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després d’una primavera robada per una pandèmia
mundial que, malauradament, encara és entre
nosaltres. Amb la Covid 19 hem descobert, de sobte i
amb tota cruesa, la fragilitat de la vida i per això cal que

8-9

l’apreciem molt. Aquest estiu doncs us convido més que
mai a redescobrir les mil-i-una coses que ens envolten
i que fins al confinament potser no havíem valorat
suficientment: trobar-nos amb les amistats, gaudir de
l’espai públic, passejar pels nostres carrers i places,
córrer o caminar pels boscos del Parc de la Serralada

ajpremiadedalt

Litoral, fer un tastet als establiments de restauració
del poble i comprar als petits establiments que tenim a

@ajpremiadedalt

Premià de Dalt... tota una sèrie de petites coses que són
les que ens donen la qualitat de vida que tant estimem.

ajpremiadedalt

Volem que tothom gaudeixi de l’estiu més que
mai, començant pels nostres infants i joves, que

premiadedaltmediaoficial

han patit d’una forma especial el confinament. Tant
l’Ajuntament com diverses entitats esportives i de
lleure han fet un gran esforç per organitzar com
cada any, malgrat tot i complint al peu de la lletra

www

premiadedalt.cat

totes les normes sanitàries.
Volem seguir sent aquest municipi cohesionat i amb
qualitat de vida, i per això, hem de fer front a la crisi
social i econòmica que està seguint a la sanitària. Tenim
per davant una tasca de reactivació post-Covid 19 amb
l’objectiu d’assolir la recuperació econòmica i social des
de la proximitat. No ho dubteu, l’Ajuntament estarà un
cop més al capdavant d’aquest esforç.
Ara més que mai, que tingueu un bon estiu.
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Aquesta revista té un cost de 0,50€ l’exemplar

ESPECIAL CORONAVIRUS/ L’ús de la mascareta és obligatori des del 9 de juliol

MESURES PROTECCIÓ

Caldrà portar la mascareta
tot i mantenir la distància de seguretat

L

a Generalitat pren aquesta mesura per evitar
el contagi i la propagació de la Covid-19 i ha

Excepcions

decretat l’ús obligatori de la mascareta a totes les

En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se
pel seu ús.

persones de més de 6 anys a la via pública, als espais
a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic,
amb independència del manteniment de la distància
física de seguretat. L’Ajuntament ha repartit casa
per casa, gràcies a ‘Mascaretes solidàries’ i persones
voluntàries, mascaretes per a infants, joves i per a
persones grans i vulnerables. A més, la resta en poden
trobar als establiments comercials col·laboradors amb
‘Mascaretes solidàries’. La detecció de diversos brots i
l’increment de nous casos obliga a reforçar les mesures

Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut
o discapacitat.
Exercici físic esportiu a l’aire lliure.
Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la
mascareta resulti incompatible.
A la platja o la piscina no s’ha de dur mascareta per a
prendre el sol o banyar-se però sí per arribar-hi o per
anar a un guingueta.

de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta.

Tota persona que no compleixi aquesta mesura i no porti la mascareta li pot comportar una sanció de 100 €
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Acords de Ple
PLE ORDINARI / 15 de JUNY de 2020

A FAVOR

Aprovació de la modificació de pressupost núm. 4/2020

JUNTS,
i PSC

EN CONTRA

ERC, CRIDA,
C’S

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament al consorci Localret

JUNTS, PSC,
ERC, CRIDA

C’S

Assumpció de l’exercici de les competències inspectores i sancionadores

JUNTS,
PSC i CRIDA

C’S

dels espectacles públics i les activitats recreatives a favor de l’Ajuntament

ABSTENCIÓ

ERC

de Premià de Dalt
Moció de JUNTS i PSC sobre la gestió del procés de reobertura escolar

UNANIMITAT

Moció d’ERC per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les
prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per
un ERTO

UNANIMITAT

Moció de C’s contra la intervenció dels estalvis dels Ajuntaments per part

C’S, JUNTS,
ERC i CRIDA

del govern espanyol

PSC

PROPER PLE: Dilluns 20 de juliol de 2020 a les 19.30 hores

www.
videoactes.
premiadedalt
.cat

Ple en directe

Consulta els acords presos

Segueix el Ple amb
el Portal de VídeoActes
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El Segell Infoparticipa és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
a través del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural

100%

segell
2019-2020

INFOPARTICIPA

L’Ajuntament de Premià de Dalt
és un dels més transparents de Catalunya

D

’aquesta manera, es posa en

regidors i regidores del consistori

valor la feina d’oferir a la

(currículum, declaració de béns,

Alejandro Costa Urigoitia, ha

ciutadania tota la informació

El regidor de Comunicació,

dades de contacte), l’estat dels

explicat que “estem molt satisfets per

relativa al funcionament del

comptes municipals, l’atorgament

haver aconseguit la màxima puntuació

consistori, l’estat pressupostari,

de subvencions, les vies per a

per sisè any consecutiu. Aquest

l’acció de govern i oposició i el

realitzar tràmits i les notícies, entre

reconeixement ens ajuda a seguir

retiment de comptes.

d’altres.

treballant amb el rigor i la

El Segell Infoparticipa consisteix,

L’avaluació del web de

entre d’altres, a avaluar els webs

l’Ajuntament de Premià de Dalt

municipals dels ajuntaments i

www.premiadedalt.cat ha conclòs

determinar si la ciutadania té accés

que compleix amb tots i cada un dels

a diferent tipus d’informació, de

48 indicadors de qualitat i

manera accessible i entenedora.

transparència, i per tant que ha

Com per exemple tota la relativa als

d’obtenir el Segell amb un 100%.

determinació amb què actuem, posant
a disposició dels veïns tota la
informació relativa a l’Ajuntament,
amb total transparència”. I afegeix,
“pel nostre govern, el dret a la
informació dels veïns és bàsic i
seguirem treballant per oferir
comunicació pública de qualitat”.

El Consistori ha estat distingit amb una nota de 100 amb el Segell Infoparticipa a la Qualitat i Transparència de la Comunicació Pública

PREMIÀ DE DALT
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L’accés a l’ajut depèn exclusivament del nivell d’ingressos i del patrimoni

AJUTS ECONÒMICS

L’ingrés mínim vital és la prestació per
prevenir el risc de pobresa i exclusió social

É

s una prestació que promou

residència legal i efectiva a l’Estat

termini per resoldre’l és de 3 mesos

el Govern de l’Estat espanyol

espanyol de forma ininterrompuda

des de la data de presentació. El

amb la voluntat d’arribar

durant almenys 1 any abans de la

pagament es rebrà mensualment,

sol·licitud. Les persones inscrites

per transferència bancària. A qui se

a 850.000 famílies en situació de
vulnerabilitat. La quantia a rebre

li concedeixi, també estarà exempt

oscil·la entre els 462 euros i els 1.015

del pagament de les matrícules

euros al mes en 12 pagues. La renda

universitàries per al curs 2020/2021

s’atorgarà amb caràcter retroactiu,

i els medicaments amb recepta que

a partir de l’1 de juny de 2020- a

necessiti, seran gratuïts.

totes les persones que la demanin

Sol·licituds

abans del 15 de setembre.

Seu electrònica Seguretat Social

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones en situació de
vulnerabilitat que visquin soles o
que formin part d’una unitat de
convivència han de tenir entre 23 i
65 anys (o 18 anys si hi ha menors
a càrrec), i han d’acreditar la

Més informació
han d’estar donades d’alta com a
demandants d’ocupació.

Telèfon gratuït 900 20 22 22
de 9 a 14.30 hores.

Quins són els terminis?
L’ajut es pot sol·licitar des del
passat 15 de juny de 2020. El

Cliqueu al codi QR
simulador per a saber
si compliu els requisits.

TRANSPORT

Com recuperar els viatges
dels títols de transport caducats?

A

conseqüència de l’estat d’alarma moltes

ATM de l’Àrea de Barcelona:

persones usuàries del transport públic no van

T-usual, T-familiar o T-grup

poder utilitzar els títols de transport que havien

adquirit prèviament al 14 de març. Això ha provocat que
caduquin els títols amb limitació temporal.

(sense fer servir entre el 14 de març i l’11 d’abril)

T-jove, T-trimestre o T-70/90
(sense fer servir entre el 14 de març i 10 de juny)

Rodalies de Catalunya:

Validar a qualsevol màquina.

(sense fer servir des del 14 de març)

Hi sortirà impresa la nova data de

Pots ampliar-ne automàticament la caducitat, només

caducitat. En cas que sí que hagis fet

l’has de validar. Si l’has utilitzat durant el confinament,

servir el títol durant les setmanes de confinament,

pots fer una sol·licitud fins el 31 de desembre de

pots demanar la compensació mitjançant

compensació a les taquilles de les estacions.

un formulari o clicant el seguent codi QR
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Un programa per fomentar les vocacions tecnològiques adreçat a noies de 12 a 18 anys

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Un programa d’educació equitativa
que fomenta la ciència i la tecnologia

L

es Biblioteques del Maresme

biblioteques, equipaments pròxims

tecnològiques i tallers i activitats de

i el Tecnocampus Mataró

al ciutadà i arrelats al territori.

tecnologia i ciència.

Maresme impulsen el projecte

Com ho farà? TecnoGirl és un

Finalment, la gran acció del

projecte que té com a objectiu

projecte és una HackGirl, que

principal la divulgació de la ciència

és un esdeveniment en què les

i la tecnologia entre els estudiants

participants han de donar resposta a

de secundària, i que especialment

un repte social plantejat per la seva

pretén fomentar les vocacions

comunitat d’una manera pràctica i

programa Bibliolab de la Diputació

tecnològiques en el col·lectiu de

mitjançant la tecnologia.

de Barcelona que fomenta la creació

noies en edat compresa entre els 12

i la creativitat; habilitats de gran

i 18 anys, per contribuir així a posar

valor en el desenvolupament de les

fi a la bretxa de gènere que hi ha en

persones en àmbits com l’educació,

professions d’aquest àmbit.

TecnoGirl, per garantir una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat i de
l’altra, assolir la igualtat de gènere i
apoderar totes les dones i nenes.
El projecte s’emmarca dins el

la cultura i l’emprenedoria. Ho
fa aprofitant i posant en valor els
recursos i el treball en xarxa de les

El projecte compta amb una
exposició sobre dones científiques i

Aquesta és la segona edició del
projecte TecnoGirl (2020/21) que
fomentarà l’educació inclusiva i la
igualtat de gènere i es durà a terme
entre l’octubre de 2020 i juliol de
2021.

ABANS QUE NEIXI L’ALBA. Joan Vinyoli
...mentre che’l danno e la vergogna dura... MICHELANGIOLO, Rime, 247
És bo de tenir llàgrimes a punt,

mai expiat i veus el derrotat exèrcit

tancades per si tot d’una mor algú que estimes o

dels homes arrossegant els peus feixugament

llegeixes un vers o penses en el joc perduto bé,

per les planúries fangoses

de nit, abans que neixi l’alba,

sota la pluja, mentre xiulen els trens.

algun lladruc esquinça el dur silenci.

Que tot és dur, cruel, sense pietat

I venen els records de tantes culpes que no has

i sempre el mal i la vergonya duren.

Fotografia. Carme Mas

PREMIÀ DE DALT
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REACTIVEM
L’ECONOMIA

AJUTS 110.000€

Adreçats al teixit empresarial local per compensar econòmicament
les pèrdues per la davallada d’ingressos a causa del Covid-19

72.000€

57 Beneficiaris
7 Ajuts de 500 € > 3.500 €
13 Ajuts de 1.000 € > 13.000 €
37 Ajuts de 1.500 € > 55.500 €

€

Per la dinamització i impuls del comerç de proximitat
10.000€ Conveni amb l’Associació de comerciants

82.000€

concedits

CLUB EMPRÈN
Espai multifuncional que dona suport a professionals,
empreses i autònoms amb els següents serveis:
Espai coworking amb capacitat per a 8 professionals
4 sales de reunió entre 11 i 16m2
Despatxos
Espai polivalent de 95 m2 aprox.
Recepció, Office
Nou impuls al talent emprenedor i a l’autoocupació
Nova seu de l’àmbit municipal de Promoció Econòmica
(regidories de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Innovació,
Comerç i Consum i Turisme)
+ formació + assessorament personalitzat + networking

MERCAT AMBULANT
Trasllat a la Petanca del Barri Sta. Anna Tió
Garantim les mesures sanitàries de la Covid 19
L’experiència de compra amb la nova formulació de l’espai és major

REACTIVEM
L’ECONOMIA

MILLORA POLÍGONS
Polígon Industrial Montseny
Polígon Industrial Feliu Vila
Polígon Industrial Buvisa
Polígon Industrial La Suïssa
Iniciem el projecte PAES juntament amb Pimec: diagnosi dels Polígons
Industrials i determinació d’accions de millora, treball i col·laboració amb
les empreses dels polígons del poble.

SUPORT EMPRESES I L’EMPRENEDORIA
Formació · Gestió de consultes · Bases de dades d’empreses
Bonificacions a la contractació laboral
Premià de Dalt emprèn! A través del programa
d’Autoocupació Incorpora de “La Caixa”, l’Ajuntament
de Premià de Dalt ofereix tot el suport a les persones
que volen crear la seva pròpia empresa.

RECURSOS DE PROMOCIÓ
SMOPE_ Servei Municipal de Promoció Econòmica
Newsletter amb informacions d’interès, ajuts d’altres
administracions, recursos tècnics, assessorament especialitzat.
Directori web d’Empreses i Serveis de Premià de Dalt.
Per sectors d’activitat www.premiadedalt.com

SMOPE Tel. 93 693 15 90 prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

La construcció de la pista exterior coberta era necesària pel gran nombre d’usuaris i ha tingut un cost de 1.058.199,79 euros.

ESPORT

Els campus estrenen l’ampliació de pavelló

E

l pavelló és la seu de quatre

tancat aprofitant els elements

pavelló. Sota la passera hi ha 2

entitats esportives Club

arquitectònics preexistents i

vestíbuls amb independència de

Bàsquet Premià de Dalt, Club
Futbol Sala Premià de Dalt, Club
Vòlei Premià de Dalt Maresme i
Club Patinatge Premià de Dalt, i

connectat al pavelló, el que permet

les sortides d’emergència i 4 petits

utilitzar els serveis comuns de

recintes per a material esportiu.

diàriament hi passen més de 400

la planta baixa. Al seu interior hi ha

en l’aposta del Govern per una vila

esportistes, una dada que feia

una passera que servirà com una

esportiva i saludable que promogui

imprescindible la seva ampliació.

petita zona de públic i per mantenir

l’activitat física de la seva població,

les sortides d’emergència de l’actual

especialment, entre el jovent.

Es tracta d’un recinte

l’equipament inicial.

Aquesta ampliació del pavelló

L’accés al nou espai es fa des de

poliesportiu municipal és un pas més

12è CONCURS FOTOGRAFIA

El tema d’aquesta edició és ‘La vida secreta del Parc’
Hi ha dues categories, una per

digital. Hauran de ser inèdites i fetes

al públic en general, i una altra per

dins l’àmbit del Parc de la Serralada

a nens i nenes fins a 14 anys.

Litoral.

Les imatges premiades i una selecció

Periòdicament, s’incorporaran a

de les participants, formaran part

la pàgina de Facebook del Parc de la

del calendari del Parc 2021 i d’una

Serralada Litoral.

exposició itinerant per les biblioteques
de l’àmbit del Parc.
Les fotografies poden ser capturades

Les persones visitants de la pàgina
podran destacar amb un “M’agrada”
aquelles imatges que prefereixin i el

mitjançant càmera digital o dispositiu

resultat d’aquesta votació determinarà

mòbil i s’admet qualsevol tractament

el Premi del públic.

Presentació imatges: fins al 15 d’octubre del 2020 · Màxim 4 imatges/autor - p.slitoral@diba.cat
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S’ha fet un protocol davant la Covid 19 amb el tècnic municipal de Salut

ESTIU 2020

Reobertura de la piscina
del Club de Tennis per als veïns del poble

E

s mantenen les tarides reduïdes i els

seguretat de les persones usuàries.

abonaments per a les persones empadronades
al poble, com en els darrers anys.

L’obertura de la piscina per a la població es fa una
vegada s’ha subscrit de nou el conveni de col·laboració

Fins al 6 de setembre, els veïns podran gaudir de la

entre l’Ajuntament i el Club de Tennis Premià de Dalt,

piscina del Club de Tennis Premià de Dalt a uns preus

amb la finalitat de facilitar l’accés dels veïns a les

especials.

piscines descobertes del club, per a promoure punts de

S’ha elaborat un protocol davant la Covid 19 amb

trobada que fomentin la cohesió social entre el veïnat.

el tècnic municipal de Salut i, entre altres, la piscina

El conveni té una durada de quatre anys, fins l’any

romandrà tancada dues hores al migdia. A banda, es

2024, amb una aportació econòmica del consistori de

faran controls de la qualitat de l’aigua per a garantir la

24.000€ en total, 6.000€ l’any.

Entrada individual
Infants de 3 a 7 anys, 2€
Infants i joves de 8 a 17 anys, 4€
Majors de 18 anys, 5€

Abonament de 8 entrades

Quotes individuals

Infants de 3 a 7 anys, 12€
Infants i joves de 8 a 17 anys, 25€
Majors de 18 anys, 35€

Quotes familiars

Mensual, 70€
Temporada, 120€
Consultar 93 752 25 36

Per gaudir d’aquestes tarifes especials hauran d’acreditar la residència a Premià de Dalt mitjançant la presentació d’un
document oficial (DNI, NIE o carnet de conduir) amb l’adreça de Premià de Dalt o be mitjançant un certificat d’empadronament.

(taules i cadires)

Suspesa

la cessió de material municipaL

Fins a nou avís seguint les recomanacions sanitàries covid 19

PREMIÀ DE DALT
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Aproximació a la població ibera del nordest peninsular a partir de les restes humanes adultes no incinerades

POBLAT IBÈRIC

Estudi de recerca arqueològica al Museu

D

ues investigadores de la
Universitat de Barcelona

La segona, sota la direcció del Dr.
Joan Sanmartí, acaba d’encetar la

seran convidades a difondre’n els

se citen al Museu per

seva tesi doctoral sota el títol: “Les

resultats, els quals desitgem que

inhumacions perinatals al món
ibèric septentrional”.

aportin noves dades de com eren els

documentar-se a fi d’ampliar els
seus treballs de recerca. La primera,
vinculada també a la Universitat

El crani del conjunt ritual amb

Autònoma de Barcelona, sota la
tutoria de la Dra. Bibiana Agustí,
està investigant sobre “Aproximació

a la població ibera del nordest
peninsular a partir de les restes
humanes adultes no incinerades”

44

Tota vegada acabin la seva recerca

nostres avantpassats ibers.
Els últims estudis que es van dur

quatre ossos ha estat l’objecte

a terme dels cranis d’Ullastret, van

d’estudi en el primer treball

canviar la interpretació difosa fa

mentre que en el segon cas ho és el

trenta-cinc anys, en la que només

perinatal ibèric, ambdós procedents

es parlava de trepanació en un cas,

del poblat ibèric de la Cadira del

mentre que la resta eren caps tallats

Bisbe.

enclavats als accessos dels poblats.

PREMIS LITERARIS ARTS I LLETRES
44è PREMI DE POESIA MARIÀ MANENT
i NARRATIVA A LA MEMÒRIA D’EN VALERIÀ PUJOL

BAS
PUBL ES
ICADE

S

POESIA_ Recull de poemes, amb una dotació de 2.000 €
i la publicació del llibre a la col·lecció Quaderns de la Font del Cargol.
NARRATIVA_ A un conte d’entre 5 i 10 fulls, amb una dotació de 500 €

DATA LÍMIT
Presentació originals
15 de setembre de 2020.
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EL MAGRANER
Jordi Llavina
va ser el guanyador
del 43è Premi Marià Manent

PREMIÀ DE DALT

#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa
1. @djmasterflash 2. @ evita_pinkie 3. @lapomabikepark 4. @marpemu 5. @moneh70 6. @ramunet127 7. @triadopare 8/9. @celiaa
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AL COSTAT DE LES FAMÍLIES EN TEMPS
DIFÍCILS El proper curs no serà com els altres i

per infant per a llibres i programes educatius. Una mesura que vam

la societat, amb les administracions públiques al

fins ara. L’Ajuntament, sempre al costat de les famílies. Tot i les

capdavant, hem d’adaptar els serveis davant possibles rebrots. Fa

insistència de l’oposició en endeutar-nos i pujar impostos, preferim

temps que treballem amb els diferents actors sanitaris, educatius i

seguir gestionant prudentment les finances, prioritzant sempre

socials per garantir un bon servei a la ciutadania. Les obres del nou CAP

la despesa social. Gràcies a això, hem dedicat quantiosos ajuts a

segueixen a ple rendiment, i des de l’Ajuntament seguim pressionant

empreses i famílies. I a més, farem inversions imprescindibles, com

la Conselleria de Salut perquè reobri els altres consultoris mèdics del

les obres al Casal d’avis Santa Anna o a les oficines dels Serveis socials,

poble, avui encara tancat, i pel que fa a l’ensenyament, aprofitarem les

edificis que faran un salt qualitatiu, pensant en els nostres avis i àvies

vacances per fer les inversions necessàries als centres per adaptar-los

i les famílies més vulnerables.

a la nova realitat. I, ara més que mai, serà vital mantenir l’ajut de 100€

crear arran la darrera crisi econòmica i social i que hem mantingut

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

I ARA EN DIREM “NOVA NORMALITAT”? Sembla

por, tot quedi en declaracions d’intencions per netejar consciències

que ja intuïm certa llum al final del túnel. En cap cas

i desactivar reivindicacions i mobilitzacions.Políticament, a qui li

aquesta afirmació convida a abaixar la guàrdia, només a

ha tocat més el rebre ha estat a Salut, per una qüestió essencial; a

contagiar un pessic més d’optimisme. Han estat mesos

Educació, per tradició; i a serveis socials per ajudar als més desfavorits.

durs —gairebé quatre quan rebreu la revista— i penúries que ens

Ara toca afrontar una situació d’extrema complexitat, sense rondinar

queden per passar encara. Entre tots haurem de revertir la situació i ho

massa per qui en té les competències, ni menysprear qui aporti idees o

farem. I tant, que sí. Caldrà fer balanç i prendre’n nota, caldrà repensar

s’hi arremangui. Ja veurem després qui paga la festa; qui segur que no

pressupostos més socials i sostenibles, caldrà reprendre la cultura que

ha de pagar-la són els nostres veïns i alumnes. Des de ERC seguirem,

fa un any tenim desapareguda al nostre municipi, caldrà aprendre a

com sempre, propositius al servei d’aquest poble i la seva gent.

viure més d’acord amb les lleis de la natura i no a expenses d’aquesta
i caldrà que entre tots evitem que la crisi, com el 2008, eixampli
encara més una bretxa social inadmissible. El perill és que, passada la

RECONSTRUCCIÓ POST COVID

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

La Covid-19 ha

fissures la proposta de la Comissió. Aquesta unitat de tots els partits i la

deixat moltes ferides físiques a la ciutadania, en molts casos

col·laboració entre les diferents administracions hauria de ser el pilar

malauradament de forma irrecuperable, però ara deixarà

bàsic per la recuperació econòmica i social i, des de la discrepància

moltes ferides econòmiques quan la societat encara no s’ha

política, unir esforços amb l’objectiu comú de reconstruir la societat

recuperat dels estralls de l’anterior crisi 2008-2015. Afortunadament

i continuar lluitant contra la pandèmia. Desitgem que passeu un bon

l’Ingrés Mínim Vital és un bon punt de partida (com han reconegut els

estiu i que gaudiu de la família i els amics, però sempre respectant les

organismes internacionals) que, juntament amb els Ertos i els ajuts als

mesures de prevenció, no oblidem que el virus encara és aquí i hem

autònoms i les empreses, poden pal·liar els efectes de la paralització de

de ser responsables per evitar contagis i rebrots que ens obligarien

l’economia durant el confinament. Serà fonamental l’ajuda de la Unió

a tornar enrere. Esperem que al setembre puguem reprendre tota

Europea, que d’alguna manera recull la proposta de el Govern espanyol

l’activitat amb una relativa normalitat. BON ESTIU!!

i serà fonamental la unitat de tots els partits per donar suport sense

f: socialistes
premià de dalt_ i: pscpremiadedalt t: PSC Premià de Dalt/

PER UN PREMIÀ AMB SEGURETAT I EN
CONVIVÈNCIA DES DE CRIDA VOLEM UNS

Treballar conjuntament amb Premià de Mar, INFORMANT i atenent

BARRIS ON TOTS ELS VEÏNS I LES VEÏNES PUGUIN

població. / El govern de Premià de Dalt no aprova les propostes i diu

VIURE AMB SEGURETAT I EN CONVIVÈNCIA, SENSE VIOLÈNCIA DE

que ja està fent prou. Però la situació s’agreuja i queda clar que no

CAP TIPUS. Per això hem demanat al govern que davant la situació cal:

és suficient. Per això seguim EXIGINT que ACTUÏ, és responsabilitat

1) Una POLICIA DE BARRI, agents de proximitat treballant en

dels dos Ajuntaments no ignorar els problemes, no deixar que creixin

xarxa, i un Pla de SEGURETAT definit amb els veïns i les veïnes. 2)

i que la tensió i l’odi augmentin. Per un Premià segur i lliure de

Garantir les NECESSITATS SOCIALS I ECONÒMIQUES de la població.

masclisme i racisme. Podeu llegir la moció completa

3) EDUCADORS/ES de carrer fent un treball comunitari per la

mitjançant aquest codi QR:

INCLUSIÓ i COHESIÓ social, i una xarxa d’agents anti-rumors. 4)
Mesures de PREVENCIÓ, MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 5)

SEGURIDAD Y LIBERTAD

la ciutadania i fomentant la PARTICIPACIÓ de la diversitat de la

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

El artículo 17 de la

aumentar las reuniones con las AAVV, trabajar conjuntamente con

Constitución Española dice: “Toda persona tiene derecho

la Policía de Premià de Mar y reclamar al Conseller Miquel Buch, que

a la libertad y a la seguridad”. Llevamos unas semanas que

cumpla con su promesa de aumentar las plazas de Mossos d’Esquadra

Premià de Dalt, está sufriendo una serie de actos, que crean

en la ABP de Premià de Mar. Ciutadans siempre estará al lado de los

inseguridad entre sus vecinos. Y es por ello que reclamamos al Gobierno

vecinos y de los cuerpos de seguridad, para solucionar la seguridad de

municipal, que actúe y que ponga todos los medios a su disposición,

nuestro municipio. Merecemos vivir tranquilos y seguros en todos los

tal y como expusimos en el pasado pleno. Ciutadans de Premià de Dalt

barrios de Premià de Dalt. Esta debe ser la máxima preocupación de

en busca de la seguridad de sus vecinos les proponemos al Gobierno

nuestro alcalde sino quiere que esta serie de actos vayan a más. Más

Municipal las siguientes soluciones: Mejorar el Plan municipal de

seguridad, más libertad.

Seguridad, aumentar la plantilla de la policía local, recuperar la policía

cspremiadedalt@gmail.com_t: Cs_PremiaDeDalt 663 734 010

de barrio, tener agentes cívicos para resolver los problemas vecinales,
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.

Ignasi Puig Rodas

MEDIA CONVERSES DE PREMIÀ DE DALT MEDIA

Psicòleg, sexòleg i terapeuta
S’ha parlat d’un augment de les denúncies per
casos de violència masclista... Tristament, a la
nostra societat fa molts anys que hi ha maltractaments.
Ara es denuncien més però tot i això les quantitats de
denúncies d’ara no tenen perquè ser representatives de
la realitat dels casos de violència que hi ha. Penseu que
les persones que ja patien maltractament a la llar, abans
de la Covid 19 tenien la possibilitat de sortir de casa
puntualment i gaudir seus ‘espais de llibertat’ entenent
com aquests l’anar a treballar, a estudiar, portar les
criatures a escola... quan la situació m’obliga a conviure
amb la persona maltractadora, és molt probable que

Hi ha gent que s’ha sentit còmoda amb el
desconfinament i altres que no ho han gestionat
gens bé. Depèn de cadascú? Exactament, depèn de la

situacions precàries ja existents, s’accentuïn.

situació vital de cada persona. Si per l’organització de la

Com a sexòleg, el confinament obligat i sense
massa activitats a fer, ha augmentar la pràctica
del sexe? Igual que a finals dels 80 va haver-hi ‘baby

meva vida, els efectes de la pandèmia m’han obligat a fer

boom’ a Nova York nou mesos després per apagada

un canvi brutal en ella, m’haurà afectat més. No ho ha

de llum, seria bo saber si hi ha hagut un ‘covid boom’

viscut igual una persona que ha mantingut el seu lloc de

perquè la gent ha practicat molt més sexe aquestes

feina amb el teletreball i ingressos estables que una altra

setmanes. Ho hauran fet les persones que han tingut

que està amb un ERTO i a dia d’avui encara no ha cobrat.

la sort d’estar confinades conjuntament. Aquí es veurà

A banda, si els canvis obligats m’han fet sortir de la meva

com, en certs casos, la convivència ha estat un privilegi

zona de confort, m’hauran destarotat molt més i en

de certes relacions afectives. Contràriament, les parelles

canvi si estic a la meva zona de confort, el confinament

en què que cadascú viu a casa seva, hauran estat 3 o 4

haurà estat com una mena de vacances a casa.

mesos sense trobades sexuals. Cal que ens preguntem,
tenir més sexe és bo? Home, bo és tenir més sexe de

Què ha comportat la convivència estreta i constant
a nivell de parella i també de família? D’una banda,

qualitat. Ara s’obre un nou debat: Què passarà ara amb

les persones tenim creades dinàmiques del temps al

persones que no són la nostra parella estable? Veurem

voltant de les nostres vides: anar a escola, institut,

les persones com a font de contagi?

universitat, treballar, oci, aficions... Quan se’ns canvien
aquestes, el primer que hem de fer és readaptar-nos. Hi
ha persones a qui els hi costa més que a d’altres perquè
des de ben petits, des de l’escola, se’ns ha condicionat
funcionar segons horaris i a la que això canvia, pot
arribar a ser molt complicat. De l’altra, és gràcies a
aquestes dinàmiques que cada persona tenia els seus
espais d’intimitat. A la que ens obliguen a quedar-nos
tancats a casa i compartint espai amb els altres, tot i que
ens els estimem, aquesta mancança ens pot comportar
malestar o tot el contrari, compartir temps i espais ens
pot suposar conèixer-nos més i millorar la relació.

la sexualitat? Ens farà por tocar-nos? Practicar sexe amb

Darrerament els rebrots són notícia. Què ens
aconselles? Una recomanació fàcil i ràpida. No ens
oblidem del que ha passat. Dediquem una estona del
nostre temps per a seure i plantejar-nos què ha sortit
bé, què malament, què podem fer millor. És fonamental
poder calibrar el risc que tenim per evitar que passantnos de frenada estiguem generant una resposta
d’angoixa que no sigui realista. Quan més coneixement
tinguem sobre la situació, més fàcil és saber el nostre
grau de risc i podrem ajustar la millor conducta a seguir.
Per tant, assolirem la serenitat psicològica i espiritual
que ens donarà saber que estem actuant correctament.

L’Ignasi Puig Rodas és psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella i viu a Premià de Dalt. A les Media Converses de
Premià de Dalt Media del passat 1 de juliol, va explicar les conseqüències del confinament en la convivència
diària i en la vida de parella, a més d’oferir-nos alguna recomanació per afrontar la represa de la normalitat.
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LA TEVA IMMOBILIARIA DE CONFIANÇA

T'oferirem la millor selecció d'immobles que més s'ajustin a les teves
necessitats

WWW.PUNTIMMOBILIARI.COM
INFO@PUNTIMMOBILIARI.COM
93 751 65 46
RIERA SANT PERE 105, PREMIÀ DE DALT

