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La Pinassa Premià de Dalt

La salut és essencial per a gaudir d’autonomia personal i 
qualitat de vida. De fet, totes i tots necessitarem que tinguin 
cura de nosaltres en algun moment de la nostra vida. Per 
aquest motiu, valorem tant els serveis de salut que tenim 
a Premià de Dalt i per fi tenim a 
tocar la reobertura del consultori 
de la carretera d’Enllaç, tancat 
per la Generalitat des de primers 
d’abril a la primera onada de la 
Covid-19. És una excel·lent notícia 
per a tota la població fruit de les 
nostres reivindicacions i després 
d’assumir l’Ajuntament totes 
les obres que ens va sol·licitar 
CatSalut per a tenir a punt el 
consultori en aquest context de 
pandèmia. Celebrem doncs la 
seva imminent reobertura.

Salvar empreses i reactivar 
l’economia local és un altre punt 
cabdal per a superar la crisi 
que ha provocat la Covid-19. És 
en aquest context que estem 
desenvolupant diverses accions 

per a donar un cop de mà al teixit econòmic i empresarial de 
Premià de Dalt, que no només crea riquesa sinó que també 
genera ocupació. Des de l’àrea d’Empresa i Coneixement, 
són diverses les línies, a part dels ajuts directes a empreses 

i sector d’autònoms, que 
promouen aquesta recuperació 
com ara les Jornades de 
capacitació empresarial a través 
del Club Emprèn, el projecte 
Reempresa i el tot just posat en 
marxa Pla municipal d’acceleració 
empresarial exprés que 
descobrireu en aquesta revista 
i que ha de permetre a dotze 
empreses del poble no només 
sortir de la crisi sinó créixer 
i augmentar el seu volum de 
negoci. D’aquesta manera, també 
es consolida l’estat del benestar, 
el progrés social i la qualitat de 
vida de les famílies de Premià de 
Dalt.
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Destaquem

L’Ajuntament ha acabat les obres que demanava Salut i al març ja 
es podrà tornar a obrir de nou

Compte enrere per 
a la reobertura del 

consultori de l’Enllaç

Des del passat 2 d’abril de 2020, el 
consultori mèdic de la carretera d’En-
llaç, situat a l’antiga escola Cristòfol 
Ferrer, està tancat tal com va decidir 
l’Institut Català de la Salut (ICS) a 
conseqüència de la Covid-19.

Gairebé un any després, l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt ha invertit 
40.000 euros 
a fer les obres 
necessàries per 
a deixar l’equi-
pament en unes 
òptimes condi-
cions, segons 
els criteris de 
Salut, i reobrir-lo. 
Concretament, 
s’ha construït una 
nova sortida, s’ha 
creat una consul-
ta per atendre 
pacients de Covid, 
s’ha reorganitzat 

la sala d’espera i, lògicament, s’han 
instal·lat tots els elements necessaris 
per a garantir totes les mesures de 
seguretat que requereix la pandèmia.

La regidora de Salut, Marta Bosch, 
valora “de forma molt positiva les 
feines d’adequació del consultori que 
hem fet des de l’Ajuntament per a 

reobrir-lo aquest 
mes de març”. De 
fet, en el moment 
de tancar l’edició 
d’aquesta revista, 
quedava pendent 
la connexió infor-
màtica al sistema 
de salut i el darrer 
vistiplau de l’ICS 
perquè els profes-
sionals sanitaris 
es traslladin i es 
puguin obrir les 
portes del consul-
tori mèdic.

Als matins, 
cartera completa

Un cop s’obri, aquest equipament 
donarà servei matins i tardes. Als 
matins, cartera completa d’adults 
i a les tardes, atenció a la croni-
citat, en ambdós casos sempre 
amb cita prèvia. Cal recordar que 
Pediatria es manté al consultori 
mèdic del barri Santa Anna-Tió, 
situat a l’avinguda Barcelona.
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Educació

També es confirma que l’Escola Santa Anna, a la foto, esdevindrà Institut-Escola al mes de setembre, 
després de diverses reunions amb Educació

Premià de Dalt manté els 4 
grups de P3 per al curs 2021-22

Premià de Dalt mantindrà els quatre 
grups de P3 en l'oferta inicial per al 
curs 2021-22, després que el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat re-
considerés, a petició del consistori i de 
la comunitat educativa, la seva decisió 
de reduir-los a tres. Així, l’Escola Marià 
Manent i l’Escola Santa Anna tindran 
cadascuna dues aules de P3.

L’Ajuntament i la comunitat educa-
tiva assoleixen així l'objectiu comú de 
mantenir l’actual oferta educativa, tot 
i el descens en la natalitat al nostre 
poble, argument que havia fet servir el 
departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya per a justificar la 
seva intenció inicial d’eliminar un dels 
grups de P3, concretament a Santa 
Anna. La regidora d’Educació, Josi 
Duran, es mostra “molt satisfeta pel 
doble resultat, és a dir, per mantenir 
els quatre P3 i també per la certifica-
ció per part de la Generalitat confor-
me tindrem Institut-Escola al Santa 
Anna”. Alhora la regidora agraeix “el 
treball conjunt i incansable de tota la 
comunitat educativa per a aconseguir 
ambdós objectius, tan importants per 
als infants i joves del poble”.

L'Escola Santa Anna passarà a ser 
un Institut-Escola 

A banda de P3, el departament 
d’Educació ha comunicat formal-
ment a l’Ajuntament que l’Escola 
Santa Anna serà un Institut-Escola 
de dues línies, és a dir, dues classes 
de 1r d’ESO, que augmentarà pro-
gressivament fins arribar a 4t d’ESO 
el curs 2024-25. Per tant, l’alumnat 
de l’Escola Santa Anna podrà cursar 
tots els estudis de l’etapa obligatòria 
(dels 3 als 16 anys) al mateix centre. 
L’alcalde, Josep Triadó, explica que 
“tot i que no és competència mu-
nicipal sinó del departament d’En-
senyament de la Generalitat, i si es 
manté el context de pandèmia actual, 
l’Ajuntament farà un esforç econòmic 
important per adequar les actuals 
instal·lacions del centre al nou con-
cepte d’Institut-Escola”. I agraeix “la 
col·laboració i predisposició de Pere 
Masó, director dels Serveis Territo-
rials d’Educació al Maresme i Vallès 
Oriental, amb qui he mantingut 
diverses reunions fins aconseguir els 
objectius que volíem”.

La integració de l'educació primària 
i la secundària en un mateix centre 
atorga a l'institut escola autonomia 
pedagògica per impulsar els seus 
projectes educatius i capacitat 
organitzativa i de gestió dels seus re-
cursos. Els projectes educatius dels 
instituts escola tenen com a principal 
valor afegit el fet de ser un model 
integrat d'escolarització (3-16 anys) 
que implica diferents eixos com: la 
continuïtat formativa; l'enfocament 
evolutiu del seguiment dels alumnes; 
la convivència d'infants i adolescents; 
les metodologies d'aprenentatge 
globalitzat; la versatilitat, polivalència 
i globalització de la didàctica docent; i 
el lideratge marcadament pedagògic.

Aquesta actuació reforçarà el 
projecte educatiu de l’actual escola 
tot ampliant l’oferta educativa d'ESO, 
fet que significarà l’augment del 
nombre de grups, de professorat i 
d’espais necessaris per al desenvolu-
pament de l’activitat lectiva.

Què és un Institut-Escola?
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14F a Premià de Dalt

Junts guanya les eleccions del 
14F a Premià de Dalt
La candidatura que encapçalava Laura Borràs ha guanyat a Premià de Dalt en obtenir el 24,2% dels 
vots. La participació ha estat del 59,88%

A Premià de Dalt, Junts ha guanyat les eleccions al Parla-
ment. El partit del president Puigdemont i Laura Borràs 
ha obtingut el 24,28% dels vots. Junts s'ha imposat a ERC, 
que ha quedat segona amb 3,8 punts menys. Els republi-
cans han aconseguit el 20,4% dels vots. El PSC és tercera 
força al municipi, amb el 19,7% dels vots. En aquesta oca-
sió, el partit que va tenir més vots en els comicis del 2017, 
Cs, ha baixat fins a la cinquena posició, amb el 6,9% del 
suport de l'electorat de la vila.

Amb el 54,01% dels suports, els partits a favor de la 
independència de Catalunya –Junts, ERC i CUP-G– tornen a 
ser majoritaris a Premià de Dalt, tal com ja va passar l'any 
2015. Fa quatre anys, però, es van quedar al 49,83%. Pel que 

fa a la participació, un 59,88% dels premianencs i premia-
nenques amb dret a vot van anar a les urnes en plena terce-
ra onada de la Covid-19. Això són 26,1 punts menys respecte 
a les darreres eleccions, el 21D, quan la participació va ser 
històrica, arribant al 85,9% del total del cens. El que sí que 
ha augmentat és el vot en blanc. Un 0,8% dels veïns i veïnes 
han deixat el sobre buit.

A diferència de Premià de Dalt, al conjunt de Catalunya 
s'ha imposat el PSC, que tindrà 33 diputats al Parlament, 
els mateixos que ERC. Junts n’ha obtingut 32. Els socialistes 
també són els vencedors a la província de Barcelona però no 
a la comarca del Maresme, on en canvi la força més votada 
ha estat Junts per Catalunya.

NOUS CONVIDATS 
CADA 15 DIES

CADA
DIVENDRES
A LES 20H
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Actualitat

L’Ajuntament denuncia 
als Mossos la destrucció 
d’un forn del segle XIX 
El forn destruït era un element de l'arqueologia industrial dedicat 
a fabricar empelts d'arbres fruiters i situat a la propietat privada 
de Can Nolla

Els Mossos d’Esquadra han obert 
diligències arran de la denúncia feta el 
passat 10 de febrer per part del con-
sistori davant uns fets vandàlics que 
han provocat la destrucció d’un forn de 
fabricar empelts del segle XIX, catalo-
gat com a Bé Cultural d’Interès Local.

Els fets van succeir el 4 de febrer, 
quan una persona veïna de Premià de 
Dalt va alertar al Museu que passejant 
per l’entorn de la Cisa va veure que 
el forn en qüestió estava enderrocat 
per una màquina excavadora que havia 
deixat marcades les rodes al terreny 
com a evidència. El forn d’empelts 
d’arbres fruiters es trobava en una 
zona de Can Nolla de difícil accés, plena 
d’esbarzers i matolls. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt 
va reaccionar ràpidament. La Policia 

Local s’hi va desplaçar l’endemà per 
aixecar acta i precintar la zona. També 
van anar-hi Antoni Martín, del Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Ca-
talunya; el regidor de Territori, Carles 
A. Medina, i Imma Gimferrer, directora 
del Museu de Premià de Dalt. La direc-
tora detalla en el seu informe que “el 
forn destruït datava del segle XIX i que 
servia per a fabricar empelts”. A banda 
d’aquest informe, l’arquitecte munici-
pal també n’ha redactat un en què el 
GEO ha referenciat el forn, confirmant 
que es troba a l’àmbit urbanístic de 
Can Nolla –qui té constituïda una Junta 
de Compensació de Propietaris– i 
detallant que s’hi va accedir amb una 
maquinària rodada de petites dimen-
sions que va provocar l’enderroc d’una 
petita construcció preexistent. 

Amb aquests informes i fotografies 
dels fets succeïts, l’Ajuntament presen-
tava denúncia als Mossos d’Esquadra 
–que disposa d’una secció especialit-
zada en patrimoni arqueològic– per si 
corresponia obrir les diligències opor-
tunes, que ja s’han obert. El consistori 
també ha demanat a la propietat de 
Can Nolla que informi de les persones 
responsables de la destrucció d’aquest 
bé patrimonial. El regidor de Territori, 
Carles A. Medina, lamenta els fets i 
assegura que “l’Ajuntament de Pre-
mià de Dalt no ha donat cap llicència 
d’obres en aquests terrenys i ens costa 
d’entendre què feia una petita excava-
dora en un camí que no porta enlloc”, 
i afegeix que “arribarem fins al final 
per aclarir els fets, perquè som molt 
curosos amb el nostre patrimoni i la 
seva protecció”.

Què són els Béns Culturals d’In-
terès Local (BCIL)?

Són els béns immobles integrants 
del patrimoni cultural que, tot i la seva 
significació i importància, no compleixin 
les condicions pròpies dels béns cul-
turals d’interès nacional, però que cal 
preservar i mantenir com a identifica-
dors del municipi. Estan inclosos en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
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Economia i empresa

Premià de Dalt participa en el projecte 
Reempresa

L’Ajuntament ha signat un conveni amb  l’Ajuntament de Mataró per a la prestació dels serveis de 
Reempresa al municipi de Premià de Dalt, a càrrec de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Reempresa és un mercat en línia de 
compravenda de petites i mitjanes 
empreses de Catalunya on coinci-
deixen l’oferta i la demanda per a 
la cessió d’empreses a través d’una 
metodologia d’acompanyament vali-
dada. Així doncs, la propietat de les 
empreses pot buscar algú que les 
continuï, tant sigui perquè es volen 
jubilar o per un altre motiu. Així 
mateix, la persona emprenedora 
accedeix a la propietat d’una em-
presa en funcionament sense haver 
de passar per la fase de crear-la. 

El programa ajuda que es trobin 
ambdues parts i s’assessora en 
tot el procés de la compravenda, 
sense cap cost, ja que és un servei 
subvencionat per la Diputació de 
Barcelona i el Tecnocampus-Ajun-
tament de Mataró. L’objectiu de 
Reempresa és ajudar a mantenir 
tots els actius de l’empresa i que 
aquesta continuï en funcionament, 
mantenint els llocs de treball, les 
instal·lacions, els clients i pro-
veïdors, i donant valor a tota la 
història, especialment a l’esforç 
desenvolupat en la creació i des-
envolupament inicials del negoci. 
Per a una persona emprenedora, 
adquirir una empresa que ja està en 
funcionament té moltes més pos-
sibilitats i capacitats de generació 
de recursos que una nova empresa 
que comença de zero.

El regidor d’Empresa, Carles A. 
Medina, explica que “estem con-
vençuts de l’oportunitat que Re-
empresa representa per a Premià 
de Dalt, ja que potencia l’economia 
local en generar oportunitats de 
negoci i alhora contribueix a mante-
nir i crear llocs de treball”. I re-
corda, “aquest és, precisament, un 
dels eixos del nostre programa de 
govern. Contribuir a crear riquesa, 
oportunitats i feina de qualitat per 
afavorir el benestar de les veïnes i 
veïns”.

Si voleu més 
informació sobre el 

projecte, escanegeu el 
codi QR

Com contacten amb el servei 
les empreses i emprenedors del 
poble?

Posant-se en contacte amb el 
Club Emprèn. Plaça de la Vila, 1, 1r 
pis. Tel. 93 693 1590. Correu: prmd.
clubempren@premiadedalt.cat

Les persones interessades han de 
realitzar una entrevista prèvia amb el 
tècnic de Reempresa per a donar-se 
d’alta. Un cop donats d’alta al servei, 
es publica l’anunci al web de Reem-
presa. La Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme disposa d’una 
borsa àmplia tant de cedents com 
de reemprenedors ja que el servei 
existeix des de 2012.

S’organitzen entrevistes de 
presentació entre les parts i s’ajuda 
a materialitzar els acords que es 
puguin anar tancant en el procés 
de negociació, com són la redacció 
de l’acord de confidencialitat, el  

contracte d’arres o paga i senyal, 
una carta d’intencions o el contracte 
de compravenda i de traspàs quan 
les parts arriben a un acord final. No 
només se centra en l’acord  de tras-
pàs sinó que també es dona asses-
sorament a l’emprenedor a fer el pla 
d’empresa o pla de viabilitat per a la 
recerca de finançament o per dema-
nar la capitalització de la prestació 
de desocupació i així obtenir fons per 
invertir en el negoci. També s’ofereix 
un servei als cedents d’estimació 
del valor del preu de l’empresa si ho 
necessiten, i així poder construir la 
seva oferta de cessió, entre d’altres.

Com hi poden participar els 
reemprenedors i els cedents?



8

La Pinassa Premià de Dalt

Pla Municipal 
d'Acceleració 

Empresarial Exprés

Una nova acció de la regidoria d'Empresa i Coneixement per a impulsar 
les empreses dins del Pla Municipal de Reactivació Econòmica Local.

Millorar el model de negoci de les empreses, incrementar 
la seva facturació, trobar finançament, i aplicar avenços en 

els processos de gestió i creació de llocs de treball.

La crisi sanitària té un enorme impacte en les empreses.

La incertesa està present en totes les decisions empresarials. 

La societat empresarial ha d’aprendre a viure i conviure en aquest nou marc. 

És imprescindible saber identificar les oportunitats en aquesta crisi.

Dotze empreses de Premià de Dalt rebran l’acompanyament 
especialitzat per a sortir reforçades de la crisi econòmica i social 

que ha provocat la Covid-19. Seguiran un programa de capacitació, 
participaran en sessions col·lectives i s’entrevistaran amb experts i 

assessors especialitzats.

Què és?

Quin objectiu té?

En què consisteix?

Quina és la situació actual?Quina és la situació actual?
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Promovem els hàbits saludables a les 
escoles amb ‘Tomando Conciencia’ 

Tenir cura de la nostra salut i del 
nostre entorn és fonamental i la 
millor eina per aconseguir-ho és 
l'educació. Partint d'aquesta idea, 
l'Ajuntament ha tornat a confiar en 
la iniciativa de 'Tomando Conciencia 
Schools'. És un projecte multimèdia 
en línia que té com a objectiu que els 
hàbits de vida dels infants i de les 
seves famílies siguin més saludables i 
sostenibles.

La regidoria d'Educació, amb la 
col·laboració de la de Salut, tiren 
endavant aquest projecte per als 
alumnes de 5è de primària dels cen-
tres educatius de Premià de Dalt. Les 
12 lliçons que integren el programa 
tenen una durada d'un trimestre i 
ensenyen que amb petites accions es 
poden aconseguir grans canvis. Tal 
com explica la regidora d'Educació, 
Josi Duran, "aquest any el programa 
és una Lliga Saludable que té com a 
objectiu principal educar l'alumnat 
i les famílies en hàbits saludables i 
sostenibilitat per millorar el benestar 
del nostre poble".

El programa se centra, principal-
ment, en dos objectius principals: el 
desenvolupament dels joves i la pro-
moció de l'activitat física. En el pri-
mer objectiu, la iniciativa posa èmfasi, 
sobretot, a potenciar el desenvolu-
pament de competències personals 
i socials relacionades amb la salut i 
l'entorn, mentre que en el segon, la 
idea principal és incentivar els hàbits 
de vida més saludables a través de 
promocionar l'activitat física entre 
els participants, les seves escoles i 
les seves famílies. També se centra 
molt a intentar conscienciar especial-
ment les nenes sobre la importància 
de l'exercici físic, ja que s'ha detectat 
que moltes noies abandonen l'esport 
al voltant dels 11 o 12 anys.

El programa consta de 12 lliçons 
que es treballen en línia, a l'aula i a 
casa. El projecte arriba també a les 
famílies a través de diferents reptes 

Es tracta d’una Lliga Saludable, a càrrec de la Fundació Tomando Conciencia per a la Solidaritat. 
S’adreça a l’alumnat de 5è de primària

Salut i jovent

de participació a desenvolupar fora 
de l'àmbit escolar. S'obtenen punts 
per cada activitat duta a terme i 
a mesura que avança el programa 
l'alumnat suma punts individualment i 
com a classe.

La Lliga Saludable té previst aca-
bar amb un gran esdeveniment es-
portiu en què participen tots els nens 
i nenes. L'acte es fa en col·laboració 

amb l'Ajuntament de Premià de Dalt, 
sempre que la situació epidemiològica 
i la pandèmia ho permetin.

D'aquesta manera, en la Lliga 
Saludable es tracten, principalment, 
temes estretament relacionats amb 
alimentació, activitat física, gestió de 
les emocions, coneixement del cos 
i del cor, prevenció del consum de 
substàncies tòxiques i sostenibilitat.
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L'Ajuntament col·labora amb la 
campanya "Llogant el teu pis, guanyes"
La iniciativa està impulsada pel 
Consell Comarcal del Maresme, 
i posa facilitats i aporta 
seguretat tant als llogaters com 
als propietaris. L'objectiu és 
augmentar l'oferta d'habitatge 
de lloguer

Habitatge

El Consell Comarcal reprèn la cam-
panya "Llogant pis, guanyes" amb l'ob-
jectiu principal d'augmentar l’oferta 
d’habitatges de lloguer al Maresme 
impulsant un model menys especula-
tiu, més responsable socialment i més 
atractiu per als diferents municipis.
La borsa de lloguer d’habitatges és un 
servei que ofereix el Consell Comarcal 
del Maresme amb l’objectiu d’aug-
mentar l’oferta de pisos de lloguer a 
preus assequibles, garantint, d’aques-
ta manera, l’accés de la població a un 
habitatge digne i a un preu just i, a la 
vegada, reduir el nombre d'habitatges 
desocupats.

Amb aquesta finalitat en ment, el 
Consell Comarcal facilita a les per-
sones propietàries de pisos buits 
la incorporació del seu habitatge 
a aquesta borsa amb garanties de 
cobrament de la renda i del correcte 
manteniment de l’immoble. Aquesta 
iniciativa aporta comoditat i segure-
tat a totes les parts pel fet que és el 
Consell Comarcal qui fa de mitjancer 
entre les persones propietàries i les 
llogateres i qui s'encarrega de tota la 
tramitació. A més, en fa un seguiment 
per assegurar el compliment de les 
obligacions contractuals.

A part d'aquests dos aspectes, la 
iniciativa "Llogant el teu pis, guanyes" 
també dota l’habitatge d’una assegu-
rança multirisc i garanteix el cobra-
ment del lloguer amb l’Avalloguer 
(l’organisme gestor és Coordinació de 
Fiances de l'Institut Català del Sòl). 
Finalment, en cas de ser necessari, 
també facilita assistència jurídica a 
les persones propietàries. Així doncs, 
“si llogues el teu habitatge, hi guanya 
el teu entorn, hi guanya el teu pis i tu 
també hi guanyes”.
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Cultura

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Dilluns ens estimaran explica la història 
d'una jove que vol ser lliure i feliç. Les cir-
cumstàncies en què viu, però, són complica-
des. Un entorn opressiu, del qual no li serà 
fàcil sortir sense haver de pagar un preu 
molt alt, marca el seu present i potser el 
seu destí. Tot comença el dia que coneix 
una noia que l'enlluerna. Forma part de la 
seva mateixa comunitat, però la seva família 
viu la condició cultural sense els llasts an-
cestrals de la resta. La nova amiga tot just 
està afrontant els primers reptes que com 
a dona li presenta la vida. I ho fa amb una 
vitalitat, una determinació i una il·lusió tan 
fascinants que empenyen la jove a seguir les 
seves passes. Una història emotiva i reve-
ladora sobre la importància que les dones 
siguin les protagonistes de les seves vides, 
per més que hagin d'afrontar condicionants 
d'origen, de classe social o de gènere. El 
relat del dur camí cap a la llibertat.  "Hi ha 
raons de fons que em porten a escriure 
sobre nosaltres: aleshores no ho sabíem 
però estàvem conquerint territoris nous 
–impensables per a les nostres mares–, 
estàvem esquinçant tots els vels, esquer-
dàvem muralles impenetrables amb una 
cullereta esquifida i no ens n'adonàvem." 

Najat El Hachmi

L’amplada del carrer es redobla
i tu et filtres per una escletxa de pam

entre l’heura d’una paret
que ara és ombra.

Eres dona de frontera,
–lluitadora dona de frontera–

una medusa de cabells esbullats,
amb les serps sota la sola. 

Trenca ara amb el joc seductor
d’una pau remoguda amb febre!

Surt del verb del confort,
de l’aigua benestant;

del vent que res no escampa;
de la pensa esquifida.

T’espera una altra frontera
de paraules sense fractura

on un tall de lluna redibuixarà
el malguany dels anys en la teva cara

amb un llapis
de punta esmussada.
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Dilluns ens estimaran

Autora:
Najat El Hachmi

Edicions 62
2021

Dona de frontera, Glòria Calafell
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Racons a Instagram

@innokuous @marpemu @josepcasesmas

@carme_maresme

@aialma

@bayona.jbm

@pcc.fotos

@evita_pinkie

@mone-ho14

@calaramona

Introdueix #premiàdedalt o #revistalapinassa a les 
teves imatges i les publicarem!
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Guanya la independència. 
Guanya l'esperit de l'1-O

Participació electoral Fer país també  és 
preservar el patrimoni

Marzo: mes de la 
transparencia

Nous horitzons

El passat 14F a Catalunya van guanyar les propostes independentistes. Ens 
deien que els partits hereus de l’1 d’octubre no arribàvem al 50%. Doncs ara el 
superem i estem legitimats per tirar endavant un full de ruta que ens porti a 
la llibertat del nostre poble. Ho farem treballant pel dia a dia dels catalans i pre-
parant totes les polítiques que calguin per aconseguir ser un país lliure dins de 
l’Europa democràtica. A Premià de Dalt, va guanyar Junts i agraïm el suport de 
les 1.180 persones que ens vàreu fer confiança. El vostre vot reafirma també la 
nostra aposta per la política local, la més propera al ciutadà, l’espai en què cal 
arremangar-se i suplir, sovint, les mancances de les administracions superiors. 
Parlem de salut, d’acció social, de reactivació econòmica, de cultura, d'esport i 
de vida saludable. Aquest compromís es constata amb les accions d’acceleració 
empresarial, els nous ajuts al teixit econòmic de casa nostra, comerços, autò-
noms i pimes, que comunicarem en breu; totes les accions de salut, entre elles 
les que ens portaran a la reobertura del consultori de l’Enllaç; la tasca social 
constant i L’Odissea de Premià de Dalt, una exigent programació cultural, pa-
trimonial i promocional per viure i visitar el nostre poble, i que estem compro-
mesos a tirar endavant, complint els requeriments i normatives sobrevingudes 
i canviants que ens ha portat la pandèmia. Ens acomiadem reivindicant el 8M 
també a casa nostra. Una oportunitat per celebrar, reflexionar i reivindicar el 
drets de les dones en totes les esferes de la vida pública i privada.

@juntsperpremiadedalt

El passat 14 de febrer vam celebrar eleccions al Parlament de Catalunya i 
la participació va ser del 53,55%. Aquesta xifra suposa un descens notable 
respecte a les darreres eleccions. Tot i que les circumstàncies no eren 
les més favorables per sortir de casa, eren les mateixes que per anar a 
comprar el pa o a fer un cafè. Potser hem de fer un pensament i calibrar 
la importància que té la nostra participació en els diferents àmbits de la 
societat. Hem de saber que amb les nostres decisions influïm de manera 
directa o indirecta sobre el nostre benestar i si no hi participem haurem 
de conformar-nos amb el fet que altres decideixin per nosaltres.

Vivim en un país democràtic, les eleccions al Parlament són la festa 
de la democràcia i el procés participatiu més important en el qual podem 
decidir qui ha de fer les lleis que afecten a tota la nostra vida, qui ha 
de governar i prendre decisions que ens afecten directament. Els nostres 
pares, els nostres avis no van tenir l'ocasió de fer-ho i van lluitar per acon-
seguir el vot, el sufragi universal, i és per això que voten tantes persones 
grans. Cada convocatòria electoral és una oportunitat per expressar la 
nostra opinió i la nostra voluntat. Si ens quedem a casa no castiguem a nin-
gú, senzillament perdem el dret d'exercir el nostre poder de decisió.

Socialistes Premià de Dalt (Facebook) / PSC Premià de Dalt (Twitter) 
pscpremiadedalt (Instagram)

El passat 4 de febrer vam tenir coneixement de la destrucció d’un forn del 
segle XIX, catalogat com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), que es trobava 
situat als terrenys de Can Nolla. Concretament, en un espai afectat per un 
planejament urbanístic aprovat l’any passat que preveu 280 habitatges. Tot 
indica que es va fer servir una petita excavadora i que l’únic objecte era la 
peça arqueològica.

Immediatament, vam presentar una denúncia a la Unitat de Patrimoni de 
la policia perquè s’obri una investigació i se’n determini els autors, atès que els 
danys a béns catalogats està tipificat al Codi Penal. Tanmateix, el mal ja està fet.

Lamentem que no s’haguessin pres mesures per a preservar aquesta 
peça del patrimoni històric i cultural de Premià de Dalt. No estava senyalitzat 
ni delimitat on es trobava el forn, la propietat ha actuat com si no en tingués 
coneixement i, fins i tot, a la proposta d’aprovació provisional de la modificació 
del POUM al Sector Can Nolla, al Ple de l’Ajuntament del 12/2/2018, es deia que 
“l’expedient no incorpora el catàleg de béns a protegir, atesa la inexistència 
d’aquests en l’àmbit de referència”.

Tal com la Plataforma la Cisa i Can Nolla per a Tothom demana de fa anys, 
cal que l’Ajuntament tingui cura a preservar no sols el patrimoni natural, que 
ens estan llevant els diversos planejaments urbanístics, sinó també el patrimoni 
cultural que ens defineix com a poble.

cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)    
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

Aquestes ratlles s'escriuen just després de les eleccions al Parlament de 
Catalunya que han deixat una fotografia prou diferent de la darrera. ERC com 
a primera força independentista, Cs gairebé fora del mapa, el PSC recuperant 
el vot cedit a Cs i la ultradreta empastifant la institució. A hores d'ara només 
s'han iniciat converses. Caldrà que afinem les negociacions −amb iniciativa 
d'ERC i que s'han iniciat amb la CUP−, que siguem diligents i que donem com-
pliment al mandat en forma d'un govern fort i una estratègia comuna que es-
tableixi la propera fita –la que sigui– en el camí cap a la llibertat. Mentrestant, 
haurem de ser al costat de la gent, per resoldre totes aquelles qüestions que 
ha desballestat la pandèmia i aquelles altres que ja dúiem a la motxilla. Autocrí-
tica per la davallada en vots, malgrat haver capgirat la posició respecte altres. 
Alhora, reconeixement que les urnes no són a Twitter ni a Instagram i que 
una bona part dels votants −més enllà de les xarxes, és a dir al món real− han 
valorat la nostra feina i el nostre compromís al servei del país i les persones i 
la difícil gestió d'àrees com la salut i l'educació. Els resultats expressen que un 
major nombre d'independentistes aposten pels nostres postulats. Ara toca 
estar a l'altura i assumir la responsabilitat de liderar el restabliment social, 
sanitari, cultural, educatiu i econòmic del nostre país. 

locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) / erecpremia-
dedalt (Instagram) / EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook) 

La veu dels grups municipals14

Damos 318 Gracias a los vecinos que el pasado día 14 de febrero nos volvieron 
a dar su confianza votando valiente, votando al único partido que lucha firme-
mente contra el separatismo y que lleva en su programa unas reformas para 
que “Ganemos Todos” en Cataluña, incidiendo en los temas que preocupan 
realmente a los catalanes.

No olvidemos que todavía estamos en pandemia y que muchas empre-
sas y negocios de Premià de Dalt no pueden trabajar al 100% debido a las 
actuales restricciones marcadas por la Generalitat. Todavía faltan muchos 
vecinos por vacunar y nuestras vidas aún no han recuperado su normalidad. 

Desde Cs insistimos en que se apliquen el máximo de ayudas directas a sus 
vecinos que económicamente lo están pasando mal, por eso vamos a hacer 
seguimiento del uso del remanente/superávit que el ayuntamiento puede 
utilizar en pandemia. Desde Cs, defendemos la transparencia, por lo que so-
licitaremos al equipo de gobierno que realice auditorías internas y externas, 
que hoy no se están realizando, con el fin de eliminar gastos superfluos y dar 
a los vecinos el máximo rendimiento e información de cómo se gestiona el 
dinero pagado en sus impuestos. El ahorro debe ser reinvertido, más si cabe, 
en la situación actual.

premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) /  663734010

Premià de Dalt
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pretació i la veu. Crec a més que les 
dues coses són combinables i és el 
que voldria fer. 

Vas néixer a Barcelona però 
portes anys amb la teva família a 
Premià de Dalt. Com t’hi trobes?

N'estic encantada! Ja fa deu anys 
que hi visc perquè la meva parella, en 
Lluís, n'és veí de tota la vida. Premià 
de Dalt és tranquil, bonic i ple d’acti-
vitat. Soc conscient que moltes coses 
s’han aturat per la pandèmia, però em 
consta que hi ha moltes ganes de tirar 
endavant noves propostes i recuperar 
el temps perdut. 

Musicalment, el teu èxit va venir 
pel grup Delafé i las Flores Azules. 
Com recordes aquesta etapa?

Tinc molts sentiments i records. 
Va ser una vivència irrepetible que 
m’ha deixat petjada i un gran creixe-
ment personal, perquè quan vaig 
començar tenia moltes mancances 
dalt d’un escenari i he après molt. 
Als primers concerts ni ballava i a la 
darrera gira ho feia amb una desimbol-
tura total! Un escenari et dona coses 
fantàstiques que cap altra feina et pot 
donar. L’energia que et suposa veure 
la gent com canta les teves lletres, 
com canta amb tu... és indescriptible. 
Diuen que l’escenari enganxa i és una 
gran veritat. Repetiria aquella expe-
riència, i tant!

A banda del boom amb aquests 
dos grups, també has estat cantau-
tora, oi?

Això va ser una sorpresa per a 
mi mateixa perquè mai havia fet una 
cançó. Una amiga meva estava fent 
un documental i em va demanar que li 
fes una cançó. Fins llavors jo mai havia 
compost, però vaig agafar la guitarra i 
això va ser tot un revulsiu. M’adonava 
que les lletres explicaven coses que 
m’havien passat i que eren plenes de 
sentiment i emocions. Vaig entendre 
llavors que la música és una autèntica 
teràpia emocional. És un disc molt 
personal, perquè cada cançó recull 
vivències pròpies i sentiments molt 
íntims. 

En la teva faceta d’actriu, vas 
compartir pel·lícula amb el gran 
José Coronado a No habrá paz para 
los malvados. Com va ser aquesta 
experiència?

La veritat és que ha estat una 
satisfacció haver-hi pogut treballar. 
Va ser una meravella treballar amb en 
Coronado i a les ordres del director 
Enrique Urbizu. I també un repte per-
què jo només havia fet una pel·lícula. 
Però...  em vaig llançar a la piscina per 
a fer de parella de Coronado perquè 
la feina m’agrada tant que no podia dir 
que no de cap manera. Llàstima que 
hi hagi tants alts i baixos en aquesta 
professió excessivament precària. És 
tan dura com maca, perquè t’enganxa 
i t’omple molt. Per això els artistes 
no deixem de crear tot i la Covid-19. 
Necessitem expressar-nos perquè ho 
portem a dins. I ens en sortirem!

Cantant, actriu i periodista, Helena Mi-
quel alterna les tres activitats amb èxit. 
Assegura necessitar la part artística per 
canalitzar les seves emocions que tant re-
coneixement li ha donat primer amb Élena 
i després amb Facto Delafé y las Flores 
Azules. L’Helena també ha participat a ‘No 
habrá paz para los malvados‘ (guardona-
da als Premis Goya), ‘El idioma imposible’ 
i la sèrie ‘La Riera’ de TV3.

Helena, quan et pregunten a què 
et dediques, què dius?

Segons el moment que estic 
vivint responc una cosa o una altra i 
això també em va bé. Durant 12 anys 
la meva professió era cantant i en 
gaudia molt. I des de fa un any i mig he 
recuperat la meva feina de periodista 
perquè estic treballant a Catalunya 
Ràdio, on faig de productora del pro-
grama L’apocalipsi, d’Elisenda Carod. 
Tot i així, vaig intentant recuperar la 
meva feina de cantant i actriu, que són 
la meva passió.

Si n’haguessis de triar només 
una, et seria fàcil?

Sens dubte, la vessant artística. 
Però un cop feta la tria sí que em 
costaria molt escollir entre la inter-

Helena Miquel
Cantant, actriu  
i periodista

L'entrevista

Artista de 
cap a peus



Revista La Pinassa
Ajuntament de 
Premià de Dalt

Vols estar al 
cas de tot el 
que passa a la 
nostra vila?

Segueix-nos a 
les xarxes socials!

@ajpremiadedalt

@ajpremiadedalt

Ajuntament de Premià de Dalt


