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Viu l’estiu a Premià de Dalt! 
Casals i campus per a infants i joves



L’alcalde escriu

A La Pinassa d’aquest mes us informem d’una 

notícia que ens hagués agradat no haver-vos de 

donar mai. A conseqüència de la pandèmia de la 

COVID19 que ens ha tocat viure, no ens queda una 

altra que anul·lar la Festa Major que celebrem al 

voltant del 29 de juny en honor al nostre patró, 

Sant Pere. Ha estat una decisió difícil que hem 

retardat el màxim possible, però la seguretat 

dels veïns i veïnes és la nostra prioritat. Ara toca 

reforçar l’atenció social i ajudar a recuperar el 

comerç local i les petites empreses reactivant-les.

Amb aquest objectiu, destinarem a Serveis 

Socials, al comerç i a petites empreses els recursos 

econòmics previstos per a la Festa Major 2020. I us 

garantim que al 2021 en programarem una de més 

grossa per a celebrar Sant Pere com cal.

Ara més que mai, és el moment d’agrair la feina 

feta i l’esforç realitzat en els darrers mesos a tot el 

teixit comercial de Premià de Dalt i donar-los tot 

el suport en aquesta nova etapa. Ara és el moment 

d’omplir de vida els carrers i fer pinya entorn el 

nostre comerç local. Ara ens toca a nosaltres.

La nova realitat després del coronavirus ha fet 

que el nostre comerç s’adapti a les necessitats 

emergents, creant espais segurs, activant eines 

digitals i oferint mitjans per fer arribar els seus 

productes i serveis a les nostre cases. Fem-los 

confiança!
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El tràmits administratius
es realitzaran prioritàriament 
de forma telemàtica

PREMIÀ DE DALT

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA

3

L’Oficina d’Atenció Ciutadana torna a obrir el dia 15 

de juny amb cita prèvia, per garantir mesures de 

protecció i distanciament

Des del dilluns 15 de juny la realització de tràmits 

a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania ha recuperat 

l’atenció personalitzada presencial a través de cita 

prèvia, per assegurar una ràpida atenció i garantir 

les mesures higièniques i de distanciament físic per 

evitar contagis. Tanmateix, es recomana i prioritza 

l’atenció telemàtica perquè podeu realitzar els tràmits 

i gestions més comuns amb l’Ajuntament de Premià de 

Dalt a través del portal de tràmits que trobareu al web 

municipal www.premiadedalt.cat.   

Les persones que no puguin fer tràmits telemàtics 
podran demanar cita prèvia, la qual es podrà sol·licitar 

a través del web municipal o bé telefònicament al 93 

693 15 15, indicant el dia i hora desitjats i el tràmit a fer. 

Després de la vostra petició, rebreu confirmació del dia 

i hora de la cita sol·licitada i llavors podreu dirigir-vos 

a l’OAC, situada a la planta baixa de l’Ajuntament de 

Premià de Dalt.

idCATmòbil, el certificat digital per a tothom

Si no disposeu de certificat digital, podeu obtenir 

gratuïtament l’idCATmòbil, ara també amb el passaport 

o TIE (Targeta d’identitat d’estranger) a part del DNI, i 

fer els tràmits electrònics que necessiteu.

És important recordar que heu d’accedir a les instal·lacions municipals amb mascareta. Abans d’entrar-hi, trobareu un 
dispensador de gel hidroalcohòlic perquè us renteu les mans.

Destaquem / L’OAC oberta a l’atenció ciutadana presencial amb cita prèvia

CODI QR per a TRÀMITS

CODI QR per a IdCATmòbil

NOU HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (a causa covid19)

Dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h 
Accés : Costat de l’entrada a la sala de plens.  

93 693 15 15
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ERC-AM

ERC-AM

ERC-AMCRIDA i C’S

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

JUNTS, PSC

UNANIMITAT

UNANIMITAT

UNANIMITAT

JUNTS, 
CRIDA, PSC 

i C’S

JUNTS, PSC, 
CRIDA, C’S

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PROPER ORDINARI / 20 d’ABRIL de 2020 (telemàtic)

Acords de Ple

Moció de Crida Premià de Dalt per la derogació de la LRSAL i la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la crisi 
social i econòmica actual

Moció de Crida Premià de Dalt per a l’impuls i millora de l’atenció 
primària de Premià de Dalt i Premià de Mar

Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2020, relatiu a 
l’increment retributiu del 2% del personal funcionari i laboral de la 
Corporació.

Modificació de l’acord de designació dels representants de la Corporació 
en diversos òrgans col·legiats. 

Aprovació provisional del text refós III de la Modificació puntual del 
POUM del sector PP2 “Can Nolla” de Premià de Dalt.

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus, d’assumpció de la 
Gestió informatitzada del padró d’habitants de Premià de Dalt (AGIPH), 
per part de la Diputació de Barcelona, per adaptar-lo a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades.

Modificació de pressupost núm. 1/2020 (urgència)

Moció de Crida Premià de Dalt per establir un canal formal, directe i 
continu de comunicació i intercanvi d’informació i propostes entre el 
Govern i els Grups de l’oposició, amb reunions telemàtiques setmanals.

DIGUES LA TEVA OPINIÓ el ciutadà exposa

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

NOVASECCIÓ

He observat que la Crida té el costum d’enganxar 
propaganda al mobiliari urbà. El dimecres onze de 
març ho vaig constatar una altra vegada amb els 
cartells enganxats als fanal de la Riera. Allí mateix 
vaig trobar un dels seus representants al Ple de 
l’Ajuntament, i l’hi vaig retreure la falta de civisme, em 
va contestar que s’havia decidit en assemblea.

Voldria saber per què es permet enganxar 

propaganda als fanals o altre mobiliari urbà. Crec 
que encara que es treguin quan ja ha passat 
l’esdeveniment, els senyals que deixen les cintes 
adhesives queden de forma permanent i quan els 
neteja la brigada ho paguem tots els contribuents.

Qualsevol grup  polític, publicitat, etc. pot fer-ho amb 
impunitat? 

Atentament. Esperança Larruy Hernàndez

PLE ORDINARI / 18 de MAIG de 2020 (telemàtic)



269 felicitacions d’aniversaris 
pels infants del poble

Amb l’entrada a la fase 1, la 

Policia Local de Premià de 

Dalt ha deixat de felicitar 

els aniversaris de les nenes i nens del 

poble perquè aquests ja poden sortir 

de casa. Durant aquest temps, els 

agents han felicitat 269 aniversaris, 

portant durant una estona als 

més petits una mica d’alegria i 

distracció, en una iniciativa de la 

policia que ha estat molt ben rebuda. 

De fet, els infants fins i tot han 

obsequiat les patrulles amb dibuixos 

molt bonics i missatges positius. 

Des de l’Ajuntament volem donar 

les gràcies a la Policia Local per la 

iniciativa i a les famílies dels nens 

i nenes per haver-los fet feliços 

amb aquestes felicitacions durant el 

confinament.  

POLICIA LOCAL

ZONA BLANCA

Iniciativa solidària i de participació ciutadana per ajudar a atendre gent que visqui dificultats per la pandèmia
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L’Ajuntament és a punt 

d’enviar la targeta de 

resident a les persones 

veïnes de La Floresta i can Vilar que 

disposen d’un vehicle amb l’impost 

de vehicles domiciliat a Premià de 

Dalt. És un tipus de regulació de 

l’aparcament gratuïta, a diferència 

de la zona blava o verda, i té per 

objectiu garantir que el veïnat pugui 

aparcar el seu vehicle al barri. Els 

veïns rebran a casa una targeta que 

els identifica com a residents i que 

han de col·locar a un lloc visible del 

cotxe.

Criteris d’adjudicació
Persona resident amb 

l’empadronament de la persona 

propietària del vehicle i pagament 

de l’impost de circulació al 

municipi.

Excepcions 
En aquests casos, la 

persona interessada 

haurà de sol·licitar 

la targeta i la rebrà després de 

comprovar cada supòsit.

Persones empadronades al barri 

però vehicle amb impost de 

circulació en un altre municipi

Persona empadronada al barri però 

a l’impost de circulació consta un 

anterior domicili dins del terme 

municipal de Premià de Dalt

Persones no empadronades al poble 

ni amb l’impost de circulació al 

municipi però que manifesten viure 

al barri.

Els establiments comercials rebran 

1 targeta per comerç en què figurarà 

el nom del negoci. 

L’1 de juliol La Floresta i Can Vilar 
es converteixen en zones blanques d’aparcament

Aparcament gratuït per als vehicles residents al barri i amb estacionament horari controlat per a la resta



L’augment de les temperatures i les pluges de la 

primavera comporten l’aparició, novament, del 

mosquit tigre.

En les darreres setmanes, s’ha advertit de la presència 

de mosquits tigre a diversos punts. Per aquest motiu, 

des de l’Ajuntament es fa una crida als veïns i veïnes a 

seguir les recomanacions per intentar evitar que aquest 

insecte sigui molt present.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de 

petites dimensions susceptible de quedar inundat 

i que contingui aigua durant uns quants dies. En 

conseqüència, el control preventiu pot aconseguir-se 

eliminant els llocs d’aigua on creixen. I, aquí, és molt 

important comptar amb la col·laboració ciutadana. 

La immensa majoria d’espais on el mosquit tigre pot 

criar són en finques privades. Especialment, els ous els 

dipositen en recipients petits que continguin aigua

Per això es recomana buidar tots els recipients que es 
tinguin amb aigua en finestres, balcons, patis i jardins.

ARA ET TOCA A TU

COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Ens afegim a la campanya ‘Ara et toca a tu: Gràcies!’ de la Diputació de Barcelona
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El comerç local dona vida 
als carrers del nostre poble

Mesures de precaució contra el mosquit tigre!
Us necesitem per fer el control preventiu

Ara més que mai, volem 

llançar un missatge 

d’agraïment als nostres 

comerciants. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt 

s’ha sumat a la campanya impulsada 

per Diputació de Barcelona ‘Ara et 

toca a tu: Gràcies!’. La campanya 

té per objectiu el posar en valor el 

comerç i mercats de proximitat 

que durant aquest temps de crisi 

sanitària, estan demostrant la seva 

importància en el teixit comercial, 

abastint la ciutadania. 

La campanya pretén potenciar i 

reforçar el comerç local, i ajudar-lo

a recuperar-se del gran impacte 

arran de la Covid-19 i alhora, 

conscienciar la ciutadania de la 

importància de comprar en aquests 

establiments. 



AJUTS ECONÒMICS
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Àpats a domicili _ 34.829 €  (2.843 àpats)

Targetes moneder_ 13.350 €
Targetes per a compres d’articles de necessitats bàsiques, higiene i alimentació

Tiquets Enfresca’t _ 6.555 € (53 famílies_ per bescanviar menjar fresc)

Ajudes a famílies _ 13.428 € 
(Lloguer, aigua, gas, llum, beques Espai Respir, beques per a teràpia, farmàcia, manteniment habitatge)

SERVEIS SOCIALS 16 març - 25 maig
(70 dies)

(567 persones )

Equip de professionals: 10 persones 
Visites de seguiment: 145 persones 
Suport psicològic: 23 persones

Impuls econòmic

Persones ateses

Suspesa la convocatòria d’ajuts de lloguer 
per a les persones afectades econòmicament per la COVID-19

Una línia d’ajuts per pagar el lloguer i les 

hipoteques de les famílies amb dificultats 

econòmiques sobrevingudes per la pandèmia.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha suspès 

cautelarment des del 4 de juny de 2020 la presentació 

de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar 

l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els 

lloguers de l’habitatge habitual, davant de l’elevat 

volum de sol·licituds presentades.

La suspensió es mantindrà fins que la tramitació i 

valoració de les sol·licituds ja presentades permetin 

analitzar la suficiència del crèdit que faci viable 

la continuació o no de la presentació de noves 

sol·licituds.

Us recordem que segons les condicions d’accés 
d’aquests ajuts el termini de presentació d’aquestes 
sol·licituds va començar el 19 de maig i finalitza el 30 
de setembre.



   

Escola Marià Manent i Escola Santa Anna

Torns: de 9 a 13h (no dinar) / de 9 a 15 h (amb dinar) / de 9 a 17h (amb dinar)

Acollida de 8 a 9h

Descomptes per paquets setmanals

Inscripcions:
www.viudinamic.org 

mail: estiu@viudinamic.org 

Propostes per a famílies amb infants
Estiu 2020

P3 a 6è primària

Activitats culturals, d’esport i de lleure organitzades per l’entitat Dinàmic

Eina per a reprendre el dia a dia dels infants

Acompanyats d’un equip preparat per acompanyar-los emocionalment

Estiu en Marxa > CASAL D’ESTIU
Del 30 de juny al 31 de juliol



   

7 a 17 anys

12 a 16 anys

   

Club Vòlei Premià de Dalt
De 9 a 13 hores

Preu x setmana: 77€

Paquet de 5 setmanes: 360€

info@cvpremiadedaltmaresme.net 

Futbol Sant Berger 
CE Premià de Dalt
De 9 a 13.30 h

Recollida gratuïta 8.30 h a 9 h/ Migdies 13.30 a 15 h

1 setmana 72€ / 2 setmanes 135€

3 setmanes 200€ / 4 setmanes 265€

Inscripcions: 620 899 477

PRE INSCRIPCIONS

Fins el 17 de juny

A l’OAC Ajuntament

Instància digital

Sorteig places 19 de juny

INSCRIPCIONS

Del 22 al 24 de juny 

de 10h a 14h a la Fletxa

Preu inscripció: 10€ x setmana

*Despeses de transport no incloses

lleure

Estiu Jove > ACTIVITATS PER A JOVES, havent cursat l’ESO
 Del 6 al 31 de juliol

Campus entitats esportives

Campus d’estiu 
CFS Premià de dalt
De 9 a 13.30 hores

Grup màxim 10 jugadors/es de 5 a 16 anys

Preu per setmana: 55€

Campus sencer: 250€ /230€amb 2n germà/na 
(descomptes de 5€/setmana per a jugadors/es del Club o 
per germà/na inscrit/a)

info@cfspremiadedalt.es / 617 164 367

Club de Tennis Premià de Dalt 
Grups reduïts

Places limitades 

5% de descompte(reservas abans del 15 de juny)



Barri Sta. Anna-Tió
Dimarts, de 09.00 a 12.00h 
Mercat ambulant  (zona Petanca)

Barri del Remei
Dijous, de 10.00 a 13.00h
(al costat de La Petanca)

Espai La Fàbrica
Diumenge, de 10.00 a 14.00h
(carretera d’Enllaç).

Ja podeu utilitzar
deixalleria mòbil

   

Mantenir una distància mínima de dos metres amb paradistes i clients, i prendre les mesures de prevenció i protecció sanitàries. 

MERCAT AMBULANT
El mercat setmanal dels dimarts 
canvia ubicació a La Petanca

El passat 26 de maig es va reprendre l’activitat 

del mercat setmanal no sedentari dels dimarts a 

Premià de Dalt, després de la suspensió forçosa 

de l’activitat en les darreres setmanes a causa del decret 

de l’estat d’alarma. El mercat és ara a un nou espai, 

a la zona esportiva de La Petanca, entre la carretera 

de Vilassar i l’Escola Santa Anna, per a complir totes 

les mesures preventives necessàries per a garantir la 

seguretat. 

Fins a nou avís, el mercat s’instal·larà a La Petanca, i 

les parades disponibles seran, de moment, únicament 

d’alimentació.
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Ja hi ha guanyador del sorteig del lot 
de productes del mercat ambulant!

Clicant podeu veure com va ser el primer dia del mercat, 
mitjançant el reportatge de Premià de Dalt Media sobre la 
recuperació de l’activitat comercial al municipi.



També se suspenen el Festival de Música del Maresme i el Jazz en la Nit
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S’ha fet un doble tancament nou de seguretat. 

També s’ha enderrocat l’escala interior que hi 

havia per evitar l’accés a la nau. L’Ajuntament 

ja fa anys que està requerint que executin actuacions 

per assegurar un edifici que es mostra en estat ruïnós. 

A més, els darrers mesos, la Policia Local ha hagut 

d’intervenir en diverses ocasions perquè hi havia 

persones a l’interior i a part també s’hi han produït 

incendis, uns fets que ha denunciat reiteradament el 

veïnat de La Floresta.

ESPAI PÚBLIC

Treballs per a tancar l’accés 
a l’antiga fàbrica Can Mercadal

Suspesa la Festa Major de Sant Pere
La decisió ve motivada per les limitacions de la Covid19

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha acordat la 

suspensió de la Festa Major de Sant Pere, i dels dos 

festivals d’estiu, el Festival de Música del Maresme 

i Jazz en la Nit.

Després d’un llarg debat i un intens període de reflexió, 

l’Ajuntament ha decidit cancel·lar la Festa Major 2020 

que s’havia de celebrar del 25 al 29 de juny.

El Govern lamenta haver de prendre aquesta decisió 

excepcional, però les mesures de prevenció per evitar la 

propagació del coronavirus han obligat l’Ajuntament a 

prendre-la.

L’Ajuntament agraeix la comprensió de Consell Pro 

Música, de la Comissió de Festes i de tot el poble.

Comença el còmput 

Notificacions a les que el ciutadà/na va accedir durant 

el període de suspensió

Terminis de posada a disposició de 10 dies de la 

notificació

Terminis de caducitat i prescripció de drets i accions

Terminis dels procediments suspesos 

(el termini continua en el mateix moment en que es va 

suspendre el còmput).

Es reprenen els terminis 
de tramitació 
suspesos per la declaració 
de l’estat d’alarma

FESTES i FESTIVALS

TRÀMITS

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el departa-
ment davant el qual realitzeu el tràmit.

D’acord amb el RD 537/2020, de 22 de maig,  de 

pròrroga de l’estat d’alarma, a partir del dia 1 de juny 

es reprenien els terminis administratius i a partir del 

dia 4 de juny s’aixecava la suspensió dels terminis 

de prescripció i caducitat dels drets i accions que 

haguessin quedat suspesos.



   

Voluntaris Premià de Dalt

A Premià de Dalt la pandèmia 

del COVID 19 també ha arribat 

a les nostres llars. Des del 

primer moment, però, hi ha hagut gent 

voluntària, amb ganes d’aportar el seu 

granet de sorra per ajudar a combatre 

aquest maleït virus.

El confinament de la nostra gent, 

veïns, familiars o amics, no ha estat 

obstacle perquè un grup de persones 

solidàries s’hagi posat mans a l’obra 

per a cosir mascaretes, o hagin ajudat 

els veïns i veïnes més grans del nostre 

poble i persones vulnerables a portar-

los la compra i els medicaments 

necessaris a casa seva, treure’ls el gos a 

passejar, escoltar a qui pel motiu que 

sigui tingués alguna necessitat o 

simplement acompanyar-los, sempre 

amb un somriure a la cara.

Volem agrair el gest de totes i 

cadascuna d’aquestes persones que 

malgrat la situació d’alerta sanitària es 

van posar en contacte amb els Serveis 

Socials municipals a donar una part 

seva sense esperar res a canvi.  

I no podem oblidar a aquells 

voluntaris i voluntàries que dia rere 

dia, estan donant aliments als més 

necessitats, mascaretes i diplomes pels 

més petits, una flor per a celebrar Sant 

Jordi a casa, mascaretes per als majors 

de 65 anys i ordinadors als alumnes 

vulnerables per a no deixar ningú 

enrere i combatre l’esquerda digital.

També agraïm el gest d’aquelles 

persones, empreses i establiments 

comercials que de manera 

desinteressada han proporcionat 

materials de protecció per a la gent de 

Premià de Dalt i la llar d’avis.

Per això des de l’Ajuntament de 

Premià de Dalt els volem donar les 

gràcies a tots i totes elles, agrair la seva 

col·laboració i predisposició a fer el bé 

comú que surt del cor sense esperar res 

a canvi….O potser sí: acabar entre tots 

amb la COVID 19.

Ara més que mai no podem abaixar 

la guàrdia. Aquesta és l’única forma de 
vèncer la pandèmia. GRÀCIES
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CARTA

No és pas una mà grana.

És grana, però és cor.

Tremola, cau i es mor

el cos de sang menys sana.

 

Quan grana el blat, al camp,

al cap de poc se sega.

La sang grana: el cor prega,

nu dins el costellam.

 Caiguda de la fruita,

caiguda de la llum,

del cos i l’esperit.

 

Quan el dolor tranuita,

cor, sigues com el grum

d’hotel, al torn de nit.

EL MAGRANER

Jordi Llavina

43è Premi Marià Manent de poesia

Ara més que mai no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és l’única forma de vèncer la pandèmia. 



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

#revistalapinassa  #premiadedalt

1. @aialma  2. @c_celiaa  3.  @djmasterflash 4. @evita_pinkie 5. @jordipujolpuig 
6. @mariaprzms 7. @ramunet27 8. @raulfomt 9. @mariusgandrade
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5 MESURES NECESSÀRIES DE SALUT 
I ECONOMIA SOCIAL El passat ple, des 
de la CRIDA vam presentar dues PROPOSTES 

on contemplàvem diverses mesures per COMBATRE ELS EFECTES 
esdevinguts arran de la COVID-19. Aquestes van ser aprovades per 
14 dels 17 regidors i regidores, demostrant així la seva importància. 
1) Exigir a l’Estat DISPOSAR DE TOTS ELS RECURSOS, competències 
i personal per fer front a la crisi. 2) Derogar les lleis que posen el 
deute per davant de les NECESSITATS DE LA POBLACIÓ. 3) Diàleg 
per solucionar les mancances en els CONSULTORIS i el futur CAP. 4) 
Garantir els drets laborals i els materials necessaris al PERSONAL 

SANITARI. 5) Indicar que a cada vorera es circuli en un sol sentit, per 
tenir MÉS ESPAI PER ALS VIANANTS. A més a més, també proposem: 
Ampliar voreres i tallar el trànsit en alguns carrers o trams, per 
PRIORITZAR els VIANANTS i que ens puguem moure FÀCILMENT 
i amb SEGURETAT, ja sigui caminant o en bici. / Augmentar la 
FREQÜÈNCIA DELS BUSOS per mantenir les distàncies ara que 
més gent començarà a fer-los servir./ I que els veïns i les veïnes del 
poble puguin PARTICIPAR, fent que puguin enviar preguntes per als 
Plens, i que puguin intervenir quan es tornin a fer presencialment. 

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

ARA ÉS L’HORA DE SUMAR I NO DEL 
TACTICISME Un any després que ens féssiu 
confiança amb els vostres vots, avui tenim un horitzó 

complex, amb reptes que hem d’encarar i aprofitar per accelerar 
una transformació social, aprofundint en la igualtat d’oportunitats 
a través de més educació i cultura, i apostant per una economia 
més innovadora, sostenible, de proximitat però oberta al món.  I, 
al  capdavant d’aquest horitzó, la salut i el benestar. Vam aprovar 
el primer Pla d’impuls a famílies, empreses i comerços, amb ajuts 
directes i indirectes i ja fa setmanes que treballem per a una tornada a 
la normalitat en condicions. Denunciem, però, que estem sols davant 

la passivitat de les conselleries de Salut i Educació. Necessitem obrir ja 
els consultoris mèdics i que aquests disposin de tests per a la població. 
L’Ajuntament i el personal docent ens hem trobat sols en la reobertura 
de les escoles. Hem de garantir una qualitat educativa i pedagògica 
que no obligui a segregar els alumnes en “aules” que el municipi 
haurà de buscar i preparar pel proper curs amb les ràtios a què obliga 
la conselleria. És aquest el compromís per l’educació inclusiva i de 
qualitat del Conseller Bargalló? Lamentem que a casa nostra, els 
companys d’ERC, del mateix partit que aquestes dues conselleries, 
ens deixin sols en aquesta reivindicació. Ara és l’hora de sumar i no de 

tacticisme.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.

DESCONFINAMENT I BALANÇ Fa dos mesos que 
hem posat en stand by el nostre compromís d’oposició, 
convençuts que l’emergència demanava recolzar 
incondicionalment i no distreure el govern. De res ha servit 

el nostre oferiment. El govern ha preferit passejar-se  solemnement 
lluint la seva majoria absoluta i menystenir la millor competència 
que implica la diversitat d’opinió; la intel·ligència col·lectiva. No 
se’ns ha convidat a participar en la gestió de la pandèmia, ni s’ha 
escoltat cap de les nostres propostes. Així i tot, hem mantingut 
una treva responsable. Ara reprenem l’exigència i ja no acceptem 
notícies falses, ni aprofitament polític de l’emergència, ni reaccions 
tardanes, ni performance populistes, ni caques de gos pels carrers.  

La democràcia és debat, encara que aquest govern l’interpreti com 
un atac, del que cal defensar-se, en lloc d’aprofitar les aportacions 
col·lectives i liderar-les com li pertoca. Felicitats a totes les veïnes i 
veïns de Premià de Dalt. La responsabilitat de tots plegats i un punt 
de sort, sempre necessari en aquestes situacions, ens estan duent a 
salvar la crisi sanitària. Felicitats al govern pels encerts, que també 
n’han tingut.  Ara toca que el govern estigui a l’altura per resoldre les 
contingències socials, econòmiques i emocionals que ens deixarà el 
pas de la pandèmia. I recordar aquells que ja no hi són.f: Esquerra-
Republicana-de-Catalunya-Premià -de-Dalt _ m’estimo premia de 
dalt _ i: ercpremiadedalt_t: @ERCPremiadeDalt _ w: locals.esquerra.
cat/premiadedalt

UN AÑO TRABAJANDO POR TI. El 26 de mayo 
del pasado año, 476 vecinos decidieron dar voz en el 
consistorio, a Ciutadans Premià de Dalt. Una formación 

con ganas de mejorar la población, que además no debe nada a nadie, 
y no tiene esas mochilas que tienen otros y que obligan en ocasiones 
a callarse… Se cumple un año en el que este grupo municipal, desde la 
oposición, y con un solo representante, no ha dejado de trabajar con 
mucha ilusión y responsabilidad, por la mejora de nuestro municipio. 
Hemos llamado a la puerta de muchas asociaciones y entidades, hemos 
salido a la calle para escuchar y dar voz a los vecinos que necesitaban 

ayuda y también hemos dado apoyo incondicional al actual equipo de 
gobierno en la actual crisis del Covid-19, siendo muy críticos con los 
pasos dados y cediendo nuestras ideas, como responsabilidad política 
por el bien del municipio. Hemos adquirido experiencia municipal, 
para seguir creciendo como partido. No vamos a parar en el empeño 
de fiscalizar y controlar al equipo de gobierno. Somos parte de la 
oposición, con carácter constructivo y abierto, pero sin perder ni el 
rumbo, ni el ADN de un partido constitucionalista, de centro liberal y 
progresista.

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiaDeDalt 663 734 010  

AIXÒ VA DE SENY Aquestes últimes setmanes ha 
començat la desescalada del confinament. Ja podem 
sortir, reunir-nos amb la família, els amics, reprendre la 
vida social. Però no oblidem que el risc de contagi encara 

continua igual. Amb el confinament hem aconseguit descongestionar 
els hospitals i frenar el contagi massiu, però si no actuem amb 
responsabilitat i no respectem les normes de conducta preventives, 
podem tornar enrere. Fins que no puguem comptar amb una vacuna 
efectiva, el virus continua entre nosaltres i ens podem contagiar 
igual que abans del confinament. Recordem els esforços del personal 
sanitari, l’angoixa de tantes persones malaltes, la desolació dels que 

han marxat sense la companyia d’un ésser estimat i la impotència 
de les seves famílies. Ara més que mai hem de ser solidaris i pensar 
en tota la societat, amb la nostra actitud podem continuar avançant, 
això no va de lleis, d’autoritats, de governs, això va de seny... També 
aquestes setmanes, en diferents punts  de recollida de residus del 
poble, hem vist abocaments de trastos i estris que no corresponen a 
cap contenidor. Tenim una deixalleria ja activa i un servei de recollida 
de voluminosos. És desolador veure la falta de respecte d’algunes 
persones cap als seus veïns, això no ha de ser la nova normalitat, això 

també va de seny. f: socialistes premià de dalt_ i: pscpremiadedalt t:  
PSC Premià de Dalt/



Sabem quin ha estat l’origen de la pandèmia de la 
Covid 19? Sabem que ve de la Zoonosi, és a dir, que té 
origen animal. Penseu que existeixen diversos virus 
molt semblants al SARS-CoV-2 que tindrien l’origen en 
el ratpenat. De fet, més del 95% del genoma del virus en 
ratpenats coincideix amb el que s’ha vist en persones 
humanes. Ara bé, el que no està clar és que hi hagi un 
animal intermediari i quin és, tot i que s’ha parlat del 
pangolí i d’altres que es consumien a la Xina i que es 
venien al mercat de Wuhan, on va començar tot. 

També s’ha dit que si la Covid 19 era un virus 
artificial, creat en laboratori... aquesta afirmació 
es pot desmentir? Això és totalment fake news perquè 
a més s’ha demostrat científicament que no és una 
possibilitat real sinó que, simplement, són informacions 
sovint tendencioses. S’ha parlat del virus fabricat per 
qüestions d’investigació a Wuhan on des de fa anys 
estudien el coronavirus. S’ha comprovat que el SARS-
CoV-2 no té cap rastre d’una manipulació intencionada. 
Que s’hagi pogut escapar algun virus natural que 
s’estava estudiant en un laboratori? No seria impossible, 
però a l’inici de la pandèmia, una investigadora xinesa 
molt reconeguda va caracteritzar el genoma dels virus 
que en aquell moment estaven infectant persones amb 
el genoma dels virus que estaven treballant al laboratori 
de Wuhan i la conclusió va ser que no coincidien.

Amb el confinament hem aconseguit menys 
contaminació, més biodiversitat, veure animals en 
entorns urbans... hem fet malament les coses amb 
el planeta i això influeix en la pandèmia? 
Està clar. A part dels problemes provocats per la 
humanitat com per exemple el canvi climàtic, ara s’ha vist 
que hi ha una pressió molt important sobre ecosistemes 
naturals on viuen animals salvatges. Aquesta pressió 
ens posa en contacte directe amb animals que són 
portadors de virus, uns virus que viuen tranquil·lament 
dins d’aquestes espècies sense provocar símptomes, 
com ara el ratpenat. Quan per algun motiu entren en 
contacte amb els humans, aquests virus poden ser molt 
més virulents encara que només sigui per un temps. 
I això és el que està passant ara amb el SARS-CoV-2.

La solució és trobar una vacuna? Està bé que s’estigui 
desenvolupant una vacuna o algun tractament antiviral 
però segurament la millor manera d’atacar a la llarga 
el problema és evitar aquesta enorme pressió que 
estem fent sobre els ecosistemes i també acabar amb 
el tràfic d’animals salvatges, ja sigui per a consum o 
per qualsevol altra cosa. I un altre gran problema de la 
societat actual  que també haurem de resoldre i que ens 
pot ajudar a evitar possibles pandèmies futures és el 
tema de la globalització, de la quantitat de viatges que 
fa la gent amunt i avall del planeta contínuament. Això 
afavoreix la dispersió de les pandèmies, és evident.

Hem d’aprendre a conviure amb el virus? Fins que no 
tinguem vacuna, sí. S’ha fet un estudi a nivell estatal en 
què es posa de manifest que només un  5% de la població 
ha estat en contacte amb el virus o sigui que el 95% 
de la població continua sense estar immunitzada. Per 
tant, la recepta és clara: prudència, seguir les mesures 
per controlar els contactes socials, suprimir l’excés de 
moviment entre països... Fem-ho!

Doctor en Ciències Biològiques, professor de Genètica 
a la Universitat de Barcelona i veí de Premià de Dalt

Bru Cormand CONVERSES CONFINADES DE PREMIÀ DE DALT MEDIA

En Bru Cormand és una persona de somriure fàcil i amb una alta capacitat de comunicar i fer intel·ligible la 
genètica i altres aspectes de la medicina, una virtut gens habitual en la comunitat científica. Aquesta capacitat 
com a comunicador li ha permès realitzar diversos vídeos sobre el coronavirus a l’Info K, explicant als més 
petits què és el coronavirus, com ens hem de protegir o per què i com ens hem de posar la mascareta, amb la 
participació de la seva filla Shao.

Canal youtube Bru Cormand

15




