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L'alcalde escriu

Juny a Premià de Dalt és Sant Pere. I això és sinònim de la nostra Festa Major. Enguany, tenim més
ganes que mai de festa, trobades, xerrades, balls,
música, teatre, activitats infantils, guerra de bombardes… En resum, de gaudir d’allò més dels nostres
carrers i places per celebrar Sant Pere com cal.
Després d’un any de
pandèmia que ens va
obligar a suspendre, entre
altres, la Festa Major 2020,
aquest any la Comissió de
Festes ens ha preparat
un munt d’activitats que
prometen i en què totes
i tots ens hi trobarem a
gust per la seva varietat.
Òbviament, mantindrem
les mesures sanitàries que
s’estableixin, però volem
sortir i gaudir de Sant Pere
i de Sant Flor, copatró de

la Parròquia.
Vull donar les gràcies a totes les persones
que conformen la Comissió de Festes per la seva
tasca i dedicació altruista, i al nostre regidor
de Cultura i Festes, en
Ramon Golart, per la
seva tasca d’organització
i coordinació, aquest any
més complicada que mai
per buscar l’equilibri entre
les ganes de passar-ho
bé i el fer-ho de forma
totalment segura.

Visca Sant Pere!
Visca la Festa Major!
Visca Premià de Dalt!
Josep Triadó i Bergés
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L'estafa a la gent gran
dels falsos revisors
Els casos d’estafes per falsos operaris del gas són freqüents i cal estar
alerta. En la majoria d’ells, es tracta
de grups organitzats que seleccionen
víctimes, sovint d’edat avançada, i en
ocasions aconsegueixen entrar dins
del domicili per robar objectes de
valor, sobretot joies i diners. Sovint,
actuen dues persones: mentre una
persona distreu la víctima i simula
fer la revisió, l'altra recorre el pis per
trobar diners o objectes de valor.
Des de l’any 2018, les visites de comercials de llum o gas que no hagueu
sol·licitat no estan permeses. Si algú
es presenta a casa vostra per oferir-vos algun servei relacionat amb el
gas o la llum truqueu a la companyia,
al 112 o al 93 693 15 00 (Policia Local).

Consells
• Si el vostre domicili disposa de
videoporter o porter automàtic, no
obriu sense preguntar qui és i on va.
• Demaneu veure l’acreditació.
• En cap cas no permeteu el pas al
vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat
la cita amb l’empresa.
• La inspecció de la vostra instal·lació de gas s’ha de realitzar cada
any. L’obligació de realitzar aquesta
inspecció s’anuncia prèviament per
escrit (enviat per l’empresa distribuïdora de gas).

En el moment de la inspecció
• No doneu ni ensenyeu cap rebut.
• No doneu cap dada bancària.
• Amb l'excusa de conèixer el
vostre consum d'aigua, llum o gas o
de comprovar si les vostres dades
són correctes, potser us demanaran
un document o una factura: no lliureu
aquesta documentació ja que les vostres dades poden ser utilitzades per a
altres finalitats no desitjables.
• No pagueu cap import en efectiu,
el cost es carregarà al rebut mensual.
• Conserveu el certificat de manteniment de la caldera.

Augmenten els robatoris
amb força als cotxes
Pel que fa a aquesta mena de delictes, hi ha diversos mètodes que
els lladres utilitzen per dur-los a
terme. Majoritàriament trenquen
algun dels vidres del cotxe o furgoneta. Altres vegades ho fan doblegant la porta per la part superior
fins a poder accedir al dispositiu
d'obertura. Finalment, un altre mètode que va en augment consisteix
a obrir el maleter amb un cordill.

Consells
• No deixeu res de valor dins el
vehicle: no és cap caixa forta.
• Procureu que els altaveus i els
equips de música estiguin ocults.
Si podeu, emporteu-vos-els.
• Intenteu estacionar el vehicle
en llocs il·luminats.
• Podeu instal·lar una alarma al
vehicle.
• Si veieu alguna persona a
prop del vehicle en actitud sospitosa, truqueu immediatament
al 112 o al 93 693 15 00 (Policia
Local).
• En cas que trobeu algun cotxe
forçat, no toqueu res i truqueu

al 112 o al 93 693 15 00 (Policia
Local).
• La vostra col·laboració és
necessària.
• La venda d'objectes robats
és un delicte: si en teniu coneixement, denuncieu-la.
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Ple ordinari del 17 de maig

Modificació de la
representant titular a
l’òrgan del Consorci
per la Gestió del Parc
Serralada Litoral
Aprovació inicial del
Reglament d’ús de les
instal·lacions esportives
municipals

Aprovació de l’acord per
l’increment del 0,9% de les
retribucions del personal
de l’Ajuntament per a
l’exercici 2021

APROVAT PER
UNANIMITAT

Junts
Crida
PSC
Cs

ERC-AM

APROVAT PER
UNANIMITAT

Moció dels grups
municipals de JUNTS
i PSC per a una millor
gestió dels ERTOs
Moció del grup municipal
d’ERC-AM per a la
creació i regulació d’un
aparcament autoservei
per a autocaravanes.

APROVAT PER
UNANIMITAT

ERC-AM
Junts
Crida
PSC

Moció de Crida Premià
Junts
de Dalt per a sol·licitar
ERC-AM
al govern de l’Estat una
Crida
auditoria dels comptes de
Cs
la Seguretat Social

Cs

PSC

Més informació
Cliqueu en aquest codi QR per consultar la resta de mocions presentades i que no han prosperat

Nou servei d'informació per WhatsApp
contra la violència masclista
El servei contacta directament
amb els Mossos d'Esquadra,
però no és una eina per gestionar incidències. Està encarada a
resoldre dubtes i no substitueix
el telèfon d'emergències (112)
Ja ha entrat en funcionament el nou
servei de canal de WhatsApp gestionat per Mossos d’Esquadra per oferir
informació i assessorament policial a la
víctima o potencial víctima de violència
masclista. El servei està operatiu tots
els dies de la setmana, les 24 hores del
dia, i ofereix suport a la dona i al seu
entorn més proper.
Amb el número 601 00 11 22 es
contacta amb els Mossos d'Esquadra
per rebre assessorament policial i
resoldre dubtes i preguntes. Aquest
canal no és una eina per gestionar
incidències o emergències i en cap cas
substitueix el telèfon d’emergències
112, que és on s'ha de trucar en cas de
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tenir qualsevol emergència o necessitat urgent.
El servei ha de servir perquè les
víctimes, o qualsevol persona que
cregui ser víctima, pugui informar per
identificar el problema i informar-se

de les passes que ha de donar. També
el poden utilitzar persones de l’entorn
de la víctima amb la mateixa voluntat:
rebre assessorament i informació
policial. En cap cas aquest nou servei
substitueix el 112 ni la denúncia policial.

Salut Pública
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Arrenca la campanya per
prevenir la proliferació del
mosquit tigre a Premià de Dalt
L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per tapar
o buidar les masses d'aigua
estancada on es reprodueixen
els mosquits
A finals d’abril començava la campanya
de vigilància i control dels mosquits
tigre amb els primers 109 tractaments
amb larvicides per evitar la propagació
d'aquests insectes a diversos punts
de risc del municipi. Les actuacions es
concentren en els punts on hi ha aigua
estancada, principalment als embornals. El mosquit tigre s'ha adaptat perfectament al medi urbà i pon els ous a
l'interior de qualsevol lloc de petites
dimensions que contingui aigua durant
un mínim de deu dies.
Per complementar aquesta tasca
preventiva, l'Ajuntament demana la
col·laboració ciutadana per evitar
acumulacions d'aigua en espais privats
com ara piscines, safareigs, dipòsits,
plats de testos, gerros, cubells o
altres tipus de recipients. Es recomana mantenir-los coberts, sempre
que es pugui, o buidar-los amb certa
freqüència. També es demana a la ciutadania avisar l’Ajuntament si detecta
una proliferació de mosquits tigre al
carrer, al parc o als espais lúdics. Trucant a l’OAC 93 693 15 15 o l'adreça de
correu electrònic prmd.oac@premiadedalt.cat.

Com prevenir la presència del
mosquit tigre?
El mosquit tigre es reprodueix en
entorns on abunda l'aigua estancada,
així que la millor manera de combatre'l
és eliminant aquests entorns:
• Buideu i poseu sota cobert o capgireu tots els objectes i contenidors
on es pugui acumular aigua.
• Eviteu que es tornin a omplir

Foto d'arxiu de campanyes anteriors contra el mosquit tigre a Premià de Dalt

els elements fixos que no es poden
retirar, mantenint-los secs i tapats
amb una tela o malla de 2 mm de mida
màxima.
• Renoveu abeuradors dues vegades cada setmana com a mínim.
• Manteniu netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció
d'aigua de les teulades i els embornals
dels patis.
• Manteniu les piscines en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua
adequats.

Com evitem les picades?
• Instal·leu tela de mosquitera
en finestres per impedir el pas dels
mosquits.
• Porteu roba de màniga llarga,
pantalons llargs (millor si són de color
clar) i mitjons.
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Tauler de notícies

PIMEComerç donarà suport
al comerç del municipi
La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament amb l'assistència del
president de PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord, Carles
Gironès
El 3 de juny es va celebrar l'acte oficial
de l'acord pel qual PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord donarà suport a
l'Ajuntament de Premià de Dalt per tal
d’acompanyar el comerç del municipi i
enfortir l'associació de comerciants de
Premià de Dalt, creada l'any 2020.
A l'acte, que es va dur a terme a
l'Ajuntament de Premià de Dalt, hi van
assistir el regidor de Promoció de la
Vila i Desenvolupament Local, Carles A.
Medina; el president de PIMEComerç
Maresme i Barcelonès Nord, Carles
Gironès, així com membres de la junta
directiva de l'Associació El Nostre Comerç, i de l'àrea tècnica tant de l'Ajuntament com de PIMEComerç.
La Taula de Comerç de Premià de
Dalt la conformen els membres de la
junta directiva de l'entitat, així com la
regidoria de Promoció Econòmica i la
coordinadora territorial de PIMEComerç, i és l'eina per treballar de forma

conjunta pel comerç del municipi.
Pròximament s’espera que l'entitat
presenti als seus socis el nou pla de treball 2021 a l'Assemblea Ordinària Anual.

L'entitat ja disposa actualment d'una
pàgina web desenvolupada el 2020 amb
el suport del consistori que funciona
com un market place del municipi.

recursos diagnòstics com radiologia i
servei d’analítica urgent.
En cas de tenir una urgència podeu
trucar al 061 (Salut Respon); contac-

tar amb el vostre CAP, en el seu horari, o amb un CUAP; anar a urgències
d'un hospital, en els casos més greus,
o trucar al 112.

Obre el primer
CUAP del Maresme
El nou Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP), ubicat a Mataró,
dona servei a la població de 15 municipis, entre ells Premià de Dalt. És un
espai nou, de 550 metres quadrats,
que disposa d'un box de triatge, set
punts de consulta polivalents, vuit
punts d’observació i un box de reanimació cardiopulmonar (RCP).
El CUAP Maresme dona servei les
24 hores, tots els dies de l’any, per
atendre les urgències de baixa i mitjana complexitat de medicina general
i pediatria. A més, inclou suport vital
avançat, amb estabilització inicial fins
a l’arribada de les unitats del SEM, i
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Mesures de salut a les escoles
per al proper curs 2021-22
No caldrà distància mínima en el grup estable i es valorarà no portar mascareta segons la situació

Els centres educatius han rebut el Pla
d’actuació per al curs 2021-2022 en
relació amb la pandèmia de Covid-19.
El Pla manté algunes mesures desplegades durant el curs actual, però
introdueix alguns canvis. Aquest
document, però, podrà modificar-se
en funció de l’evolució de la pandèmia i
del pla de vacunació.

Mesures que canvien
El curs que ve deixaran d'aplicar-se
algunes mesures que han marcat el
curs escolar d'aquest 2021. Entre les
mesures que ja està previst que no
continuïn vigents hi ha:
• Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de
neteja establerts el curs passat. La
neteja i desinfecció d’espais s’haurà de
fer amb una periodicitat diària al final
de la jornada.
• Presa de temperatura: S’elimi-

narà aquesta mesura per a l’accés als
centres educatius.
• Novetats al pati escolar: Podran
interaccionar diversos grups de convivència estable, sempre fent ús de la
mascareta. Es mantindran els torns
d’esbarjo per a l’ús dels patis pel que
fa a l’organització horària.
• Distància mínima d’1,5 metres:
Deixarà d’aplicar-se en grups de
convivència. Sí que es mantindrà si es
relacionen amb terceres persones o
en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si.
• Intercanviar joguines o material:
El proper curs estarà permès.

Mesures que es mantenen
De la mateixa manera que algunes mesures s'han revisat i ja s'ha optat per
eliminar, d'altres tindran continuïtat.
Aquestes són:
• Presencialitat a totes les etapes
educatives.

• Casos Covid-19: aplicació del
mateix protocol.
• Rentat de mans: Es garantiran
diversos punts de rentat de mans i
dispensadors de gel hidroalcohòlic.
• Accés als centres educatius amb
fluxos de circulació i mantenint les entrades i sortides de forma esglaonada.
• Grups de convivència estable: Es
mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància mínima.
• Ventilació.
El proper curs pot variar l’ús de la
mascareta en funció de la immunitat
assolida amb la vacunació, el context
epidemiològic i la normativa vigent.

Escanegeu el codi QR
per veure la infografia
amb totes les mesures
previstes pel curs
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44è Premi Marià Manent

Pere Suau Palou guanya el 44è Premi
Marià Manent de poesia, un dels més
veterans de la literatura catalana
L'escriptor Eloi Benet Carbonell
guanya el Premi Valerià Pujol de
narrativa breu
El poeta mallorquí i professor de
literatura catalana Pere Suau Palou ha guanyat el 44è Premi Marià
Manent de poesia amb el llibre Cignes
tenebrosos. L’actor i escriptor Eloi
Benet Carbonell s’ha endut el premi
de narrativa curta a la memòria de
Valerià Pujol i Bosch pel relat Kafka
per la ﬁnestra.
El 29 de maig es va celebrar
l’esdeveniment d'entrega de premis a
la sala teatre de la Societat Cultural
Sant Jaume. Els reconeixements els
van lliurar, respectivament, Emma
Escolano, presidenta de l‘entitat, i
Ramon Golart, regidor de Cultura. A
part dels premis, acompanyats d'una
dotació econòmica de 2.000 i 500 euros cadascun, els guanyadors també
van rebre una peça d’art, en aquesta
ocasió obra de la fotògrafa mataronina Marga Cruz.
El Premi Marià Manent està or-
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Obert el termini per presentar originals al
45è Premi de Poesia Marià Manent i al de
narrativa a la memòria de Valerià Pujol
En el cas del Premi Marià Manent es
guardona el millor recull de poesia de
tema lliure, escrit en català, amb una
dotació econòmica de 2.000 euros i
una obra de l’artista Pol Peiró. A més,
l’obra premiada l’editarà Quaderns
de la Font del Cargol, amb el suport
de l’Ajuntament de Premià de Dalt i
de la família de Marià Manent. El ter-

deu pàgines. S’atorgarà un únic premi
de 500 euros concedit per la Secció
Arts i Lletres de la Societat Cultural
Sant Jaume, i una obra de l’artista Pol
Peiró. Les obres han de ser inèdites.
L’acte de proclamació i lliurament
de premis es farà el 20 de novembre
d'aquest mateix any a la sala teatre de
Sant Jaume.

mini finalitza el 15 de setembre.

Pel que fa al premi de narrativa a
la memòria de Valerià Pujol i Bosch,
es dona el guardó a la millor narració
de tema lliure, escrita en català. L’extensió del treball ha de ser de cinc a
ganitzat cada any per la secció Arts i
Lletres de la SC Sant Jaume, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Pre-

Escanegeu el codi QR per
veure les bases del 45è
Premi Marià Manent

mià de Dalt, i és un dels més veterans
de tot el panorama de la literatura
catalana.

Piscina d'estiu / Entitats
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Aquest dissabte 26 de juny reobre la
piscina del club de tennis per als veïns
de Premià de Dalt
La piscina tindrà tarifes reduïdes
i abonaments per a les persones
empadronades al poble
Arriba l’estiu i, per tant, un any més
les persones residents a Premià de
Dalt podran gaudir de la piscina del
Club de Tennis Premià de Dalt a uns
preus especials, més econòmics que
equipaments d'aquestes mateixes característiques als municipis del voltant
de Premià de Dalt.
L’obertura de la piscina per a la
població es fa en el marc del conveni
subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa encarregada de la gestió esportiva
d’aquesta instal·lació. Aquest acord
va néixer amb la finalitat de facilitar
l'accés dels veïns de Premià de Dalt a
aquesta piscina descoberta, per promoure punts de trobada que fomentin
la cohesió social entre el veïnat. Òbviament, es garanteixen totes les mesures sanitàries fixades per la Covid-19.
El conveni té una durada de quatre
anys, fins l'any 2024, amb una aporta-

ció econòmica anual del consistori de
6.000 euros. L'obertura de la piscina
a la població ha estat tot un èxit els
anteriors estius.
Els veïns que vulguin gaudir
d’aquestes tarifes especials hauran

d'acreditar la residència a Premià de
Dalt mitjançant la presentació d'un
document oficial (DNI, NIE o carnet
de conduir) amb l'adreça de Premià
de Dalt o bé mitjançant un certificat
d'empadronament.

El CV Premià
de Dalt Maresme
i el CV Esplugues,
a l'Estatal aleví
El CV Premià de Dalt Maresme Blau i el
CV Esplugues A ja tenen els dos bitllets
catalans per participar al Campionat
d’Espanya aleví de vòlei després de
disputar la fase final de la categoria en
un partit jugat al Pavelló Poliesportiu
Municipal de Premià de Dalt el cap de
setmana del 22 i 23 de maig.
Premià de Dalt, seu de la fase final de
vòlei en categoria aleví
Fins a vuit equips van disputar la
fase final aleví femenina, però van ser
les d’Esplugues les que van aixecar el
títol de campiones després de guanyar

Foto de família de totes les participants al campionat | Federació Catalana de Voleibol

a la final a les locals del CV Premià de
Dalt Maresme Blau per 2-0. La tercera
posició va ser pel DSV CV Sant Cugat,
que en la lluita per l’últim calaix del podi
van guanyar per 2-0 el CV Vilassar.
A la fase també hi van participar el
CV Premià de Dalt Maresme Vermell, el

CV Premià de Dalt Maresme Groc i el
CVB Barça Grana i el CVB Barça Blau. Al
lliurament de premis hi van ser presents
Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt,
i Juli Giner, regidor d'Esports.
El Campionat d’Espanya es disputava del 18 al 20 de juny a Valladolid.
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Les recomanacions de la
Biblioteca Jaume Perich i Escala
El joveníssim Pol Guasch (Tarragona, 1997)
va guanyar el gener passat el VI Premi Llibres
Anagrama de Novel·la amb Napalm al cor, una
proposta de plantejaments duríssims i linealitat
fragmentària.
La primera novel·la de Guasch posa en dansa
una parella de nois que han crescut en una zona
militaritzada, marcats per unes condicions de vida
precàries, per la intolerància de l’entorn cap al
seu desig i per unes famílies tocades pel desarrelament. La manca de perspectives ho domina tot,
però encara mantenen la possibilitat de deixarse enlluernar i fins i tot sotmetre, d’aferrar-se
a la militància i a la temptació de la violència, i
de seguir parlant una llengua que es desfà: la
seva. L’única alternativa és fugir d’aquesta terra
erma. En el seu trajecte més enllà de "l’altra
banda", carregant literalment el pes del passat en
forma de carta i de cadàver per enterrar, trobaran respostes diferents a enigmes compartits.
Muntada delicadament com un mosaic, escrita
amb precisió i bellesa, Napalm al cor conté una
viva al·legoria de les diverses opressions que determinen tantes vides, però també de la fina línia
que de vegades separa la víctima del botxí.
Aquest 28 de juny, la biblioteca fa 18 anys.
Estrenarem un mural a la sala infantil, farem
activitats per a menuts i grans i sortejarem una
panera cultural entre tots els usuaris del servei de
préstec del mes de juny.

Napalm al cor
Autor:
Pol Guasch
Llibres Anagrama
2021

Dones poetes de la Maresma
III
He esmicolat l’ombra deserta
de mi mateixa. Cerco atalls de sol
que em retornin intacta
al fons del ventre exhaust.
M’hi acompanyen paraules,
i gestos, i l’olor de la mimosa.
Vull ser meva, ben meva.
L’ombra, si vol,
que s’hi emmiralli.
***
Arts i Lletres. Presentació del llibre el
dimarts dia 15 de juny a les
7 de la tarda, al pati de Sant Jaume. A
càrrec de les autores Emília
Illamola i Queralt Morros.
Lali Ribera. D'enyors i tornes
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Introdueix #premiàdedalt o #revistalapinassa a les
teves imatges i les publicarem!

@pcc.fotos

@pietrus1313

@djmasterﬂash

@manuelsanchezperalta

@andrea_poty

@nilsvil

@parcserraladalitoral

@pedro_rjn

@mjfeam

@unkrisz
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La veu dels grups municipals

Compromesos amb la
cultura segura

ERC presidirà la
Generalitat de Catalunya

Prop de dos milions de catalans, que representen el 25,7% de la població, ja
han rebut la pauta completa d'algunes de les vacunes autoritzades i prop del
42% n’han rebut la primera dosi. Amb prudència, tot indica que la fase més
crítica va quedant enrere. A Premià de Dalt, el Govern, encapçalat per Nou
Impuls-Junts, torna a posar en marxa el seu compromís amb la cultura, el
lleure i una programació exigent per encarar els mesos que resten del 2021.
Vam començar amb l'esdeveniment cultural Arrela’t a Sant Jordi, seguim
amb actes de petit format vinculats a l'enoturisme que posicionen la nostra
aposta pels restauradors locals, com l'Enotast, enguany al Celleret. També
tindrem els Mercats amb DO el 3 juliol amb una festa mediterrània i seguirem
amb la Festa Major de Sant Pere, la festa de les festes a Premià, amb una
programació renovada on trobarem propostes per a tots i que volem que sigui el primer punt de retrobament amb tots els veïns i veïnes de casa nostra.
Els divendres de juliol torna el Jazz en la Nit amb la seva 25a edició i
culminarem el setembre amb l'Ulisses Fest, el festival de referència del Baix
Maresme, amb una proposta de primer nivell i immillorable. Com diem, anem
tornant a la normalitat, però sense deixar d'apostar pel teixit productiu
local, empreses, autònoms i comerços, amb ajuts encaminats a donar-los un
nou impuls; l'acompanyament d’Acció Social, i la millora dels serveis de salut
amb la reobertura del consultori de l'Enllaç i la posada en marxa del nou CAP
Víctor Català. Bona Festa Major!
@juntsperpremiadedalt

Sembla que bona part de la ciutadania ha entès que més enllà de l’obvietat de
ser un partit republicà independentista, som també d’esquerres. I ens obsessiona, de camí a aquest objectiu, el benestar d’avui de la societat catalana. La
Covid ha evidenciat, entre altres coses, que els serveis essencials són en mans
de persones poc reconegudes, poc valorades i mal remunerades; aquells que havien de cuidar de la nostra salut (infermeres, cuidadores de residències, atenció
domiciliària, etc.) i aquells que garantien la nostra alimentació (transportistes,
dependentes de supermercats i petites botigues, etc.). Durant un temps, vam
tancar tota la resta i, ai las, el món va continuar girant. Reflexionem-hi.
Cal una política d’esquerres per combatre l’actual crisi fent front a les
desigualtats (de gènere i de tota mena), sense apostar per un creixement
que malmeti el planeta, vetllant perquè els canvis que imposarà el nou
model d’intel·ligència artificial i robotització no enviï a l’atur tots aquells llocs
de treball de mediació que tan bé saben fer les plataformes digitals, regulant el teletreball perquè esdevingui una bona eina de conciliació familiar i
reestructurant tot el que té a veure amb la protecció dels nostres avis (en
mans d’un sistema assistencialista precari), ara que més o menys tenim
coberta la infància (no tant la de 0 a 3 anys) per mitjà d’un sistema educatiu
raonablement eficient. Salut i República.

La dreta política i judicial
La dreta política i judicial d'Espanya tracten d'impedir que sortim de
l'atzucac polític en què ens van ficar precisament ells: el PP, recorrent
l'Estatut de Catalunya aprovat en referèndum i votat per majoria al
Parlament i al Congrés i el Tribunal Suprem, amb una important majoria
conservadora, retallant aquest Estatut d'una manera notable, el que va
iniciar la situació en què ens trobem. El PP en els seus anys de govern
no va fer res per resoldre el problema creat i ara que el PSOE intenta
resoldre-ho tenim la dreta política i judicial perfectament coordinades
intentant frenar aquesta sortida.
La dreta d'aquest país sempre ha estat deslleial amb l'esquerra: primer ho va ser amb el terrorisme, en l'actualitat ho ha estat amb la pandèmia i els fons europeus i ara amb els indults. Davant d'aquesta situació
és urgent la mobilització del progressisme. Mobilització de tot el PSOE:
Govern, barons i partit; lleialtat de Podem i Més País i que no aprofitin
els atacs de la dreta en benefici propi, i finalment amb manifestacions a
tot Espanya amb un doble objectiu: d'una banda, donar suport a la pau i
la convivència i de l'altra, demostrar als independentistes que Espanya no
és l'enemic de Catalunya, que l'enemic de Catalunya són la dreta política
i judicial.
Socialistes Premià de Dalt (Facebook) / PSC Premià de Dalt (Twitter) / 613 00
11 81 (WhatsApp) / pscpremiadedalt (Instagram) / premiadedalt@socialistes.cat

Diferencias dentro de
Premià de Dalt
Cuando uno es alcalde/alcaldesa el compromiso prioritario es gobernar para
todos por igual. Desde Ciutadans, cada vez más, tenemos la sensación de que
en Premià de Dalt existen grandes diferencias dependiendo del barrio donde
vives. Las mejores ofertas culturales, los mejores eventos deportivos, atención a nuestros mayores y los mejores locales de atención médica se centran
en una determinada zona del municipio, mientras que en el resto de los barrios
eso no sucede. No podemos tener un consultorio en el Barrio Santa Anna-Tió
solo con pediatría a la espera de que se abra el nuevo CAP y que el ICS abra el
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locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) / erecpremiadedalt (Instagram) / EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook)

Dos anys de legislatura,
sis anys de Crida
Som a la meitat d’aquest mandat alterat per la pandèmia, i arribem als sis
anys des que la Crida va entrar a l’Ajuntament. Hem fet centenars de propostes per millorar el poble i la vida dels veïns i les veïnes, perquè creiem en una
societat justa i inclusiva que compti amb tots i totes i no deixi ningú enrere.
Per això hem proposat mesures sobre temes que considerem essencials:
• En l’àmbit social, garantir drets a totes les persones (salut, habitatge,
accés a la cultura i la llengua...) i eliminar les desigualtats socials, violències i
discriminacions (masclistes, LGBTIfòbiques, racistes, per edat...).
• Un poble que compti per igual amb tots els barris.
• Defensa del medi ambient i el patrimoni.
• Democràcia, transparència i participació: creiem fermament que
les polítiques les hauria de decidir la ciutadania, que quan la gent s’expressa cal implementar-ne els resultats (a escala municipal i nacional), i que cal
una transparència real i completa, unes administracions governades sense
irregularitats, i lluitar conjuntament per la democràcia real i per un món
antifeixista.
Massa sovint ens hem trobat un mur que no ha permès tirar endavant
moltes propostes que hem fet. Moltes votacions en contra, i en diferents
moments manca de voluntat real d’acord. Tot i això, picant pedra i gràcies a
la gent, hem aconseguit canvis i millores, i esperem continuar-ho fent cada
cop amb més força.
Moltes gràcies pel suport i la confiança, seguim comptant amb vosaltres
per construir un poble de tots i totes.
cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com
consultorio de la carretera d’Enllaç para poder ofrecer todo tipo de atención
sanitaria. Lo mismo pasa con los actos al aire libre (Divertit, Sant Jordi, Arrela’t, Jazz a la nit, Festa Major), que se concentran en el centro del municipio haciendo imposible que la mayoría puedan disfrutar de estos eventos y que han
pagado con sus impuestos. Ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
este gobierno debe replantearse.
¿Qué Premià de Dalt quiere? ¿Uno o varios?
premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) / 663734010
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Entre
lletres
i contes

Jaume Cases i Mas
Periodista i poeta

Jaume Cases és l’autor del conte 'El
comte de Sant Mateu', una història
curiosa en què el protagonisme se’l
divideixen entre aquest noble i el contacontes Pep Duran, a qui homenatja
per tota una vida dedicada als llibres.
El que més valora Cases és donar a
conèixer indrets, masos disseminats,
la Cadira del Bisbe, el poblat iber, can
Bernardó, la font i el diamant de la
corona, l’ermita de Sant Mateu, entre
el veïnat més nou.
Se’l coneix com a periodista i
també com a poeta. Com ha estat
això d’escriure un conte?
Mai m’ho havia plantejat, però el
Consell Municipal de Cultura m’ho va
proposar i vaig acceptar-ho, tot i que
mai havia fet un conte perquè no és el
meu registre. Ara, però, puc dir-vos
que ha estat una experiència positiva i
recomanable.
Li van proposar escriure sobre
Sant Mateu?
Sí, cada any s’escull una temàtica del
poble i tocava aquesta. Confesso que
em van agafar esgarrifances perquè

Sant Mateu el coneixem tots però no en
vaig trobar documentació. Sí que havia
escoltat dels avis i pares, per exemple,
com baixaven els carros i cavalls de
les feixes de Sant Mateu, on es conreaven patates després que la fil·loxera
acabés amb totes les vinyes... però això
no aportava massa, així que vaig tirar
d’imaginació. He volgut connectar la
imatge de Sant Mateu amb el poble a
través d’un circuit pel Premià de Dalt
del passat seguint una trajectòria amb
històries al llarg del recorregut.
El conte pot semblar antic, amb
un cavaller que recorre el poble. És
així?
Potser una mica perquè hi ha el
comte de Sant Mateu... El que m’ha
sorprès és que m’he trobat gent que
desconeixia el nom de can Riera i que no
sabia que d’una banda hi ha can Riera
a la Riera de Sant Pere, i d’una altra hi
ha can Riera de Sant Mateu, i que res
tenen a veure l'un amb l'altre.
El comte Sant Mateu comparteix
protagonisme amb Pep Duran, el
traginer de contes. No li sembla un
engranatge curiós el que ha fet?
Tot i que fins ara no he tingut relació
directa amb ell, sempre m’ha apassionat
la seva segona feina (la primera era de
llibreter a l’emblemàtica Robafaves), la

de contacontes. En Pep és una persona
molt interessant i culta. Vaig pensar
que en el passat aquesta feina era semblant a la d’un trobador i per tant tenia
l’excusa perfecta per agafar-lo com el
personatge que explica El comte de
Sant Mateu i així fer-li un homenatge,
ja que ha dedicat tota la seva vida als
llibres.
Les il·lustracions també tenen un
pes destacat. Està content amb el
treball de Carlota Solans? És el que
s’imaginava?
Desconeixia la seva il·lustració. El
resultat demostra que té molt talent i
és sorprenent que una noia de 20 anys
en tingui tant. La seva il·lustració està
treballada, pensada, ben traçada... Segur que tindrà recorregut d’èxit!
Què ha suposat per a vostè a títol
personal escriure el conte?
Una satisfacció per col·laborar
desinteressadament amb el meu poble.
I com a escriptor, fer més currículum.
Estic molt agraït al Consell Municipal de
Cultura per la confiança i és un honor
escriure un conte del teu poble, però,
com sempre dic, soc gandul de mena
i m’ha de venir de gust escriure. La
narrativa és un ofici i ja hi ha gent a qui
admiro molt, com Pep Bras o Rafael
Vallbona, que ho fan molt bé.
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Aconsegueix
una placa gratis

Estalvia instal·lant
plaques solars

No deixis escapar
les ajudes de Premià de Dalt!

Escaneja el codi i sol·licita
el teu estudi gratuït

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

620 384 875

