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L'alcalde escriu

Hem estrenat la primavera i les sensacions sobre la pandèmia
van millorant, especialment perquè la campanya de vacunació
avança i els ingressos hospitalaris baixen. Per tant, és una
excel·lent notícia i tot sembla indicar que a poc a poc anem
recuperant la normalitat, un fet que celebrem.
Al maig, cada dia un raig. Aquesta dita es va complir
el passat dia 1 i l’Aplec de la Cisa va resultar-ne afectat ja
que només vam poder celebrar
els actes religiosos. En aquest
context, dir-vos que des de
l’Ajuntament farem tots els
esforços necessaris perquè
les representacions del mas i
del santuari creades pel Grup
de Pessebristes de Teià es
quedin a Premià de Dalt, ja que
reprodueixen dos elements
patrimonials molt especials per al
nostre poble.
En aquesta ocasió no per
causes meteorològiques però sí
a conseqüència de la Covid-19,
enguany tampoc tindrem Missa
Rociera, com era habitual al mes
de maig. De ben segur, però, que
la primavera del 2022 en podrem

gaudir, i des d’aquí tot el suport a la feina incansable de la
Comissió que ho organitza.
En l'àmbit municipal, i tot i que trobareu més informació en
aquest número de La Pinassa, dir-vos que tindrem 1,2 milions
d’euros per fer noves inversions, que tindran una incidència
directa en l’alumnat, la gent gran i el nostre entorn. Una suma
que repercutirà de forma directa en l’augment del benestar i
qualitat de vida que caracteritza
Premià de Dalt i que es basa a
posar les persones al centre de
tot. I, també és important, ho
hem fet, ho fem i ho farem a partir
d’una gestió econòmica rigorosa
i eficaç que ens permet fer noves
inversions sense apujar impostos,
pagant els nostres proveïdors a
curt termini i sense endeutar-nos
ni demanar préstecs.
Bona primavera, sortiu als
carrers i places a gaudir de la
bonança meteorològica que la
caracteritza però sempre amb
precaució, per acabar de vèncer la
pandèmia entre totes i tots.

Josep Triadó i Bergés
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Destaquem: 1,2 milions pel benestar

750.000 euros al Pla Rescat Covid

PREMIÀ DE DALT - ESPAI SANTA ANNA
Camí del Mig, 16
Diumenge 23 de maig
De 10 a 14 h

Ajuts a l'ocupació i emprenedoria
Salut femenina, ioga i alimentació
En 2 minuts: 1,2 milions al servei
dels veïns/es de Premià de Dalt
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Destaquem
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1,2 milions d'euros addicionals
per al benestar de la població
És el romanent de tresoreria i prové de la liquidació del pressupost municipal 2020

L'Ajuntament de Premià de Dalt
disposa del romanent de tresoreria
un cop s'ha liquidat el pressupost de
l'any anterior. Una partida econòmica
d’1,2 milions d’euros que el Govern
destinarà a inversions centrades en
tres àrees com a grans protagonistes:
la pacificació de l’entorn verd i urbà; la
salut i l’envelliment actiu, i l’educació
de qualitat. En el global d'inversions
previstes en aquests àmbits, però, hi
ha una bona varietat de propostes.

Pacificació de l’entorn verd i urbà

Les inversions en aquesta àrea
quasi arriben als 500.000 euros, el
que suposa el 39% del romanent de
tresoreria. La reparació de paviments, la pacificació d’un nou tram
del carrer de la Cisa, una mitjana a
un altre tram a la carretera d’Enllaç,
millora de la il·luminació de l’Espai Can
Verboom, millores a diverses zones
verdes i del reg o la recollida del verd
urbà són les actuacions més importants d’aquesta àrea.

Salut i envelliment actiu

L’ampliació i transformació de l’actual Espai Respir i acabar les obres de
condicionament del Consultori Mèdic
de Cristòfol Ferrer suposen la inversió
més destacada d’aquesta àrea, amb una
assignació econòmica que supera els
255.000 euros. D'aquesta manera, el
consistori es prepara per atendre com
cal les noves necessitats de la gent gran.

Educació de qualitat

Aquest àmbit del Pla de Mandat tindrà una nova inversió de 265.000 euros
destinats en gran part a fer realitat la
digitalització de les aules. Com explica la regidora d’Educació, Josi Duran,
“allà on no arriba el departament
d’Ensenyament de la Generalitat, ho
farem nosaltres dotant l’alumnat i els
centres públics del poble de dispositius,
connectivitats i/o pissarres digitals”. A
més del projecte de digitalització, dins
d’aquesta inversió també estan incloses i previstes les obres que es faran
a l’antiga casa del conserge de l’Escola

Santa Anna per tal d’habilitar-la com
a sala polivalent, i fer realitat l'escola
institut el curs vinent.

Transformació i progrés digital

Tot i tractar-se d'inversions menys
quantioses que en la resta d'apartats,
també cal destacar la inversió que es
realitzarà en progressar en la transformació digital a Premià de Dalt.
En total es destinen 122.000 euros
a crear un nou portal de tràmits i la
renovació de la Seu-e de l’Ajuntament
per facilitar a la ciutadania el seu contacte amb el consistori d’una forma
més senzilla, intuïtiva i àgil.
Tots aquests projectes fruit del romanent els valora molt positivament el
regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics,
Alejandro Costa Urigoitia, que afirma
que “aquest romanent de tresoreria
és fruit de la bona gestió financera que
caracteritza aquest Ajuntament i que
revertim en els veïns i veïnes de Premià
de Dalt per millorar encara més el seu
benestar i qualitat de vida”.

La Pinassa Premià de Dalt
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Pla de Rescat Covid-19

L'Ajuntament va destinar
750.000 euros a la 1a fase
del Pla de Rescat Covid-19
A través d'aquests recursos propis, el consistori va augmentar substancialment el pressupost en
Salut, Acció Social, Promoció Econòmica i Transformació Digital

Liquidació PT 2020
Pla de Rescat Covid-19

884.000

+ 32%

717.000

+ 105%

429.000

+ 30%
210.000

+ 60%
Acció Social

El Govern municipal ha pogut donar
resposta a les necessitats extraordinàries motivades per la crisi sanitària i la pandèmia amb el Pla Municipal de Rescat Covid-19, emmarcat
també en el Pla de Mandat 2019-23 i
en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).
És rellevant el fet que tota la
gestió municipal continua realitzant-se amb nivells baixos de càrrega
impositiva des de fa anys. En aquest
sentit, el regidor d’Hisenda i Serveis

La Pinassa Premià de Dalt

Foment de
l’ocupació i
promoció
empresarial

Transformació
digital

La distribució econòmica
S’han injectat 750.000 euros –íntegrament amb recursos propis– a
quatre àrees:
- Acció social (+32%)
- Foment de l’ocupació i promoció
empresarial (+105%)
- Transformació digital (+30%)
- Salut (+60%)

Salut

Econòmics, Alejandro Costa Urigoitia,
explica que “els resultats d’enguany, i
dels anys anteriors, són la constatació
que estem fent una gestió econòmica i
pressupostària molt rigorosa i eficient
amb deute zero, sense apujar impostos i pagant els nostres proveïdors
per sota dels 11 dies”.
El repte de l’Ajuntament per a
enguany és administrar els bons
resultats econòmics per continuar
l’impuls de la planificació i de la gestió
municipals.

Emprenedoria i ocupació
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Nous ajuts a l'ocupació i
l'emprenedoria a Premià de Dalt
Les subvencions oscil·len en tots els casos entre els 1.000 i els 2.000 euros i ja es poden sol·licitar. El
termini per demanar-les s'acaba el pròxim 25 de maig
La regidoria d’Empresa ha activat
de nou dues línies d’ajuts per promoure d’una banda la contractació
de persones aturades del poble i de
l’altra per fomentar l’autoocupació
de persones aturades que es converteixin en autònomes. El termini
per demanar qualsevol ajuda està
obert des del dia 26 d'abril i fins al
25 de maig (inclòs).
Totes les gestions per sol·licitar
aquests ajuts econòmics es poden
tramitar a través del portal web de
l'Ajuntament de Premià de Dalt (a
través del codi QR que podeu trobar
en aquesta notícia) o bé de manera
presencial a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà del consistori (només per
a persones físiques), demanant cita
prèvia.

Pla municipal de foment a
l'ocupació
Es considera despesa subvencionable l’import corresponent al cost
brut laboral mensual (entenent-se

per aquest concepte la retribució i
les quotes corresponents a la Seguretat Social) dels primers sis mesos
del contracte objecte de subvenció.
Només se subvencionaran els
contractes de treball retribuïts
amb un salari brut mensual mínim
de 1.108,33 €, inclòs el prorrateig
de les pagues extraordinàries, per
una jornada completa. En el cas de
jornada parcial, aquesta no podrà
ser inferior al 50% de la jornada
completa.

Les línies estan
enfocades a
promoure la
contractació de
persones a l'atur
i l'autocupació

Pla municipal de foment a
l'autocupació
És despesa subvencionable l’import dels primers sis mesos d’activitat, corresponent a les quotes
mensuals de la Seguretat Social del
titular de l’activitat, així com les
despeses directament relacionades
amb l’activitat empresarial: despeses d'inici de l'activitat econòmica,
els projectes tècnics, gestoria, promoció i publicitat, material d’oficina,
subministraments, eines de treball,
imatge exterior (rètol, façana i aparadors), despeses d’arrendament
associades als locals o despatxos
afectes a l’activitat econòmica i
despeses relacionades amb pàgines
web i aplicacions informàtiques.

Per accedir a tota la
informació relacionada
amb els ajuts,
escanegeu el codi QR

La Pinassa Premià de Dalt

Tauler de notícies

breus
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SEGURETAT VIAL

EQUIPAMENT MUNICIPAL

Més seguretat a
l'accés a l'Escola
Marià Manent

CAP Víctor
Català

Fotografia: BAAS Arquitectura
L’accés a l’Escola Marià Manent s’ha reforçat a
l’avinguda Caritat amb la instal·lació d’una tanca
que prohibeix l’accés dels vehicles en les hores
d’entrada i sortida d’aquest centre educatiu. La
instal·lació d’aquest element de seguretat s’ha
fet després de detectar que amb la senyalització amb cons de trànsit hi havia vehicles que no
respectaven el prohibit el pas.

Les obres del futur Centre d’Assistència
Primària Víctor Català de Premià de Dalt, situat
a tocar de la carretera de Vilassar de Dalt, al
barri Santa Anna-Tió, segueixen a bon ritme i
els interiors de l’edifici van prenent forma. La
previsió és que el darrer trimestre d’aquest any
l’equipament de salut entri en funcionament.

Rotonda del
Camí del Mig

CULTURA POPULAR

L’accés nord al barri Santa Anna-Tió ha quedat
completat amb l’enjardinament de la rotonda
a la cruïlla entre el camí del Mig i la via Primilia,
just davant de l’Espai Santa Anna. La cooperativa CORMA ha estat l’encarregada d’enjardinar-la i és una mena de carta de presentació
dels seus productes amb l’emblema “Prova la
vitamina verda”.

L’1 de maig es va celebrar el tradicional aplec,
però, malauradament, la pluja el va deslluir força
i únicament es van fer les activitats a l’interior
del santuari de la Mare de Déu de la Cisa: la
missa, l’actuació musical d'Adrià Barazón i la
presentació de l’exposició amb les reproduccions del mas i santuari a càrrec del Grup de
Pessebristes de Teià.
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Aplec de la Cisa

Salut femenina

La salut de
les dones,
protagonista
del mes de
maig

Del 5 al 28 de maig
18.30 hores
Online (via Meet).

S'organitzaran vuit tallers
durant tot el maig centrats
a buscar el benestar físic i
intern de les participants.
Els impartirà l'assessora
nutricional i instructora de
ioga Patrícia Alonso
En el marc de la commemoració el
dia 28 del Dia Internacional d’Acció
per la Salut de les Dones, la regidoria d’Igualtat ha organitzat tot un
programa d’activitats per promoure
la salut femenina a través del ioga i
l’alimentació.
Es tracta de diversos tallers enfocats a trobar la cura, l’equilibri intern
i el benestar físic i emocional de les
dones que impartirà Patrícia Alonso,
assessora nutricional i instructora de
ioga, que començaven el 5 de maig i
acabaran el 28 d’aquest mateix mes.
Les activitats es fan en línia, i les persones interessades s’han d’inscriure
prèviament ja sigui mitjançant un
correu electrònic a l’adreça patdietista@gmail.com o bé per WhatsApp
al telèfon 619 824 796. Únicament
es farà presencialment la caminada
conscient a la Cadira del Bisbe i elaboració d’un mandala amb elements del
bosc, amb què es tancarà el programa. En total, Igualtat ha preparat vuit
tallers que tindran lloc els dimecres i
divendres del mes de maig.
Les persones que vulguin fer els
tallers han de saber que es tracta de
sessions independents les unes de les
altres, tot i que segueixin un mateix fil
conductor. Per tant, us podeu apuntar als que més us agradin.

El Dia Internacional d'Acció per
la Salut de les Dones

L'origen d'aquesta commemoració
es remunta a l'any 1987, quan en una
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La teva salut
femenina a
través del
ioga i
l'alimentació
Tallers enfocats a trobar la cura, l'equilibri intern i el
benestar físic i emocional de les dones

reunió de la Xarxa Mundial de Dones
pels Drets Reproductius que va tenir
lloc a Costa Rica, la Xarxa de Salut
de les Dones Llatinoamericanes i del
Carib va proposar la creació d'un Dia
Internacional d'Acció per la Salut de
les Dones.

L'objectiu d'aquest esdeveniment,
que cada any se celebra el 28 de maig,
és fer difusió de l’estat de salut de
les dones, de les seves necessitats
i demandes, i per deixar patent el
compromís de les administracions per
donar-hi resposta.

La Pinassa Premià de Dalt
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Període Mitjà
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MUNICIPALS
MUNICIPALS
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MUNICIPALS

11%
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7%
39%

21%

22%
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Entitats

Sobre la fotografia i la pintura
Article escrit per Carlos Sánchez
Hi ha moltes similituds entre la
pintura i la fotografia. El fet principal
és que ambdues poden capturar i
mostrar amb precisió moments en el
temps.
La fotografia en si, històricament
és el fidel reflex instantani de la
realitat, però l’evolució a través del
temps de les tècniques analògiques
i digitals permeten avui plasmar una
captura com si fos gairebé qualsevol
tècnica artística. La pintura pot fer
el mateix, ja sigui in situ, des d'una
fotografia o partint d'un llenç en
blanc.
En ambdues arts existeix avui la
capacitat de manipular i modificar
les obres ja que tant en la fotografia
com en la pintura hi ha la possibilitat,
mitjançant les tècniques necessàries,
que a través de la imaginació de
l'artista i els seus recursos es pugui
captar i reflectir el que vol mostrar i
com li convé fer-ho per causar l'efecte desitjat en l'espectador.
Per això en totes dues també es
poden donar estils similars: abstracte, figuratiu, urbà, surrealista, etc.
En definitiva, el veritable artista
sol trobar la inspiració i les pautes de
referència per si mateix, però també
pot crear a partir d'una fotografia o
d'una pintura, sigui pintor, fotògraf o
representant de qualsevol altra disciplina artística.

La Pinassa Premià de Dalt

Arrela't a Sant Jordi
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Èxit absolut del nou "Arrela't a
Sant Jordi" a l'Espai Can Verboom
Hi van assistir més de 1.200 persones entre els dies 23 i 25 d'abril

La Pinassa Premià de Dalt

Cultura

propostes culturals
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Les recomanacions de la Biblioteca
Jaume Perich i Escala

La costa més llunyana
Una bretxa del mal ha trencat
l’harmonia entre la vida i la mort.
La llum es consumeix en la foscor
que amenaça Terramar. Els
mags i els dracs s’obliden de les
paraules i les persones deambulen apàtiques i desorientades, la
seva existència ja no té sentit.
Arren, el fill del príncep
d’Enlad, hereu del Principat de
Morred, arriba a l’illa de Roke
amb rumors sobre un perill
desconegut. El Consell dels Savis
de Roke debat sobre el Mal que
intueixen i en Ged decideix viatjar
amb l’Arren a la cerca de l’origen
de les pertorbacions. Navegaran fins a la costa més llunyana,
buscaran el regne de la mort per
restaurar l’equilibri a Terramar
sigui quin sigui el preu que exigeixi la seva gesta.

La costa més llunyana i Tehanu
Autora:
Ursula K. Le Guin
Núm. 3 i 4 del cicle Terramar
Traducció de Blanca Busquets

Tehanu
Un nou perill amenaça Terramar. Sense Arximag, diverses
faccions busquen aconseguir el
poder i aprofitar el desequilibri
del món al seu favor. El futur dels
pobles de Terramar és incert.
La Tenar cuida de la misteriosa Therru, una nena esgue-

rrada a qui va salvar de les
ferides de les flames i a qui
ha donat una llar. Quan sent
la crida de l’Ogion, corre al
seu costat juntament amb la
Therru, de qui no se separa
mai. Mentrestant, espe-

ra l’arribada de l’Arximag
de Terramar, en Ged, que
potser ja no és qui ella havia
conegut. El que no saben
és que la Tenar i la Therru
seran la clau per a la llibertat
de Terramar.

Cignes tenebrosos
Poemari guanyador del 44è Premi de Poesia Marià Manent

167/VI
Mancabes vinosa com vas traucat.
Ric som d'aquest dolor.
Ric som, però, dels regalims a la boca.
De les dolces glànimes, als morros breus.
171/VI
En tu, tots els ocells vent esdevenen.
I jo, quieta finestra davant la mar,
en sentir el salat udol de l'embat,
m'esbatan les persianes.
M'esbatanes l'ànima:
els ocells del vi,
l'ànima persa.
Pere Suau Palou

La Pinassa Premià de Dalt

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

@jmmorera

@pcc.fotos

@mone_ho14
@maria_sdv64

@moneh70

@trossetsdemaresme
@marpemu

@monifarre

@raﬂexiu

@samuphoto_09

La Pinassa Premià de Dalt
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La veu dels grups municipals

Les persones, al centre
de tot

Sembla que ja clareja
si mires l'horitzó

Estem molt satisfets de l’èxit de l’Arrela’t a Sant Jordi, amb un nou
format pensat per al públic familiar i concentrat al voltant de la diada
de Sant Jordi. És de rebut donar les gràcies als centenars de persones
de Premià de Dalt que us vàreu acostar a Can Verboom amb ganes de
gaudir de les activitats i el temps de primavera que ens va acompanyar.
Des de Junts/Nou Impuls creiem en la cultura segura i entenem que
amb la proposta de l’Arrela’t hem trobat la fórmula per conjugar la
necessitat de gaudir-ne amb totes les garanties. Aquest és el camí que
seguirem amb la Festa Major o el Jazz en la Nit, per posar dos exemples.
En un altre ordre de coses, la bona gestió financera que tant caracteritza el nostre equip de govern torna a donar els seus fruits després
de tancar el pressupost municipal del 2020. Després de fer els deures
com cal, tindrem 1,2 milions d’euros per dedicar-los a millorar l’entorn
verd i urbà de Premià de Dalt, les polítiques digitals d’atenció a la ciutadania, i als serveis a les persones, concretament a Acció Social, Salut i
Educació. I és que sempre ho hem dit i no ens cansarem mai de fer-ho:
nosaltres posem les persones al centre de tot.

Dia mundial de la salut, del poble gitano, de l’autisme, de l’art, contra l’esclavitud infantil, de la terra, de la visibilitat lèsbica, etc. Tot, aquest abril. Tot
lloable i necessari, però alhora també ho és que concretem les declaracions
en actuacions. Pensa globalment; actua localment. Construïm país, construïm poble avui, però amb la mirada a futur. Ocupem-nos del dia a dia, sense
despreocupar-nos del demà.
Els Catarres, Mishima, bravo! Felicitats als organitzadors. Si tot plegat és
la primera pedra d’un recorregut cultural potent i amb sentit, que esdevingui una part de l’entramat que ha de donar vida a associacions, comerciants
i restauradors, i a les ànimes esqueixades dels vilatans. Perquè, volem que
se’ns posicioni al mapa com la seu de grans festivals, o com el poble on ens
agradaria pujar els fills i envellir envoltats de vida, de bon viure?
És per això que alguns volem que se’ns envegi: per ser un poble sensible
amb les persones de tota edat, condició i origen, per ser capdavanters en
iniciatives per a la conservació del planeta i la justícia social. I, és clar, en això
l’educació i la cultura hi tenen molt a dir. Visca la CULTURA segura, integradora
i a l’abast de tots. Llarga vida i un pam de paciència, que sembla que ja clareja.

@juntsperpremiadedalt

Premià de Dalt

locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) / erecpremiadedalt (Instagram) / EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook)

Titulars

L'ombra, un bé escàs

Vivim en una època dominada pels titulars. Compartim alegrement a xarxes, enviem als grups de WhatsApp aquell titular que ens ha impactat. Però a vegades
el contingut no respon a la meravella del titular. Això passa sovint amb les mocions que es porten a ple pel seu debat i posterior votació, però el que es vota no
és el titular sinó el contingut plasmat en els acords que després s'han de portar
a terme. Per exemple, una moció "a favor de la llibertat d'expressió" que
difícilment es pot votar en contra, no? Anem al contingut i sota aquest titular
tan maco es posa en dubte tot el sistema judicial, es demana el suport per algun
cantant sentenciat a entrar a la presó (per reincident) i modificar el Codi Penal.
Sí que s'han de canviar lleis per evitar interpretacions dràstiques d'alguns
delictes, però, on posem la línia que separa llibertat d'expressió de la incitació a
l'odi i a la violència? La llibertat d'expressió o expressió lliure és el dret de tot
individu per expressar idees i opinions lliurement, és un dret fonamental però no
és un dret absolut, té restriccions.
Qualsevol ciutadà, artista o cantant hauria de poder criticar la religió, la monarquia, el govern, els polítics, ministres, caps d'estat, alcaldes..., però no es pot
incitar que els matin, maltractin o facin fora del barri. Fins i tot pots demanar
que peti un país, però no pots demanar que algú posi una bomba a la delegació
del govern, encara que ho diguis cantant. Amb això no podem estar a favor.

L’energia solar és un bé especialment abundant en aquest país i, tanmateix, anem tard en el seu aprofitament. Però aquesta energia té un aspecte que cal regular: la calor. I aquí, també anem tard. No s’està actuant
per minimitzar els efectes que està tenint i tindrà la manca d’ombra als
carrers a l’estiu amb el canvi climàtic. Hi ha camí a recórrer.
Els arbres hi tenen un paper imprescindible, perquè actuen com a
reguladors climàtics: impedeixen que el terra s’escalfi tant; redueixen la
temperatura a nivell de carrer; i actuant a les façanes, ajuden a reduir el
consum energètic de les cases (en el cas dels caducifolis, també a l’hivern).
També faciliten la mobilitat de les persones (especialment, la gent gran)
amb les rutes d’ombra. Per això, els arbres no es poden tractar com a
simples elements urbans de reposició. Són éssers vius que ens ajuden a
viure.
Cal una visió nova que planifiqui l’entorn més immediat, considerant
l’arbrat i la vegetació com una infraestructura essencial i prioritària, i que
estudiï i dissenyi infraestructures verdes beneficioses per les persones i
les plantes. Cal un pla director participatiu, que incorpori la ciutadania i les
millors idees (corredors verds, continuïtat entre espais, refugis climàtics)
i descarti actuacions maldestres, com el maltractament als arbres (les
podes salvatges), les places de ciment o els carrers sense ombra.
L’objectiu ha de ser crear una ciutat amable, que no ens obligui a refugiar-nos a casa (si podem!) o als centres comercials amb l’aire condicionat.

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

La información de calidad y
veraz nos convierte en libres
Los medios de comunicación deben informar al ciudadano de noticias que
deberían ser plurales para conformar una sociedad justa ¿Pero, es eso lo
que pasa con los medios de comunicación locales de Premià de Dalt? Les
propongo un fácil ejercicio a realizar con esta revista: Busquen fotos de
los partidos de la oposición y vayan al apartado de acuerdos de pleno en
anteriores números y miren realmente si salen todas las mociones que los
grupos de la oposición hemos presentado. La realidad es que sólo salen
las que se aprueban en pleno, justamente las que le interesa al equipo de
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cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

gobierno con mayoría, excluyendo el trabajo que se realiza desde la oposición
y que los vecinos deberían conocer. Por lo tanto, el ejercicio de transparencia,
de pluralidad, de calidad de la información y de crítica que se les pide a los
medios de comunicación no se produce, silenciando así a los partidos como
por ejemplo Ciutadans y a sus votantes. Por eso exigimos que se regulen los
usos de los medios de comunicación locales para cumplir tres finalidades:
Formar, informar y entretener de forma plural.
premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) / 663734010
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Aprofitar el
sol de Premià
de Dalt
Josep Junca

Veí de La Floresta
compromès amb
l'energia sostenible
Per què va decidir instal·lar
plaques solars a casa?
Feia temps que a casa volíem
instal·lar plaques fotovoltaiques,
per l’estalvi que comporten i per
contribuir a millorar el medi ambient. El fet d’estar confinats un
temps i veure com pujava el cost
energètic de casa, ens va fer plantejar-nos més seriosament la possibilitat de generar la nostra pròpia
electricitat. També he de confessar
que la bona experiència que havien
tingut alguns coneguts amb l’empresa instal·ladora ens va acabar de
convèncer.
L’Ajuntament de Premià de
Dalt bonifica el 25% de l’IBI en les
instal·lacions d’autoconsum. Això
també va ser un factor decisiu?

I tant! I potser el que va tenir
més pes! La bonificació s’allarga
durant cinc anys, i això ajuda al fet
que la instal·lació s’amortitzi més
ràpidament. D’aquesta manera,
no només estalvies en el consum
d’electricitat, sinó que el preu de la
instal·lació acaba sent més baix.
Ara que ja ha fet el pas, com
valora l’experiència d’instal·lar
plaques solars a casa?
La veritat és que no m’he hagut
de preocupar de res. L’empresa
em va dir que ells s’ocupaven de
tots els tràmits i així ha estat. La
veritat, havia assumit que fer una
instal·lació d’aquesta magnitud seria
més enrevessat, però en qüestió de
dos o tres dies ja estava tot a lloc.
Pot controlar la seva producció d’alguna manera?
Sí, és clar! Els mateixos instal·ladors que van muntar els panells fotovoltaics també em van muntar un
comptador molt modern amb què,
a través del mòbil, tinc un control
absolut de l’electricitat que produeixen les plaques, la que consu-

mim a casa i l’excedent que injecto a
la xarxa i pel qual la companyia m’ha
de compensar.
Sembla pràctic poder tenir
el control de l’estalvi energètic
de casa... Ara que genera la seva
pròpia electricitat, quins avantatges hi veu?
L’avantatge més gran és l’estalvi econòmic, sense cap mena de
dubte. Des del primer mes es nota
com baixa la factura de la llum. Com
a resum: hem passat de tenir una
teulada normal a tenir una teulada
que dona diners!
Per últim, la instal·lació llueix
impecable. Els veïns deuen tenir
curiositat envers la novetat...
quan l'hi pregunten, els anima a
fer el salt a l’autoconsum?
A tothom qui em demana li dic
el mateix: que no s’ho pensi a l’hora
d’aprofitar el sol que tenim a Premià de Dalt i al Maresme i que no
vegi la instal·lació de plaques solars
com una despesa, sinó com una inversió, perquè et genera un estalvi
per a tota la vida.
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Estalvia instal·lant
plaques solars
No deixis escapar les ajudes de Premià de Dalt!

Escaneja el codi i sol·licita
el teu estudi gratuït

Aconsegueix
una placa
gratis

https://solarprofit.es/ca/genera-bona-energia/

620 384 875

