecido 

ayuda en forma de propuestas al equipo de gobierno, para gestionar 

correctamente los recursos del ayuntamiento que nos pertenecen todos/

as, cómo por ejemplo reubicar las partidas presupuestarias que no se van a 

ejecutar y utilizarlas en las necesidades creadas por esta pandemia. 

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiDeDalt 663 734 010  

#STOPCOVID19 La  pandèmia  causada pel  COVID19  i 

la promulgació del Decret de l’Estat d’alarma han suposat un 

canvi dràstic en la nostra forma de vida, tant per la ciutadania 

en general com per les administracions, que  han hagut 

d’adoptar mesures  extraordinàries. Des de l’equip de govern hem posat 

tots els recursos de l’ajuntament per fer front a la pandèmia i per ajudar a la 

població a complir el confinament de la millor manera possible, atenent a 

les persones més vulnerables, fent desinfeccions, proveint als treballadors 

de risc dels equips necessaris per a la seva seguretat, repartint mascaretes 

i guants a la població, hem pres mesures econòmiques per pal·liar la falta 

d’ingressos que ha generat la paralització de l’activitat empresarial i 

comercial, hem creat una xarxa de persones col·laboradores per donar 

suport a la feina de Serveis Socials, hem comunicat a la  població  de 

manera immediata i continuada tota la informació sobre la pandèmia, etc. 

I seguirem actuant de la mateixa manera durant el desconfinament i fins 

que puguem reprendre l’activitat quotidiana. Volem fer menció especial als 

i  les voluntaris/es que han fet  possible  que les persones més sensibles a 

la malaltia no surtin de casa, que han repartit plantes a totes les famílies 

del poble i que han repartit contes als nens, posant una mica de llum en 

moments foscos. MOLTES GRÀCIES!! f: socialistes premià de dalt_ i: 
pscpremiadedalt t:  PSC Premià de Dalt/



Gràcies a totes les persones 
que ens heu recomanat lectures i que heu guarnit balcons, terrasses i 
finestres per #SantJordiConfinat a #premiàdedalt! 
Aquí en teniu una mostra

Sant Jordi



Desitgem que estigueu bé


