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Ara ha fet un any que la Covid-19 es va començar a esten-
dre a tot arreu i pocs ens imaginàvem que el tancament 
inicial de quinze dies comportaria tants canvis en les 
nostres vides... De fet, recordo com si fos ahir la incertesa 
i el patiment d’aquelles primeres 
setmanes de pandèmia en què 
desconeixíem a què ens enfron-
tàvem realment i, dia rere dia, 
ens vam haver d’adaptar al més 
ràpid possible com aplicàvem 
les directrius i restriccions 
que establien la Generalitat de 
Catalunya i l’Estat espanyol. La 
nostra prioritat era clara: les 
veïnes i veïns de Premià de Dalt. 
Un any després, la vacunació és 
l’esperança de tothom, acom-
panyada del manteniment de les 
mesures de seguretat: distància, 
mans, mascareta i ventilació. 

Avui, tenim el desig que 
l’esdeveniment Arrela’t a 
Sant Jordi, que la regidoria 
de Cultura ha programat a 

Can Verboom del 23 al 25 d’abril, sigui un punt d’infl exió 
en el retorn a una certa normalitat. Creiem i defensem 
la cultura segura i l’Arrela’t serà una trobada d’entitats 
locals per a donar-se a conèixer a tota la població, un 

concert a càrrec de Mishima, 
un dels millors grups musicals 
del nostre país, i moltes altres 
activitats per a tota la família. 
Òbviament, l’acte es farà amb 
totes les mesures de seguretat, 
amb aforament limitat i compra 
d’entrades a través d’internet. 

Per acabar, us animo 
a participar de l’Arrela’t, 
descobrir la nostra cultura i 
alhora gaudir d’una de les festes 
més boniques i emblemàtiques 
de Catalunya, la Diada de Sant 
Jordi. 

Bona Diada a tothom!

L'alcalde escriu
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Destaquem

Tindrà lloc els dies 24 i 25 d'abril, a l'espai de Can Verboom

Premià de Dalt impulsa 
l'Arrela't a Sant Jordi

El plat fort d’aquest programa és el con-
cert de Mishima. Aquest grup barceloní 
va néixer als estudis l’any 1999, en què 
David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, 
Xavi Caparrós i Alfons Serra van esco-
llir Yukio Mishima com la seva ensenya 
personal per a pujar als escenaris, creant, 
així, el que seria un dels primers grups 
pop indie català. La seva actuació serà 
dissabte 24 d’abril a les 12 a Can Ver-
boom, espai adequat per a complir totes 
les mesures de seguretat necessàries. 

L’objectiu és oferir una sèrie d’ac-
tivitats de caire familiar amb diferents 
propostes per a promoure la difusió de la 
cultura a la vila. Ramon Golart, regidor de 
Cultura, explica: “Organitzar aquest fes-
tival per a les famílies ens genera molta 
satisfacció i confiança. La cultura no pot 
aturar-se i afortunadament hi ha formes 
segures d’organitzar esdeveniments, ho 
vam demostrar amb el Divertit i ho tor-
narem a fer amb l’Arrela’t a Sant Jordi”. 

El festival aposta per a programar 
diferents espectacles, tallers, una visita 
guiada a Can Verboom, presentacions de 
llibres i mercat d’entitats culturals locals 
en un ampli espai com és Can Verboom, 
amb aforament limitat i a l’aire lliure, 
respectant en tot moment les mesures 
sanitàries establertes pel Procicat. 

L’Arrela’t a Sant Jordi tindrà la sort 
de comptar amb l’actuació del grup Mishi-
ma, un dels referents del panorama ca-
talà, així com Clemm, l’artista polifacètica 
de Premià de Dalt, el grup local Arrels i, 
finalment, la formació The Crab Apples, 
que presentarà el seu nou treball. 

Divendres 23 d’abril el festival arrenca 
a les 18 h amb la presentació del núm. 
13 de la col·lecció “Els contes de Premià 
de Dalt”. Es tracta d'El comte de Sant 
Mateu, amb textos de Jaume Cases i Mas 
i il·lustracions de Carlota Solans Gummà. 
I tot seguit, PdePoesia presenta Xènia 
Dyakonova i Víctor Obiols. Aquest dia 
l’accés al recinte es fa amb reserva prèvia 
a l’adreça de correu electrònic: prmd.
cultura@premiadedalt.cat.

Dissabte 24 d’abril, a les 11.45 h, l’alcal-
de, Josep Triadó, i el regidor de Cultura, 
Ramon Golart, inauguraran l'acte, i tot 

seguit, a les 12 del migdia, tindrà lloc l’es-
perat concert de Mishima. En acabar, es 
lliuraran els trofeus del concurs interna-
cional de fotografia Digiphoto’20. Tots els 
espectacles del festival tenen l’aforament 
limitat i les entrades ja estan a la venda, 
exclusivament per internet, al portal 
d'entrades www.codetickets.com.

Per accedir a tota 
la programació del 

cap de setmana, 
escanegeu el codi QR 



4

La Pinassa Premià de Dalt

Ple ordinari del 15 de març

Aprovació de les 
bases per a atorgar 

subvencions a empreses 
per fomentar ocupació

Moció dels grups Junts, 
PSC, ERC-AM i Crida 

amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de les 

Dones

Junts
PSC

ERC-AM

Crida
Cs

Junts
ERC-AM

Crida
Cs PSC

Autorització de la 
declaració comptable 

sol·licitada pel Sr. J.M.C., 
per exercir com a 

arquitecte tècnic liberal

Modifi cació del catàleg 
de llocs de treball i de 

la plantilla orgànica del 
personal funcionari per a 

l’exercici 2021

Moció dels grups 
municipals Junts, ERC-
AM i Crida a favor de la 

llibertat d’expressió

Moció dels grups 
municipals Junts, ERC-
AM i Crida de suport a 

l’amnistia

APROVAT PER 
UNANIMITAT

APROVAT PER 
UNANIMITAT

Junts
PSC
Cs

ERC-AM
Crida

Junts
ERC-AM

Crida

PSC
Cs

Premià de Dalt revalida el Segell Info-
participa que reconeix la transparèn-
cia i qualitat de la comunicació de les 
administracions locals. La màxima 
distinció s’ha aconseguit per complir 
tots els indicadors que s’avaluen, que 
inclouen la informació dels represen-
tants polítics, la gestió dels recursos 
col·lectius i econòmics i les eines per a 
la participació ciutadana.

El Segell Infoparticipa és una dis-
tinció que s'atorga a partir de l'anàlisi 
realitzada per Laboratori de Periodis-
me i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural, un grup de recerca reconegut 
per la Universitat Autònoma de Barce-
lona i per la Generalitat de Catalunya. 
El LPCCP de la UAB elabora el Mapa 
Infoparticipa, que mesura el grau de 
compliment amb les lleis de trans-
parència a partir de 52 indicadors i 
enguany s’ha exigit més qualitat en la 
informació i en el nivell de transparèn-
cia en tots aquests indicadors.

El Mapa Infoparticipa és una pla-
taforma que va ser concebuda l'any 

2012 per la Universitat Autònoma de 
Barcelona per publicar els resultats 
d'avaluar la informació que ofereixen 
els ajuntaments, els consells comar-
cals i les diputacions en les seves pàgi-
nes web, amb l'objectiu de promoure’n 

la millora. Actualment aquest projecte 
es gestiona des del nou grup de re-
cerca ComSET (Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència) fruit de 
la fusió del LPCCP per a la Ciutadania 
Plural i Publiradio.

Per sisè any consecutiu, la comunicació pública de l'ajuntament va rebre la nota més alta

La UAB certifi ca l'excel·lència de l'Ajuntament 
com a administració pública transparent
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El consultori mèdic de 
l'Enllaç, reobert
El centre sanitari havia estat tancat des del mes d'abril del 2020 a causa de la pandèmia, i recentment 
es va comunicar la decisió des de l'ens públic a l'Ajuntament de Premià de Dalt

El dilluns 12 d'abril va tornar a obrir 
el consultori local del nucli antic 
de Premià de Dalt, situat a l’antiga 
Escola Cristòfol Ferrer, tancat des 
de l’abril de l’any passat a causa de 
la pandèmia. Tot i ser competèn-
cia de la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt ha aprofitat 
aquest temps per fer-hi obres, amb 
l'objectiu d'adaptar el consultori 
a la nova situació produïda per la 
Covid-19. Ara el consultori obre de 
manera parcial i garantint en tot 
moment una atenció segura tant 
per als professionals sanitaris com 
per als usuaris.

Nova organització per garantir la 
seguretat del consultori

En horari de matí, de 8 a 14 

hores, ofereix l'atenció habitual. Hi 
haurà atenció d'infermeria i medi-
cina de família, i s'atenen les cites 
programades i la demanda aguda 
Covid-19 i no Covid. Per a l'atenció a 
la demanda aguda (totes les visites 
que no estiguin programades), pri-
mer cal trucar al centre i allà indi-
caran en quin horari la persona serà 
atesa. Cal evitar en tot moment 

presentar-se al consultori mèdic 
sense hora concertada prèviament. 

En horari de tarda, de 14 a 20 
hores, al consultori del nucli antic 
es fa atenció als pacients crònics. Hi 
ha atenció d'infermeria només per 
visites de cronicitat al centre i al 
domicili, i servei administratiu. Per 
a consultes no urgents de tarda, cal 
posar-se en contacte amb al CAP 
Premià de Mar trucant al telèfon 93 
754 77 11. 

Finalment, en horari de 14 a 15 
hores els professionals de la salut 
realitzen activitats de formació 
interna i revisió clínica.

Fins a nou avís, el consultori 
mèdic de l’avinguda Barcelona, al 
barri Santa Anna-Tió, està destinat 
únicament a atenció i a pacients de 
l'especialitat de Pediatria.

El telèfon de 
contacte del 

consultori local   
és el número 
93 752 48 84

Salut
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Educació

El conseller d’Educació visita 
l’Escola Santa Anna de Premià

El passat 4 de març el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, va visitar 
ofi cialment l’Ajuntament, va signar 
al llibre d’honor i, posteriorment, es 
va traslladar a l’Escola Santa Anna, 
que es convertirà en institut escola 
a partir de l’inici del curs 2021-22. És 
a dir, acollirà primària i secundària. 
Acompanyat per l’alcalde, Josep Tria-
dó; la regidora d’Educació, Josi Duran, 
i el director dels Serveis Territorials 
d’Educació al Maresme i Vallès Orien-
tal, Pere Masó, van mantenir una re-
unió de treball en què la digitalització 
de les aules va estar molt present.

Després la comitiva es va des-
plaçar a l’Escola Santa Anna, on, 
seguint tots els protocols sanitaris 
per la Covid-19, es van reunir amb la 
direcció del centre per a informar-la 
de la posada en marxa de l’institut 
escola a partir del nou curs que 
començarà el setembre d’aquest any. 
Com explicava l’alcalde, “el projec-
te d’institut escola és fonamental 
perquè consolida l’oferta educativa 

pública i de qualitat a Premià de Dalt”. 
El conseller Bargalló manifestava 
que “el motiu pel qual fem un institut 
escola aquí és atendre les necessitats 

de moviments d’escolarització i con-
vertir el mapa escolar del municipi en 
una oferta de secundària i postobliga-
tòria més sòlida”.

Josep Bargalló va visitar les instal·lacions que acolliran el futur institut escola, a partir del curs 
vinent, on també es va reunir amb l'equip directiu del centre per informar-los sobre el projecte

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha 
col·locat una sèrie de faristols explica-
tius en els punts bàsics de la proposta 
cultural que és la Ruta Marià Manent, 
mitjançant una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona.

Els faristols tenen el text adaptat 
a persones invidents amb llenguatge 
Braille i estan disponibles en tres idiomes 
diferents: català, anglès i castellà. Hi ha 
un mapa que indica els diferents punts 
que conformen la ruta guiada perquè les 
persones visitants descobreixin tots els 
racons i els encants de Premià de Dalt 
vistos des dels ulls del poeta amb arrels a 
la vila, Marià Manent.

La Ruta de Marià 
Manent, senyalitzada 
amb faristols
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Actualitat municipal

Campanya de 
captació de 
membres de 
la DO Alella
Aquest any 2021 s’anul·la la 
quota d'integrants privats per 
promoure noves adhesions

El Consorci de Promoció Enoturísti-
ca del Territori DO Alella ha posat en 
marxa una nova campanya de captació 
de membres de la Ruta del Vi DO Alella. 
La ruta és un projecte que integra 
interessos tant públics com privats 
amb un objectiu comú: la promoció 
de la cultura vitivinícola i la promoció 
econòmica i turística del territori.  

La cultura vitivinícola és l’eix 
vertebrador del producte i la persona 
visitant així ho ha de percebre. És un 
producte turístic que pretén posar 
en valor tots els actius tangibles i 
intangibles que tenim el territori DO, 
utilitzant la cultura del vi com a fil 
conductor perquè el visitant visqui 
una experiència enoturística de pri-

Relat en primera persona escrit per 
Anna Bassols

Des de petita, des de la primera mens-
truació, als 14 anys, cada mes pateixo dolor 
intens durant els dies de la menstruació. 
No obstant això, sempre ho he viscut com 
a quelcom normal perquè sempre se m’ha 
dit que “la regla fa mal” i amb l’ús d’antiin-

flamatoris i analgèsics he anat convivint-hi 
mes rere mes. Ara bé, fa aproximadament 
dos anys el dolor normalitzat que portava 
anys vivint es va convertir en quelcom 
totalment inaguantable i incapacitant, fent 
que assistís a urgències hospitalàries en 
diverses ocasions a la recerca de poder 
disminuir i/o controlar el dolor i buscant, 
a la vegada, un diagnòstic, ja que sabia que 
allò no era normal, alguna cosa passava...

Els diagnòstics van ser “quist ovàric 
no especificat, costat no especificat”, 
quist de tipus hemorràgic, abdominàlgia 
no especificada... sempre diagnòstics que 
comportaven la necessitat de fer repòs, 
no fer esforços físics i no tenir relacions 
sexuals durant uns dies fins a “normalitzar 
la situació”. Finalment em van diagnosticar 
l’endometriosi.

Posar nom a la situació, posar nom a la 
malaltia, em va anar molt bé, em va ajudar 
molt a entendre el que estava passant, 
a sentir que no estava boja. Va alliberar 
part de la frustració i el sentiment d’in-
comprensió que portava vivint. Per altra 

banda, però, van aparèixer molts dubtes, 
interrogants, pors... 

Podré ser mare? Aquesta va ser la 
primera pregunta que em va aparèixer a 
la ment, ja que se sap que l'endometriosi 
pot ser motiu d’infertilitat o d'especials 
dificultats a l’hora d’aconseguir un em-
baràs (partint de la necessitat d’aban-
donar l’únic tractament que existeix: 
l’anticonceptiu).

Hi haurà remei? Serà per sempre? 
Moltes dones ho pateixen com jo? Què 
puc fer per patir menys? Molts interro-
gants es van despertar davant el diagnòs-
tic, alguns dels quals encara em perse-
gueixen per la inexistència de respostes 
clares i esperançadores. 

Incertesa, impotència, ràbia, por... són 
alguns sentiments que sento i he sentit 
i que treballo cada dia per combatre’ls i 
reconvertir-los en superació, motivació, 
empenta i il·lusió. Parlar-ne, compartir, 
donar a conèixer, m’està ajudant molt per 
posar paraules a trencar tabús i sen-
tir-me més compresa.

Endometriosi

mer nivell.
El Consorci és conscient que l’any 

2020 ha estat molt dur per a tots els 
sectors. Per aquest motiu ha deci-

dit anul·lar la quota dels membres 
privats que formen part de la Ruta 
de Vi i també dels nous membres que 
estiguin interessats a formar-ne part. 



8

La Pinassa Premià de Dalt

La Biblioteca Jaume Perich i 
Escala passa revista al 2020

El 2020, en xifres

Visites presencials: 10.976

Exemplars prestats: 6.338

Alumnat de visites escolars: 17

Ús del servei de Wi-Fi: 765

Préstecs: 16.240

Persones usuàries actives: 1.086

Carnets expedits el 2020: 51

Assistents a activitats: 851

40.646
31.599

4.415

5.453

Fons documental total:

Llibres:

Persones usuàries inscrites:

(+680 que el 2019) (+9 que el 2019)

So, vídeo i multimèdia:
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Segueix-nos a les 
xarxes socials!

@bibjaumeperich

Dades bàsiques de la biblioteca

Inauguració del centre

28 de juny del 2003

Població de Premià de Dalt

10.441 habitants

Superfície útil total

765 metres quadrats

Personal del centre

4 persones

Punts de lectura

93

Ordinadors públics

10
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Tauler de notícies

bre
us

Es tracta de "Contagi", una col·lecció de 
dibuixos a tinta de l'artista Madola creats 
durant el confi nament estricte i que s'ha 
completat amb poemes de Rafael Vallbona. 
Durant els durs mesos de confi nament, 
l’artista local Madola (M. Àngels Domingo 
Laplana), reclosa al seu taller, va fer una 
col·lecció de dibuixos a tinta on descrivia el 
seu estat d’ànim dia a dia. Posteriorment 
hi va esgrafi ar al damunt dos poemes de 
Rafael Vallbona. Aquella llibreta de dibuixos 
s’ha convertit en l’obra “Contagi”, un projec-
te de llibre d’artista que s’editarà d’aquí uns 
mesos.

A l'espera d’aquesta edició, una mostra 
dels dibuixos es podrà veure als aparadors 
de sis botigues de Premià de Dalt a partir 
del 13 d'abril i fi ns al 2 de maig. Aquests 
dibuixos s'exposaran a la Merceria Ca la 
Teresa (c. de la Cisa, 1), a la Cooperativa La 
Fraternitat (c. de la Cisa, 6-8), a Instal·la-
cions Cortada (Riera de Sant Pere, 134), a la 
Pastisseria Joan Jorge (carretera a Premià 
de Mar, 145), a la Farmàcia Meritxell Galce-
ran (carretera d’Enllaç, 46) i al Quiosc de la 
Fàbrica (carretera d’Enllaç, 46).

Aquest jove esportista nascut el 26 de maig 
de 1997 i fi ll del barri Santa Anna-Tió va 
començar a jugar a futbol als 4 anys al Club 
Esportiu Premià de Dalt, on va estar fi ns als 
11. Després va jugar al Mataró, el Premià de 
Mar, el Vilassar de Mar, la Damm, el Júpiter 
i la Unió Esportiva Llagostera. Óscar Cas-
tellano Matallana és migcampista ofensiu 
i va fer el salt al futbol professional a la 2a 
divisió d’Eslovàquia, concretament al FK 
Poprad, després a l’FK Podbrezova i actual-
ment juga cedit a les fi les de l’FK Petrzalka.

Els aparadors es converteixen 
en un museu, una proposta de 
Madola i Rafael Vallbona

Óscar Castellano, 
futbolista 
professional fet 
a Premià de Dalt
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Amb l'arribada de la 
primavera... 

és temps de pèsols!
La proposta va donar el tret de sortida el 19 de març i 
s'allargarà fi ns al 2 de maig. A Premià de Dalt s'hi han 
adherit dos restaurants

Actualitat comarcal

RESTAURANT CA LA PILAR
Avda. Girona, 8-10, 08338 Premià de Dalt

 T. 615 15 65 38
Horari de la cuina: de 13:00 h a 16:00h
E-mail: javier.cantero79@icloud.com

Plat: Sèpia amb pèsols
Vi: Raventós d´Alella Pansa Blanca

Preu: 18€

RESTAURANT SANT JAUME
Riera de Premià, 147, 08338 Premià de Dalt

T. 93 752 29 08
Horari de la cuina: de 13:00 h a 16:30 h
E-mail: angelitocabrils@hotmail.com

Plat: Pèsols saltats amb trompeta 
de la mort i botifarra del perol

Vi: Raventós d´Alella Pansa Blanca
Preu: 12,50€

Tasta Premià de Dalt!

El pèsol, conegut també com “la 
perla verda del Maresme”, és un 
dels llegums amb més tradi-
ció de la nostra comarca. Amb 
l’arribada de la primavera i el 
bon temps, durant els mesos de 
març i abril nombroses localitats 
convoquen activitats de divulga-
ció gastronòmica d’aquest pro-
ducte de la terra, tant preuat 
com valorat a la cuina i a la taula.

El pèsol del Maresme ha 
estat catalogat com a produc-
te singular de la comarca i es 
mereix ser el protagonista de 
les Jornades Gastronòmiques 
Temps de Pèsols, en les quals 
podeu gaudir de la degustació 
de menús i plats elaborats amb 
pèsols del Maresme en restau-
rants, comprar exquisideses a 
comerços artesanals i omplir el 

cistell amb productes recollits i 
venuts directament pels agri-
cultors de la comarca que els 
cultiven. 

Una de les novetats de la 
temporada de pèsols d'enguany 
a la comarca del Maresme és un 
petit obsequi que es donarà als 
comensals que s'acostin a tastar 
les propostes gastronòmiques 
que es proposen des dels res-
taurants. Aquest obsequi consta 
d'una bossa de roba (a la foto de 
sota, de color verd), dissenyada 
expressament per commemorar 
aquesta proposta gastronòmica 
i local. Pel que fa a participants 
en la nostra vila, a Premià de 
Dalt s'hi han adherit dos restau-
rants: Ca la Pilar i Sant Jaume. 

Salut i pèsols!

Us imagineu tenir en una única apli-
cació les rutes de tota la comarca? 
El Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme ha elaborat 30 
mapes a través de rutes del Google 
Maps amb els principals punts patri-
monials i culturals de tots els pobles.

Podreu descobrir llocs realment 
interessants amb només un clic. 
Cada punt d’interès inclou una petita 
descripció de l’atractiu, una foto-
grafi a i, si està disponible, l’enllaç a 
la web. Tant si es tracta del vostre 
municipi veí com si veniu d'una altra 
contrada del nostre país, al Maresme 
la cultura i el patrimoni us hi espe-
ren amb els braços oberts. Aquests 
mapes estan pensats per atraure el 
turisme de proximitat de cara a la 
nova temporada turística. La nostra 
comarca, més a prop que mai. 

El Consorci de Promoció Turística 
elabora uns mapes culturals del Maresme
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Cultura

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Als anys vint del segle XX, Enric Torres, 
fi ll d'una família d'empresaris de Pala-
frugell, és captivat pel ritme vital i lliure 
del jazz. Amb els amics, funda una jazz 
band que obté gran èxit a Catalunya. 
Quan la banda es dissol, l'Enric marxa a 
Nova York, on s'aferma en la idea que la 
música ajudarà a construir un món mi-
llor. Són temps d'esperança. De tornada 
a la Barcelona revolucionària dels anys 
de la Guerra Civil, però, l'Enric desco-
breix que tot allò que havia somiat s'ha 
ensorrat sense remei. Ni la llibertat, 
ni la igualtat ni la tolerància regnen a 
Europa i ja no queda ni rastre d'aquella 
il·lusió i esperança. Basada en la història 
real de l'orquestra Red Ribbon's, una 
novel·la que ens marca el ritme de tota 
una època. Dels feliços anys vint als 
tràgics quaranta. Una novel·la sobre la 
construcció d'un món nou, just i se-
gur, i la derrota d'aquest somni per les 
ideologies reaccionàries. La vida d'un 
amant del jazz que entre els casinos de 
Palafrugell, Harlem, el Paral·lel i la Itàlia 
feixista es veu abocat a una realitat 
cruel. Un autèntic musical.

Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona

Robínies

En el silenci
d’estimballs i d’abismes
dansa la vida.

L’aire s’enrama,
desvetlla el remoreig
d’antics enigmes.

Arrels de saba,
batecs sota l’escorça.
Bleix de màgia.

pro
pos

tes 
cul
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als
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Swing. Allà on la vida 
venç

Autor:
Rafael Vallbona

Edicions 62
2021

Anna Rispau i Falgàs
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Racons a Instagram

@unkrisz

@marpemu

@carme_maresme

@montsesanchizb@marianlongares

@evita_pinkie

@moneh70

@guitartjau

Introdueix #premiàdedalt o #revistalapinassa a les 
teves imatges i les publicarem!

@bayona.jbm

@fhereiros
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Nou impuls a la cultura. 
Arrela't a Sant Jordi

Mobilitat sostenible Defensem els drets, 
recuperem serveis 
i protegim el patrimoni

Proteger a nuestra gente 
mayor

Premià de Dalt, 
Municipi Feminista

Abril és sinònim de primavera i a casa nostra també ho és de cultura. 
La cultura com a font de vida, de creixement, d’emocions, de maduresa 
social. Des de l’Ajuntament entenem que, a més, la cultura ha de servir 
per aixecar-nos després del gran entrebanc que ha suposat la Covid-19 
i per això estem treballant per tenir una gran programació cultural que 
dona el tret de sortida amb l’Arrela’t a Sant Jordi. 
La regidoria de Cultura ens ha preparat un cap de setmana que esde-
vindrà el punt d’inici per a reivindicar, ajudar i acompanyar els agents 
culturals del nostre poble: entitats, artistes i artesans. A més, ho farem 
dins d’una de les grans diades del nostre país, sinó la més important: 
Sant Jordi. 

De divendres a diumenge cridem a totes les famílies a participar 
del nostre patrimoni, a sentir-nos-en orgullosos i a inundar els nostres 
esperits d’alegria. Tindrem l’oportunitat de gaudir a Can Verboom del 
grup Mishima, d’una mostra d’entitats culturals a escala local i activi-
tats diverses per a descobrir talent de quilòmetre zero. Per descomp-
tat, ho farem amb la tranquil·litat que les mesures sanitàries estaran 
més que garantides gràcies a la regidoria de Salut. 

Bona Diada de Sant Jordi. Visca la Cultura!

@juntsperpremiadedalt

En l'últim ple de l'Ajuntament es va anunciar la delegació de la regidoria 
de Transport i Mobilitat a la companya Inma Fernández, que ja porta les 
àrees de Participació Ciutadana i Cooperació. Continuarem treballant la 
mobilitat de manera transversal amb totes les àrees, especialment amb 
medi ambient, seguretat ciutadana, igualtat, promoció econòmica, via 
pública, etc., per millorar la circulació al nostre poble, que sigui més fàcil 
i segura tant per a vianants com per a vehicles. 

Contactarem amb les associacions veïnals per valorar les neces-
sitats que més preocupen els nostres veïns en transport i mobilitat i 
esperem comptar amb l’ajut de la Diputació de Barcelona, a qui hem 
demanat un pla d'accessibilitat i mobilitat sostenible per a Premià de 
Dalt. Treballarem per tenir un transport públic més sostenible i adaptat 
a les necessitats actuals i futures. En aquest sentit, tenim una proposta 
de bicicletes elèctriques per al nostre municipi, mancomunant el servei 
amb municipis propers per fer més fl uida la comunicació entre barris i 
amb els pobles veïns, per facilitar així la reducció del trànsit de cotxes.

Afrontem aquest nou repte amb molta il·lusió i ganes de treballar 
per a tots els nostres veïns i veïnes, sempre pensant en el benestar de 
tots.

Socialistes Premià de Dalt (Facebook) / PSC Premià de Dalt (Twitter) 
pscpremiadedalt (Instagram) / premiadedalt@socialistes.cat

En el darrer Ple vam fer propostes sobre diversos temes que ens preo-
cupen. Algunes s’aprovaven amb un cert consens: moció pel 8M (agraïm 
que algunes de les nostres propostes feministes s’acabin acceptant i ti-
rant endavant), mocions de suport a l’amnistia i a la llibertat d’expressió 
(aquestes dues sense acord d’un PSC que governa amb Junts però que 
s’apropa a Cs quan parlem de drets fonamentals). Però el govern ens en 
va tombar d'altres: petició de retirada d’acusacions de la Generalitat a 
manifestants i activistes, i propostes per garantir i millorar la preserva-
ció i promoció del patrimoni del nostre poble.

Aquest darrer tema agafava més importància amb la destrucció del 
forn de Can Nolla, que sense aparèixer en la documentació del plane-
jament del sector era difícil protegir. Un exemple entre molts d’altres 
que haurien de dur-nos a treballar conjuntament per millorar en aquest 
àmbit, per posar en valor tot el nostre patrimoni, protegir-lo i prevenir 
que es destrueixi. Continuarem demanant que el govern obri a l’oposició 
i a la ciutadania temes com aquest o la remunicipalització dels serveis 
públics, com la gestió de l’aigua, que fa anys que reivindiquem.

Una qüestió urgent perquè la concessió amb Sorea –ara Agbar– aca-
ba l’1 de maig. Però el govern fa molt que retarda la decisió, cosa que 
farà que la privatització s’acabi allargant encara més, quan no hauria ni 
de ser vigent la pròrroga actual. Queda molt per millorar en participa-
ció, diàleg i transparència.

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

Ara sí. El 15 de març el consistori aprovava al Ple una moció que declarava Pre-
mià de Dalt Municipi Feminista, amb el compromís de treballar per a l’adhesió 
al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes i acordava adherir-se a 
la Carta Europea per la Igualtat de les Dones i Homes a la Vida Local. Aquests 
acords ja no són únicament declaracions, són compromisos d’obligat com-
pliment votats unànimement. Ara tocarà vetllar perquè s’activin les accions 
encaminades a revertir una realitat que ha permès, per acció o omissió, la per-
petuació d’una societat masclista. I això vol dir rebutjar qualsevol discriminació 
o violència, tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions 
del govern i les polítiques municipals, evitar l'escletxa salarial en les contracta-
cions que pugui efectuar l’Ajuntament, fomentar polítiques d’igualtat entre les 
empreses del nostre municipi i activar tots els protocols necessaris per detec-
tar, combatre i restaurar qualsevol injustícia envers les dones, entre d'altres.

No va haver-hi unanimitat en mocions per la llibertat d’expressió i per l’am-
nistia de les preses i presos, exiliades i exiliats polítics. Cal recordar només que 
els socis de govern a Premià de Dalt (PSC) van votar-hi en contra mentre que 
el mandat de la ciutadania catalana (52%) exigeix l’amnistia i el dret d’autode-
terminació del Poble Català.

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

La veu dels grups municipals14

Desde Ciutadans de Premià de Dalt nos sentimos orgullosos de nuestros ma-
yores. Gracias a ellos hemos podido construir nuestro presente, y hoy, más 
que nunca, constituyen toda una fortaleza para el desarrollo futuro de nues-
tro municipio. No debemos olvidar que si hoy somos lo que somos es gracias 
a los esfuerzos y sacrifi cios que durante muchos años han realizado nuestros 
mayores. En los últimos años, estamos asistiendo a cambios demográfi cos 
relevantes con un incremento progresivo de personas mayores con edades 
avanzadas, destacando aquellas que viven solas. Cada vez más, en Premià de 

Dalt hay un número mayor de personas que pueden vivir solas con plena au-
tonomía e independencia. Pero vivir en soledad, con edades avanzadas conlle-
va un deterioro del organismo, enfermedades y puede conducir a situaciones 
de aislamiento social. Por lo tanto, Ciutadans de Premià de Dalt presentará 
en el próximo pleno una moción para la construcción de una residencia de 
mayores de titularidad pública, para mejorar la vida de las personas con bajos 
recursos fi nancieros y que puedan vivir una vida digna, segura y saludable.

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

Premià de Dalt
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1943 van muntar la merceria actual, 
Ca la Teresa. 

Heu passat per la botiga l’àvia, 
la mare i ara tu... Com ha canviat 
el negoci?

Amb els anys, cada vegada hi havia 
més coses. La meva tieta Josefina 
anava a Barcelona a buscar coses 
molt variades, perquè creieu-me que 
hem venut de tot: cistelleria, quadres, 
roba exterior, maletes... I una cosa 
molt típica que recordo, el “Recuerdo 
de Premià de Dalt” que la gent s’en-
duia quan anava “al pueblo” a veure 
els parents.  

Sempre havies tingut clar con-
tinuar amb el negoci familiar?

De petita sempre estava per allà i 
moltes dones grans del poble avui en-
cara em diuen que recorden com jo de 
ben petita i amb veu de pito els deia: 
“Què voldrien?”. Sempre m’havia agra-
dat la merceria, però al començament 
m'hi vaig veure una mica forçada. A 
ma germana no li agradava gens, es va 
decantar per la pintura i treballava en 
una casa, i, és clar, jo era la que queda-
va... Així que des dels 15 anys estic 
darrere del taulell, i ara en tinc 55...

La botiga te l’has anat fent 
teva. Explica’ns tot el que hi has 
fet.

Al principi, seguia les pautes de 

la mare i la tieta, però eren altres èpo-
ques i maneres de vendre... Llavors es 
venia de tot i Premià de Dalt era un 
poble d’estiueig. Penseu que a l’estiu, 
hi havia tres persones despatxant... 
Fins al punt que ens deien El Corte In-
glés de Premià de Dalt! Ara som molts 
més veïns però som un poble dormi-
tori i m’hi he hagut d’adaptar. He fet 
cursos d’aparadorisme, paqueteria, 
marxandatge... i m’ha ajudat molt 
a entendre què necessita el client 
i adaptar-m’hi. Avui fem servei de 
paqueteria de la gent que compra per 
internet, una forma que ens conegui la 
gent que no viu al nucli antic. Això i la 
presència a xarxes socials és la mane-
ra de mantenir viu el negoci.

Defineix què és la merceria?
Per mi ho és tot. Gent que t’expli-

ca les seves alegries i tristeses... espe-
cialment en pandèmia perquè molta 
gent gran vol xerrar una estona. A 
casa sempre hem tingut una cadira 
on la gent seia i t’explicava la vida. 
I és un bon resum. La merceria ha 
estat i és un espai de trobada amb un 
tracte humà i familiar. I això lliga amb 
el passat, perquè abans de la guerra 
era el punt de trobada dels barbers 
del poble, i n'hi deuria haver molts! 
Així que no canviaria el negoci per res 
del món. 

Teresa Meca és la tercera generació 
de la merceria Ca la Teresa del carrer 
de la Cisa, un establiment emblemàtic 
del nostre poble. El negoci abans havia 
estat una cerveseria; després, el punt de 
recollida dels encàrrecs de la gent del 
poble, i ara i sempre, un espai de troba-
da de la gent de Premià de Dalt. 

Ca la Teresa és una botiga amb 
molta història al darrere. Com va 
començar?

Abans de la guerra, els meus avis 
vivien en un lloc que li deien ca la Mar-
celina, al carrer Sant Crist. I el meu 
avi treballava a Tiana a una empresa 
de filatura. Li van proposar que s’em-
portés a casa alguns llençols i moca-
dors per a vendre’ls al poble i així va 
començar tot. Al principi, amb quatre 
coses però amb el pas dels anys va 
arribar un punt en què el material ja 
no hi cabia. Després de la guerra, es 
llogava la casa on som avui. Un amic 
dels meus avis va proposar a l’àvia 
Teresa que anés a mirar-se-la i l’any 

Teresa Meca
Botiguera històrica   
de Premià de Dalt

L'entrevista

La història 
d'un comerç 
entranyable
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