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L'alcalde escriu

La Covid-19 continua marcant l’any que acabem d’estrenar. Un
2021 que ha arribat amb una bona notícia i una altra de dolenta.
Aquesta maleïda malaltia ja ha afectat 424 persones
veïnes de Premià de Dalt. Una xifra que ens recorda que
la principal prioritat que tenim
com a poble continua sent salvar
vides. I això passa per actuar
en tot moment amb la màxima
responsabilitat. És aquesta sens
dubte la millor manera que tenim
d’ajudar a tot el personal sanitari
i d’emergències que no ha deixat
de treballar des de l'inici de la
pandèmia.
Aquest gener ens ha arribat la
millor de les notícies. La vacunació ha arrencat, començant per
les residències de gent gran i persones amb discapacitat, que tant
han patit en els darrers temps. A
Premià de Dalt, les primeres persones a rebre la vacuna han estat
els residents de la Llar d’Avis
Carme, i sembla que ben aviat

també la rebran les del nostre centre de dia, Espai Respir.
Mentre la vacunació es desplega al nostre poble i arreu
del país, cal que continuem treballant en la reconstrucció
social i econòmica de Premià de Dalt, salvant vides i empreses. Per fer-ho comptem amb
tres grans eines: un pressupost
de reconstrucció per al 2021 amb
un augment de 100.000 euros
per a les àrees de Salut i Acció
Social amb l’objectiu d’acompanyar les famílies; la digitalització de
les aules dels centres púbics per
a combatre l’esquerda digital, i un
pla de xoc per a impulsar l’activitat econòmica i generar ocupació.
Amb responsabilitat de
tothom i l’ajuda de la ciència, fem,
entre totes i tots, que aquest
2021 sigui l’any en què s’obri
pas a l’esperança i vencem la
pandèmia!

Josep Triadó i Bergés

Sumari
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Acords del Ple

Seguretat ciutadana

Empresa i economia

En 2 minuts: L'Odissea, la
programació cultural 2021
Actualitat

La Pinassa. Núm. 155
Redacció i fotografia: Gabinet d'imatge i comunicació
Maquetació: CATVL-97
Imprimeix: Impremta Pagès, SL
Tiratge: 4.500 unitats
D.L: B15451-1989

La Pinassa Premià de Dalt

Biblioteca i Art
Instagram
Tribuna municipal
Conversem amb... Anna Colet

3
4
5
6
8
10
12
13
14
15

Covid-19

3

Completada la vacunació
contra la Covid-19 a la Llar
Carme de Premià de Dalt
Dilluns 11 de gener es van vacunar les persones
residents i el personal d'aquesta llar d'avis
situada a l'avinguda Caritat
Un equip d’infermeria del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya es va desplaçar a la Llar
Carme el passat 11 de gener per a
posar la primera dosi de la vacuna que
ha de permetre protegir un col·lectiu
vulnerable com és el de les persones
grans que viuen en centres residencials. D'aquesta manera, es contribueix a aturar la pandèmia d’aquesta
malaltia, que ha trasbalsat tot el
planeta en el darrer any.
La vacuna és la que procedeix de
la farmacèutica Pfizer i el passat 25
de gener se'n va administrar la segona
dosi, per tant, ja s'hauria assolit la
immunitat d'aquest centre.
L’administració d’aquesta vacuna és totalment voluntària, així que
treballadors i familiars dels residents
van rebre una comunicació de Salut
per explicar el funcionament d’aquest
tipus de vacunes i donar l'oportunitat de resoldre aquells dubtes que
giren entorn a la vacunació contra la

Covid-19, alhora que les diferents persones van donar el seu consentiment
a rebre-la. Cal destacar que es tracta
d’una vacuna extremadament segura
i efectiva. El seu nivell de protecció
davant del coronavirus és del 94-95%,
més del doble que la de la grip (40%).
Tot i així, cal continuar extremant les

mesures de prevenció.
La vacunació de la gent gran i dels
professionals que els atenen és cabdal
per protegir les persones residents
davant el coronavirus i permet reduir
el risc de contagi, perquè és més fàcil
acotar els casos existents i tallar la
cadena de transmissió.
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Ple extraordinari del 10 de desembre

Aprovació del Pressupost General, la
plantilla i el catàleg de llocs de treball de
la Corporació per a l’exercici 2021

Junts
PSC

Aprovació del Compte General
corresponent a l'exercici 2019

Junts
PSC

Crida (1)
C's

Crida (1)
ERC

Crida
ERC
C's

Ple extraordinari i urgent del 21 de desembre
Aprovació definitiva de la modificació
de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2021

Junts
PSC
Crida

ERC
C's

Moció de Junts i PSC de suport a la
petició dels Consells Esportius

Junts
PSC
Crida
C's

ERC

Moció de Junts, PSC, ERC i Crida en
defensa de la unitat de la llengua

Junts
PSC
Crida
ERC

Ple ordinari del 18 de gener

C's

Aprovació del Reglament regulador
de la gestió documental

APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació inicial del canvi d'ubicació
del mercat de venda no sedentària

APROVAT PER UNANIMITAT

Ple extraordinari i urgent del 20 de gener
Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions
Autonòmiques del dia 14 de febrer de 2021
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Detingut el
presumpte autor
de diversos
robatoris

Els patinets queden fora
de les voreres i zones de
vianants
La normativa regula l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP),
els patinets i els 'sabway'
La reforma legislativa estatal de
trànsit que es va fer el passat mes de
novembre inclou l’esperada regulació
de la circulació dels patinets elèctrics i
de tots els VMP (vehicles de mobilitat
personal). La nova normativa desfà
ambigüitats i homogeneïtza el que fins
ara havien regulat diferents ordenances municipals.
En aquest sentit, doncs, la modificació que fa el nou Reial decret en el
Reglament General de Circulació posa
llum sobre diversos aspectes controvertits que havien envoltat l’auge
d’aquests vehicles en els entorns urbans i regula taxativament que des del
2 de gener de 2021 no poden circular ni
per voreres ni per
zones de vianants.
També aclareix
l’altre aspecte: no
poden anar per
carreteres ni travessies i tampoc
per autopistes
i autovies dins
de poblat ni per
túnels urbans.

Amb els canvis en el Reglament
general de vehicles es ratifica la definició dels VMP que s’havia especificat
en una instrucció prèvia: són vehicles
d’una o més rodes, dotats únicament
d’una plaça i propulsats exclusivament
per motors elèctrics que proporcionen
una velocitat màxima d’entre 6 i 25
km/h.
Els conductors de patinets elèctrics també han de tenir clar que han
de complir les normes de circulació
com la resta de vehicles i que poden ser sancionats per circular amb
auriculars o telèfon mòbil, si van sense
llum o elements reflectors a la nit, si
condueixen beguts o drogats, etc.
Amb la regulació de la circulació
sobretot urbana
dels patinets i
amb l’exclusió del
seu ús per les voreres, la mobilitat
als municipis serà
més segura per a
les persones més
vulnerables.

Els conductors de
patinets poden
ser sancionats
com la resta de
vehicles

La Policia Local el va enxampar
després de rebre l’avís d’una
persona veïna
La patrulla de Premià de Dalt va detenir
la matinada del passat 22 de gener el
presumpte autor de diversos robatoris
registrats les darreres setmanes al municipi. Al detingut, reincident, se li imputen 7 delictes, 6 de robatoris a interiors
de vehicles i 1 d’una moto.
Passades les 5 de la matinada, la
Policia Local va rebre l’avís d’una persona veïna de la zona de can Figueres. La
patrulla s’hi va desplaçar, va localitzar el
sospitós i va detenir el presumpte lladre.
El regidor de Seguretat Ciutadana,
Ginés Marín, destacava “la importància
de la col·laboració ciutadana en la lluita
contra la delinqüència i també l’incivisme”, alhora que felicitava els agents per
la detenció. El regidor feia una crida a
la població del municipi perquè en cas
de veure persones en actitud sospitosa
avisi d’immediat la Policia Local trucant
al telèfon 93 693 15 00 o al 112 (emergències). En aquest sentit, s'ha reforçat
la presència policial a la via pública.
La Policia Local també demana a
veïnes i veïns de Premià de Dalt que especialment a partir del toc de queda que
comença a les 22.00h no deixin objectes
de valor a l’entrada de casa ni tampoc a
l’interior dels vehicles i que sempre tanquin l'habitatge amb doble gir de clau per
tal d’evitar possibles robatoris. En el cas
dels establiments comercials, cal tancar
la persiana metàl·lica correctament, i si
disposen d'alarma connectar-la.
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Economia i Empresa

Impulsem l'activitat
econòmica
El programa de reactivació econòmica de la Diputació de Barcelona, "Treball, Talent i Tecnologia",
deixarà a Premià de Dalt gairebé 25.000 euros

La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció per Baix Maresme" es desplegarà en la innovació tecnològica
import de 24.987,34€ a l’Ajuntament de Premià de Dalt
de la cadena de valor de la construcció i es realitzarà
per portar a terme el Programa TTT
tècnicament en col·laboració amb
(Treball, Talent i Tecnologia). Aquest
altres nou ajuntaments de la coFases estratègiques
marca (Argentona, Cabrera de Mar,
s’emmarca dins del pla de reactivaa Premià de Dalt
ció econòmica i social dels municipis
Dosrius, el Masnou, Montgat, Òrrius,
El projecte es portarà a terme
de la província de Barcelona i s’ha
Teià, Tiana i Vilassar de Mar). “La
aquest 2021/2022 i preveu:
dissenyat amb el convenciment de
missió del programa és la d’impulsar
la necessitat d’impulsar polítiques
la tecnologia com a motor transformador de les persones, empreses i
1. Anàlisi i diagnosi de la situació
de mercat de treball de caràcter
actual
institucions per construir un model
integral, pal·liatives per fer front a la
2. Aliances estratègiques per al
de creixement sostenible, innovador i
situació actual, però també preventives i proactives.
desenvolupament del pla integral
competitiu que minimitzi les desigualtats socials”, explica el regidor
3. Desenvolupament competencial
Així, el Programa Treball, Talent i
de les persones
de Promoció d’Empresa i ConeixeTecnologia té per finalitat fomentar
ment, Carles A. Medina.
4. Impuls de la capacitat
que els ajuntaments portin a terme
productiva i transformació del
La cadena de valor de la consactuacions de promoció de l’ocupació
trucció aglutina un important nomteixit empresarial
i de reactivació econòmica, que es
bre d’empreses a la comarca que
concretin en el desplegament d’un
L’objectiu del Programa Treball,
generen activitat econòmica i llocs
pla integral basat en l’impuls de la
Talent i Tecnologia és promoure el
de treball. Es pretén amb el projecte
tecnologia i l’acompanyament a la
Treball digne, la millora competenajudar al creixement de les empretransició digital de les persones i les
ses i la millora de l’ocupabilitat de
cial del Talent local i el creixement
empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, compeles persones en atur i treballadores
econòmic sostenible a través de la
titiu i igualitari. Es pretén contraresen actiu mitjançant la capacitació i
Tecnologia. Impulsa la tecnologia
tar els efectes de la crisi ocasionada
transformació digital i tecnològica.
i l’acompanyament a la transició
per la Covid-19 i, a la vegada, contriEls actors principals del projecte
digital de persones, empreses i
buir a la millora de la competitivitat
són les empreses relacionades amb
institucions cap a un model sode les persones i de les empreses.
el món de la construcció, els treballacioeconòmic sostenible, inclusiu,
dors/es i tots els agents del territori
El projecte anomenat "Tecnologia
competitiu, solidari i igualitari.
implicats.
i sostenibilitat en la construcció al

La Pinassa Premià de Dalt

Economia i empresa

7

El Club Emprèn organitza la 3a Jornada
de Capacitació Empresarial
Serà el 25 de febrer de 9.30 h
a 11 h i de forma telemàtica
El títol de la 3a Jornada de Capacitació Empresarial és “Teletreball:
oportunitats i problemes, tecnologia
i processos. Què funciona i què no”.
L’activitat anirà a càrrec de Julien Palier, expert en treball remot i consultor en transformació digital i innovació corporativa.
La Covid-19 ha provocat un profund canvi organitzatiu amb el teletreball. Les empreses s’enfronten a
reptes que van des de la seguretat
informàtica fins a les interaccions dels
equips i l’optimització dels costos dels
edificis buits. Amb els nous marcs
legals per al treball flexible en marxa i
les tendències com els llocs de treball
híbrids, cal explorar les oportunitats
que cal aprofitar en el camí de tornada
a l'oficina, i com podem adaptar-nos
als reptes actuals i crear resiliència en
el procés.
Durant la conferència es tractarà
de donar resposta a preguntes com:
en què millora la feina amb el teletreball i en què se’n ressent?; comunicació, confiança, col·laboració: com queden afectades?; és viable la conciliació
familiar amb el teletreball?; milloren
les polítiques d’igualtat?; qui pot ferne i qui no?, entre tantes d'altres.
En finalitzar la conferència, s’obrirà
un debat sobre experiències empresarials en teletreball. Hi participaran
dues empreses de Premià de Dalt:
Corma, amb el seu director, Mario
Herreros, i Condorfchem Envitech,
amb el director d’Operacions, Òscar
Royo. Ambdós explicaran què han
après en l’àmbit del teletreball durant
la Covid-19 i quins han estat els principals reptes en aquesta modalitat de
treball. La jornada es farà en línia.

Per a inscripcions
escanegeu el codi QR

3a JORNADA
DE CAPACITACIÓ
EMPRESARIAL

TELETREBALL
Oportunitats i
problemes, tecnologia
i processos.

25

Què funciona i
què no funciona

de febrer
de 9.30 h a 11.00 h
A càrrec de

Julien Palier

CEO & Co-fundador @ Daysk.com
expert en treball remot i consultor en
transformació digital i innovació corporativa

Debat amb

Mario
Herreros
director de Corma
i

Òscar Royo

Formació
online

director d’Operacions
de Condorchem
Envitech

Inscripcions: Ajuntament de Premià de Dalt / Servei de Promoció Econòmica
Tel. 93 693 15 90 / prmd.clubempren@premiadedalt.cat

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

Directori d’empreses de Premià de Dalt

www.premiadedalt.com
JaPromoció
podeu clicar i descobrir el directori
web
Econòmica
d’empreses locals!

La regidoria d’Empresa ha acabat
d’actualitzar la pàgina web en què
trobareu les diferents empreses i
serveis que hi ha a Premià de Dalt.
Consta de diversos apartats com ara:
suport a les empreses i a l’emprenedoria, Club Emprèn (Coworking i espais per a empreses), borsa de treball
i polígons d’activitat econòmica.
Si sou una empresa o un professional i voleu donar-vos d’alta al

directori, també ho podeu fer des de
la pàgina web. Alhora, aquesta també
ofereix la possibilitat d’actualitzar les
dades de les empreses que ja hi són.

Cliqueu al codi
QR per accedir al
directori d'empreses
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L'Odissea, el viatge
cultural i promocional
Abril
Setmana Santa: Divertit
Pintura, dansa, boxa, música
per als infants i joves
1 - 4 d'abril / Pavelló
Pinassound / Arrela't a la
Cultura
Carpes, fireta, música, tast
de cervesa i concert de rock

Agost
Experiència de dansa i
gastronomia (Espolsada i
Folklore local)
Amb el ballarí professional
Aleix Martínez, de
l'Hamburg Ballet
A Can Casadellà

23 - 25 d'abril / Can Verboom

Octubre i
Novembre
Maridatge l'Art del Vi +
talent jove
Els artistes interpreten els
vins i joves del poble hi
posen talent musical
A Can Duarry
Teatre musical per a tota
la família (a concretar)
Combat de boxa
Finals de mes / Pavelló

Ulisses Fest
El festival de referència del Baix Maresme

Setembre

Del 24 al 26 de setembre / Plaça
La Pinassa Premià del'Espolsada
Dalt

Festival Infantil
A càrrec del Grup Carnestoltes
Primer cap de setmana / Plaça Carnestoltes,
al parc Felicià Xarrié

Juny

Sant Pere: Festa Major
Activitats per a tothom
Del 26 al 29 de juny

Festival de Música
del Maresme
Els dissabtes, a espais i
jardins privats del poble

9

Maig
Aplec de la Cisa
Artesania, sardanes, missa,
gimcana familiar, batucada
i exposició de la maqueta
dels Pessebristes de Teià
1 de maig / Santuari de la Mare
de Déu de la Cisa i voltants
Missa Rociera
9 de maig / Pavelló

Juliol
Jazz en la nit
Els divendres de juliol

Desembre

A partir del 2 i fins el 23 /
Jardins de Can Figueres

Fira Infantil i de
la Màgia del Nadal
Estands i propostes
culturals i nadalenques
17 - 19 de desembre / Plaça
de la Fàbrica
Festa de Cap d'Any
Donem la benvinguda al
2022!
31 de desembre / Pavelló

de Premià de Dalt
durant tot l'any

La Pinassa Premià de Dalt
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Vida a Premià de Dalt

Obsequi de
SSMM a tots
els infants
del poble
El primer dia de classe després
de les vacances de Nadal, tots
els nens i nenes de Premià de
Dalt es van trobar un regal
Melcior, Gaspar i Baltasar van deixar
un petit obsequi a les nenes i nens de
Premià de Dalt. D’una banda, els van
sorprendre amb un regal que van trobar a l’escola el primer dia de classe
després de les vacances escolars de
Nadal. I de l’altra, els que estudien a
centres de fora del municipi van recollir el seu obsequi a l’Ajuntament.

El mercat dels dimarts, a La Petanca
El Ple de l’Ajuntament ha ratificat de
forma inicial la prova pilot d’instal·lar
el mercat ambulant que se celebra al
barri Santa Anna-Tió a la zona de La
Petanca, just a sota de l’Escola Santa
Anna.
En aquesta ubicació, és molt més
fàcil complir amb les mesures de
seguretat davant la Covid-19. I, a part,
el mercat és més visible per a altres
persones de fora del barri Santa Anna.
Entre d'altres, les veïnes de la Floresta i les que circulen per la carretera
de Vilassar de Dalt.
Cal recordar que el mercat se celebra tots els dimarts al matí i que el
mateix dia hi podeu trobar la deixalleria mòbil.

La Pinassa Premià de Dalt

SOSTENIBILITAT

Nova
baldejadora
100% elèctrica
El servei de neteja viària que presta la Societat
municipal La Pinassa incorpora una nova màquina baldejadora. Es tracta d’un vehicle similar a
una escombradora que treballa, però, llançant
aigua a pressió. Amb aquesta ja són dues les
baldejadores 100% elèctriques, “una acció que
referma el compromís adquirit envers l’Agenda
2030 i els criteris de sostenibilitat”, explica
l’alcalde.
La màquina en qüestió ofereix la màxima
maniobrabilitat per a realitzar les tasques de
baldeig, amb rodes direccionals als dos eixos. Té
capacitat per a treballar amb desnivells superiors al 15% i disposa de sistema de recuperació
d’energia durant les desacceleracions i frenades
per tal d'augmentar així l'autonomia. Les bateries són de liti i la màquina té una autonomia
mínima de 8 hores.

SEGURETAT

Precaució
amb els
robatoris
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breus

Tauler de notícies

La Policia Local adverteix que durant
l’època d’hivern es produeix un augment
de la delinqüència quant a robatoris i
furts en interior de domicili; si a això
s’afegeix la crisi econòmica associada a la
pandèmia, augmenten els intents d’aquesta mena de delictes contra el patrimoni.
Des de la regidoria de Seguretat
Ciutadana expliquen que existeixen dues
classes de delictes bàsics: els robatoris en
habitatges amb habitants, el més indesitjable atès que encara que es produeixen
pràcticament en el 100% dels casos sense
violència, hi ha una sensació de vulnerabilitat que afecta profundament les víctimes; i els robatoris sense habitant, que
s’efectuen sense residents en el moment
de consumar el delicte.

VEÏNS I VEÏNES

Nova imatge
per Sta. Maria
i Sta. Anna Tió
SETMANA ONCOLÒGICA

Posposada la
Setmana
Oncològica
A conseqüència de la Covid-19, des de la
Fundació Oncolliga a Premià de Dalt s’han
vist obligats a fer canvis. Aquest any,
ajornen però no suspenen l’esdeveniment.
Alhora, expressen el seu desig d’ampliar el
cercle amb tota persona que vulgui col·laborar i forma part de l’entitat, ja que com més
àmplia sigui aquesta, més ajuda podrà oferir
i a més gent podrà arribar.

Blanca López Padilla, veïna del barri, és
la creadora del logotip que identifica
l’Associació de Veïns. La nova imatge de
l’entitat està més d’acord amb els temps
i aires nous. El disseny il·lustra el torrent
de Santa Anna, via principal del barri i que
comparteixen Premià de Dalt i Premià de
Mar, així com elements dels dos pobles en
forma de vaixell (mar) i muntanya (dalt).

La Pinassa Premià de Dalt

Cultura

Les recomanacions de la
Biblioteca Jaume Perich i Escala

propostes culturals
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El 2020 havia de ser l’any del retrobament
cinematogràfic amb Leos Carax, però
l’estrena del seu esperat nou film, 'Annette',
es va posposar al 2021. L’expectativa davant
el proper treball del cineasta francès no
només ve de lluny ('Los amantes del PontNeuf', 'Mala sangre', 'Chico conoce chica'),
sinó també pel record del seu darrer i formidable film, 'Holy motors'.
Del musical romàntic a la ciència-ficció
eròtica, passant pel drama familiar, la comèdia surrealista, la sàtira social, el policiac, o
l’experimental, per mencionar-ne uns quants.
Tots els gèneres (i tons: de l’exquisidesa poètica de les escenes inicials a les grolleries del
ben anomenat Senyor Merda) troben el seu
racó en aquest atrevit i imaginatiu homenatge al cinema, que té com a fil conductor un
misteriós i camaleònic personatge interpretat pel més misteriós i camaleònic dels
actors gals: Denis Lavant. Junt amb l’actor
fetitxe de Carax, noms tan populars com els
d’Eva Mendes i Kylie Minogue i mites (llavors
encara) vivents del cinema francès com
Edith Scob i Michel Piccoli.
A més de ser un títol fix a les llistes
de millors pel·lícules de la passada dècada
elaborades pels mitjans especialitzats, al seu
moment 'Holy Motors' va arrasar al festival

Quan l’hora del repòs hagi
vull tan sols el mantell d’un
vull el silenci dolç del vol de
dibuixant el contorn d’una
L’olivera d’argent, un xipre
i la rosa florint al bell punt
La bandera d’oblit d’una ve
fent més neta i ardent la bl
I saber-me que soc en el re
Quan l’hora del repòs hagi
per mi només de la
unvingut
bri d’herba

vull tan sols el mantell d’un tros de cel marí;
vull el silenci dolç del vol
de la gavina Rosa Leveroni
Testament.
dibuixant el contorn d’una cala ben fina.
L’olivera d’argent, un xiprer més ardit
i la rosa florint al bell punt de la nit.
La bandera d’oblit d’una vela ben blanca
fent més neta i ardent la blancor de la taca.
I saber-me que soc en el redós blau
un bri d’herba només de la divina pau.

Josep Baqués (1931-2021)
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de Sitges (va ser guardonada com a Millor
Film, Millor Director, Premi de la Crítica i
Millor Pel·lícula Europea). I les males llengües
asseguren que no va ser premiada al festival
de Canes perquè el director italià Nanni
Moretti, president del Jurat d’aquella edició,
s’hi va negar en rotund. Trobareu aquesta
joia del cinema contemporani tant en DVD a
un munt de biblioteques (i bibliobusos) com
en ‘streaming’ a eBiblio.
Per cert, 'Annette', de la qual us hem
parlat a l’inici, és un musical sense diàlegs,
només cançons, i amb Marion Cotillard i
Adam Driver al capdavant. El millor és discutible, però el més sorprenent, amb Carax,
sempre pot estar per arribar.

Testament. Rosa Leveroni (1910-1985)
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Introdueix #premiàdedalt o #revistalapinassa a les
teves imatges i les publicarem!

@anniepdd

@enricgarciaserrano

@fotocentelles

@innokuous

@moneh70

@unkrisz

@fhereiros

@mjfeam

NOUS CONVIDATS
CADA 15 DIES
CADA
DIVENDRES
A LES 20H
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La veu dels grups municipals

Salvem vides i salvem
l'economia

Encetem any, però la
mateixa crisi sanitària

L’any 2020 ha estat un any molt dur, ple de successos de diferent naturalesa
que han ocupat la major part de la gestió municipal, començant pels diferents
temporals i passant per la crisi sanitària de la Covid-19. El grup municipal
de Junts, al capdavant del Govern de Premià de Dalt, ha estat en tot
moment al costat de les famílies, els comerços i les empreses del poble per
tal d’acompanyar-los i ajudar-los en tot allò que podem. Perquè es tracta
justament d’això, de salvar persones i alhora de salvar l’economia.
Com bé sabeu, sempre hem posat les persones al centre de tot i el pressupost municipal recentment aprovat així ho ha recollit, augmentant totes
aquelles partides relacionades amb el benestar i la qualitat de vida dels veïns i
veïnes. Per tal de combatre la crisi econòmica fruit de la pandèmia, estem acabant de concretar nous ajuts econòmics per a les empreses i professionals del
poble que se n'han vist afectats. I, a part, volem reactivar l’activitat econòmica
local amb noves jornades de capacitació empresarial que connecten diferents
empreses per a sumar. Entenem que el talent, la innovació i la creativitat són
elements clau per a remuntar aquesta situació i per aquest motiu hi apostem
fermament. Premià de Dalt i Catalunya han superat molts reptes i en aquesta
ocasió, de ben segur que també ho farem.

Encara pitjor perquè sumem tragèdies individuals, tant pel que fa a les vides
segades com a la dramàtica situació socioeconòmica de milers i milers de
famílies.
Pel que fa a democràcia, justícia i llibertat continuem empestats pel virus
hispànic, resistent a tota vacuna. Intervinguts novament —versió emmascarada d’aquell fatídic 155 d’infaust record— ens obliguen a exercir l’acte més
sagrat de la democràcia, per imposició antidemocràtica. I ens aboquen a allò
que més agrada al virus: la mobilitat i el contacte humà.
Així i tot, no ens hem de deixar espantar, ans al contrari; amb responsabilitat, màxima prudència i totes les mesures preventives per evitar nous contagis, hem d’acudir a la convocatòria per barrar el pas a la naftalina, la casaca
arnada i pudenda, la toga empastifada i tot allò que representa un règim ranci
i pervers.
Des d’ERC Premià de Dalt, us animem a votar; a votar en clau independentista, en clau republicana, en clau feminista, social i sostenible. Malgrat tot, als
nostres cors hi vessa l’optimisme i el convenciment que superarem tots els
embats sanitaris i polítics —per aquest ordre— i que en escampar la tempesta serem més forts i una mica més savis.

Les eleccions del 14-F

Es consolida l'agressió al
litoral del Maresme

Catalunya necessita un canvi. Portem 10 anys perduts, hem perdut
il·lusions, hem perdut el respecte d'Europa i del món, hem degradat
les nostres institucions, i d'una autonomia que alguns pretenien fer
república hem esdevingut una simple regió més. Ja no som motor de res,
Catalunya hi ha sortit perdent. Tots els catalans i totes les catalanes hi
hem sortit perdent. Estem dividits, estem esgotats, estem decebuts. Els
frontismes ens paralitzen, la divisió ens debilita.
Hem de passar pàgina. No podem perdre temps en retrets ni podem parlar dels uns i els altres, hem d'avançar, centrar-nos en el que
realment importa: la reconstrucció de Catalunya, la recuperació del
respecte a les nostres institucions i el retrobament de tots els catalans
i les catalanes. I això serà possible des d'un sentiment reparador, de
sentir-nos units, perquè la unió ens dona fortalesa, una Catalunya unida
és imparable.
Volem recuperar la il·lusió, volem la Catalunya del seny, el respecte i
el treball. I per això és important anar a votar, amb responsabilitat i respectant totes les mesures de seguretat. Catalunya necessita un canvi.
Fem-ho. Anem a votar.

Malgrat l’oposició dels ajuntaments més directament afectats, s’ha aprovat la
Declaració d’impacte ambiental que dona llum verda a engegar el Projecte del
Ministeri per a la Transició Ecològica “Estratègia d’Actuació al Maresme”, que
pretén dotar de platges els seus litorals.
El projecte, que preveu la construcció d’espigons i dragats massius de
sorra, aposta pel mateix tipus de solucions que l’estudi preliminar del Ministeri
va detectar com a originadores del problema: lluitar contra la dinàmica litoral i
interrompre totalment el moviment de sediments per a després gestionar-los
amb dragats periòdics.
Per què, doncs, continuar apostant per solucions com els espigons, que
s’han demostrat un fracàs en altres actuacions del litoral català, com ara a les
platges de Barcelona? El litoral es convertirà en una cantera, acumulant-se la
sorra a llevant dels espigons, que el Ministeri ja preveu que haurà de transvasar a ponent, substituint l’obligació que tenen els ports de fer-ho i que quasi
sistemàticament incompleixen.
Cal una gestió integrada del litoral i, per això, demanem que l’Ajuntament
de Premià de Dalt s’adhereixi al Manifest per un nou model de gestió del litoral
promogut per la Plataforma Preservem el Litoral, on s’aposta per la creació
d’una taula, amb visió global i interdisciplinària, que tingui com a objectiu dissenyar un pla integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del litoral.

2021: Esperanza y cambio
En 2020 el Covid-19 nos ha cambiado la vida, tod@s hemos perdido
seres queridos y amigos, vivimos en una constante amenaza de contagio
y sólo hay que pasear por nuestras calles para darnos cuenta de los
terribles impactos económicos y sociales; comercios cerrados o con
pocas ventas, falta de alegría, distancia social... Este año 2021 ha de ser
un año de cambio y Ciutadans quiere ser parte de ese cambio. No nos
cansaremos de solicitar, como venimos haciendo en los últimos plenos,
acciones por parte de nuestro gobierno municipal (Junts+PSC), para
salvar vidas y empleos.
Por eso estamos esperanzados con la llegada de la vacuna, deben
garantizar un correcto reparto siguiendo los protocolos marcados. Objetivo: salvar la economía. La falta de ayuda a comercios y empresas por
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cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

parte del Gobierno Central (PSOE+Podemos+ERC…) y de la Generalitat (Junts+ERC) hacen que la ayuda municipal, que tampoco ha llegado,
sea más necesaria que nunca para evitar la continua pérdida de puestos de trabajo que se está produciendo. También es el momento del
cambio político, tenemos unas elecciones a la Generalitat por delante y
podemos cambiar el curso de los acontecimientos, a pesar de la fecha
fijada de forma irresponsable, para el que piensa más en el voto que en
la salud de los vecinos, por parte de algún partido. Exigiremos que se
hagan unas elecciones seguras y con protocolo específico Anti-Covid.
premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter)
663734010
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Una artista
tot terreny
Anna Colet 'Clemm'
Artista indie-folk

Parlar amb Anna Colet dona bon rotllo perquè té un karma especial que la fa una persona diferent. Emprenedora i valenta a parts
iguals, s’ha establert a Madrid per assolir els
seus objectius professionals com a artista. És
exalumna del Betlem, recorda perfectament
les seves classes de dansa amb Anna Mir i
cada cop que torna al poble busca el moment per a recórrer els carrers del nucli antic
i respirar Premià de Dalt. Curiosa i amant de
la lectura, es va formar a l'Institute of the
Arts Barcelona (IAB) i a la Royal Academy of
Dramatic Art (RADA) de Londres. També va
estudiar a la Nancy Tuñón i a Eòlia. S’ha format en violí fins al grau professional, alhora
que piano i guitarra a l’Escola Cadença.
Compositora, cantant, actriu,
amb quina d'aquestes disciplines et
quedes?
Em sento còmoda amb totes. Quan
vaig començar amb 4 anys violí i piano ja
volia fer teatre, però no em puc decantar per res perquè em fa feliç cantar,
actuar, compondre i escriure. Sempre
dic que sóc com un esprai multiusos
perquè m'agrada fer de tot!
Ets una de les moltes joves artistes que ha optat per anar a Madrid a
fer carrera. Hi ha més oportunitats,
més indústria?

Madrid és el nucli de tot el que es
mou en la indústria de la música. La
gent que hi viu és molt oberta, sempre
t'accepta i t'ho posen molt fàcil. Tenia
força clar que havia d'anar a Madrid,
Londres o als Estats Units i com que
el meu millor amic ja hi vivia, m'hi vaig
quedar.
Vivim uns temps complicats
arreu i també en l'àmbit de la cultura. Com t'ha afectat professionalment la pandèmia?
Per una banda, molt i per l'altra, m'ha
beneficiat. Tenia una obra de teatre amb
13 actuacions tancades i es van cancel·lar, i una altra al Teatro Lara que s'ha
posposat, però encara no hi ha data de
retorn. Per l'altra banda, però, el confinament em va donar l'oportunitat junt
amb el meu soci de crear una empresa
de representació artística, Macuto Talent, i l'hem aixecada en plena pandèmia!
Es van fer famoses les teves
cançons al balcó de casa teva. Com
va sorgir la idea, Anna?
Jo veia que a Itàlia ho feien, no em
trobava massa bé, perquè estava just al
final de la meva Covid, però vam decidir
fer un concert al balcó per fer una mica
de festa enmig de la pandèmia, i va
ser un èxit. Al segon, vaig fer un cover
(versió) del cantant Pimp Flaco, del grup
Cupido. Doncs bé, aquest artista ens
va etiquetar i allò va suposar una gran
repercussió mediàtica.
Escoltant les teves cançons,
tothom s'adona del paper clau de la

família en la teva carrera, i, de fet,
els homenatges amb la cançó 'Sleep
with me'. Què representen per a tu?
Sempre estan allà motivant-me i
dient que tot és possible, però estudiant i treballant perquè la indústria de
la música i el cinema és molt complicada
i resulta difícil viure d'això. Si ells no haguessin invertit en mi, jo no seria aquí.
Aquesta cançó, 'Sleep with me', està inspirada en la història d'amor dels meus
pares i vaig barrejar imatges del passat
i actuals, en el que jo defineixo com a
'retrofuturisme'. Estic molt orgullosa
de la meva família, i els pares i el meu
germà són el motor de la meva vida.
Una curiositat, d'on prové el nom
Clemm?
És una de les històries més gracioses que he viscut mai. Estava a una
festa a Malta amb la Gemma, una amiga
meva ballarina, i vaig veure una noia
guapíssima, tipus model, i de sobte va
venir a parlar-me. Em va dir que es deia
Clemm i em va agradar tant el nom
que li vaig demanar permís perquè fos
el meu nom artístic, i avui dia seguim
en contacte. Va ser com una revelació,
una cosa del destí perquè havia de ser
aquell nom.
Quins són els propòsits d'Anna
Colet per al 2021?
Salut, molta feina, continuar motivada amb Macuto Talent i treure el disc
que ja fa un any que tinc gravat. És a dir,
seguir fent allò que m'agrada i tenir la
família al meu costat.
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Venem la teva propietat
en les millors condicions

