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L'alcalde escriu

A mitjans de juny es van complir dos anys de la presa de
possessió com a alcalde i en tot aquest temps –que tan
de pressa ha transcorregut– s’han succeït molts fets i circumstàncies inoblidables. Sens dubte, però, haver d’afrontar una crisi sanitària tan aguda
com imprevisible que ha posat
de manifest la vulnerabilitat
de la societat ha estat la gran
protagonista d’aquesta part de
la legislatura. I ho ha estat per la
seva intensitat i per ser inimaginable.
L’impacte econòmic de la Covid-19, especialment negatiu per
a aquells sectors considerats no
essencials, s’ha compensat amb
mesures que, en certa mesura,
han contribuït a apaivagar les
conseqüències en el món laboral
i en els petits empresaris i autònoms, juntament amb mesures
que ajuden a enfortir el comerç
i els serveis municipals d’acció

social. Ara que som a l’estiu, i que avança la vacunació dia
rere dia, esperem que l’activitat econòmica es reactivi
progressivament.
Faig una crida a la responsabilitat de les veïnes i veïns
de Premià de Dalt. Tots nosaltres hem de ser conscients
que encara no hem superat la
pandèmia i que el risc de contagi
s’ha tornat a incrementar. La
millor cura és la prevenció. Femho: distància, neteja de mans,
mascareta i ventilació quan estiguem a interiors. Ens hi juguem
molt.
Tenim ganes d’albirar el futur
amb major optimisme i amb la
il·lusió de gaudir de les petites
coses del nostre entorn que
tanta felicitat ens atorguen.
Bon estiu a totes i a tots!

Josep Triadó i Bergés
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Horrorland s'instal·la
a Illa Fantasia
El parc del terror obrirà el 15 d’octubre durant 11 dies i s’instal·larà a Illa
Fantasia, el parc aquàtic situat a 15
minuts de Barcelona, entre Premià de
Dalt i Vilassar de Dalt.
La tercera edició d’Horrorland
ja està en marxa. El complex d’oci
centrat en el món del terror tornarà
a obrir portes el proper 15 d’octubre
i ho farà a les instal·lacions del parc
aquàtic Illa Fantasia. El parc, que
oferirà una oferta 100% nova, obrirà
aquest any 2021 durant 11 dies amb
un aforament limitat i respectant els
grups bombolla a l’hora d’accedir a
les diferents experiències. Durant els
dies d’obertura, Horrorland donarà
feina directa a 170 persones.
La nova ubicació neix amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional del món del terror oferint
una oferta variada d’activitats al llarg
de tot l’any. Horrorland, el parc del
terror, obrirà durant la temporada de
Halloween, però la resta dels mesos
d’hivern, primavera i estiu, l’emplaçament es convertirà en un macrocomplex d’escape room i altres experièn-

cies relacionades amb el món de l’oci i
el terror. Els dos parcs d’oci, l’aquàtic i
el del terror, podran conviure perfectament compartint instal·lacions
depenent de la temporada.

Atraccions, espectacles i animació de
carrer 100% noves

El nou emplaçament ha permès
crear des de zero totes les experiències i atraccions. Per això, aquesta
temporada Horrorland estrenarà sis
haunted houses (passatges del terror)
de temàtiques variades i presentarà
una animació itinerant de carrer i
espectacles de nova creació repartits per diferents punts del parc. Els
visitants també podran gaudir de la
zona de jocs, la botiga oficial del parc,
punts de restauració, fer-se fotografies amb els personatges i provar el
nou “Sustomatón”.
Aquesta temporada el parc només
obrirà 11 dies durant els mesos d’octubre i novembre amb un aforament
limitat diari de 1.500 persones. S’ofereixen diferents modalitats d’entrades
a partir de 35 euros.

Parc segur: venda d'entrades per a
grups bombolla

El nou emplaçament té capacitat
per a 8000 persones, però en aquesta
edició es limitarà a 1500 per tal de
garantir la seguretat dels usuaris i
aconseguir una immersió total dels
visitants.
S’ha modificat el sistema de venda
d’entrades per garantir el distanciament social i vetllar per la seguretat
de les persones visitants i treballadores, i com a tal enguany els tiquets
d’accés es comercialitzaran per grups.
A nivell operatiu, aquest fet implica
que la totalitat del grup entrarà dins
de cada atracció de manera única i
exclusiva garantint la distància social i
oferint una experiència 100% immersiva i personalitzada mai no viscuda
fins al moment.

Escanegeu el codi
QR per comprar
les entrades a
Horrorland
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Informació Municipal

S'inicia un nou procés per escollir els
jutges/esses de pau titulars i suplents
a Premià de Dalt
Les persones interessades han
de presentar la seva sol·licitud
abans del 30 de juliol de 2021
El dia 2 de juliol es va publicar l'anunci
de la convocatòria al Butlletí Oﬁcial
de la Província de Barcelona (BOPB)
per iniciar el procés de selecció d’un
jutge/essa de pau titular i suplent per
a Premià de Dalt.
Totes aquelles persones que
vulguin presentar-s'hi poden fer-ho
durant 20 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB, o sigui tenen temps fins al
30 de juliol de 2021.
Fins ara, el jutge de pau titular
era el veí Enric Redondo i Fabregat, a
qui agraïm la seva tasca i dedicació.

Qui pot ser jutge o jutgessa de
pau?

Havent presentat la sol·licitud
corresponent, pot ser escollit jutge
de pau qualsevol ciutadà espanyol,
major d’edat i que no incorri en cap
dels supòsits d’incapacitat que regula
l’article 303 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial. No és necessari tenir
la llicenciatura en Dret. El jutge o la
jutgessa de pau de Premià de Dalt ha
de residir en aquesta població. És es-

collida pel Ple municipal i nomenada,
a continuació, per la Sala de Govern
del Tribunal de Justícia de Catalunya.
El mandat té una durada de quatre
anys.

Registre Civil

En matèria de Registre Civil, el
Jutjat de Pau és competent per a la

inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc
en aquest terme municipal i en el cas
de naixements que tinguin lloc a un
altre terme municipal però els pares
estiguin empadronats al municipi i
s’acullin a l’estipulat a l’article 16.2 de
la Llei de Registre Civil sobre inscripció en el municipi de residència.

Ple extraordinari del 21 de juny

Aprovació del
reconeixement
extrajudicial de crèdits

Junts
PSC

ERC-AM
Crida
Cs

Aprovació de la
modiﬁcació de pressupost
núm. 4/2021

Junts
PSC

Crida

Més informació
Cliqueu en aquest codi QR per veure la sessió íntegra del Ple extraordinari del mes de juny
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L'alcalde ordena el desallotjament
de dos habitatges ocupats davant
el perill que suposaven
A l'acció hi van intervenir membres de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. Es van executar
sense cap tipus de resistència

L’Ajuntament de Premià de Dalt
desallotjava dos immobles ocupats, un al carrer Fluvià i l’altre al
carrer Jaume I, el passat 15 de juny.
L’alcalde, Josep Triadó, prèviament
signava els decrets per procedir
amb l'operació després que els tècnics del consistori confirmessin la
inhabitabilitat dels habitatges degut
al perill que representava en termes de seguretat per les persones
que els ocupaven (sistema elèctric,
perill d’incendi, insalubritat, problemes d’aigua potable, etc.). La Policia
Local va informar a cada ocupant de
l’obligació d’abandonar els immobles
en qüestió de 24 hores.

El desallotjament d’ambdós
edificis es va executar sense cap
resistència. Posteriorment a les
accions empreses, es va informar
a les persones ocupes que podien
adreçar-se als Serveis Socials del
municipi on estan empadronades
per redreçar la situació.
Ambdós immobles han quedat
precintats i amb senyalització específica perquè no puguin ser ocupats
de nou, ja que es tracta d’edificis
amb risc per a les persones que
hi entrin. L’alcalde, Josep Triadó,
es mostrava satisfet de l’actuació
alhora que afirmava que "agraeixo
la tasca de la Policia Local, Mos-

sos d’Esquadra, Serveis Tècnics i
Salut Pública per haver completat
dos desallotjaments llargament
reivindicats per l'Ajuntament de
Premià de Dalt pels problemes que
suposaven". El regidor d'Economia i
Hisenda, Alejandro Costa Urigoitia,
recordava que "a Premià de Dalt
apujarem un 50% l'IBI a les persones propietàries d'habitatges buits
on no viu ningú per tal de combatre
encara més l'ocupació d'immobles".
En aquests moments, els Serveis Tècnics Municipals treballen a
instàncies de l’Alcaldia per resoldre
altres ocupacions en la mateixa
situació d’inhabitabilitat.

La Pinassa Premià de Dalt
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SOSTENIBILITAT

MEDI AMBIENT

El dibuix de
l'alumnat de 4t de
les Escoles Betlem,
a la paret de l'OAC

Recollits més
de 800 quilos
de deixalles als
boscos de Premià

A mitjans de juny, els alumnes de quart de les
Escoles Betlem van visitar l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania per explicar al personal municipal
d’aquest departament què és el canvi climàtic,
la necessitat de prendre’n consciència i com
hem de viure per combatre’l. Els van regalar un
dibuix sobre la problemàtica mediambiental que
tant afecta la vida de tothom. Moltes gràcies,
noies, pel dibuix i les explicacions… i bon estiu!

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que es va celebrar el passat 4 de juny,
el Club Esportiu Katrines i l’ADF Premià de
Dalt, amb la col·laboració de la regidoria
de Medi Ambient, van retirar del bosc de
Premià de Dalt 800 quilos de deixalles. És
hora de prendre consciència que la nostra
muntanya no és un abocador ni una deixalleria. Ja n’hi ha prou!

DO ALELLA

Premià de Dalt
gaudeix de la DO
Alella amb un
enotast i mercat
Primer, al juny, l’establiment El Celleret va
acollir l’Enotast amb un maridatge entre
propostes gastronòmiques d’aquest local
i vins del territori. Quinze dies més tard,
el Mercat de Premià de Dalt era l’escenari de l’esdeveniment “Mercats amb DO
Alella”, consistent en un maridatge entre
tapes dels paradistes i vi de la terra de
pansa blanca de la DO. A més, el DJ Delafé
va amenitzar musicalment la festa i Anna
Albert va realitzar un taller infantil de
reciclatge tèxtil. Un èxit absolut!

La Pinassa Premià de Dalt
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Les persones de l’Espai Respir,
el centre de dia de Premià de Dalt,
fan el dinar d’estiu

A finals de mes, l’alcalde, Josep Triadó, i la regidora d’Acció Social, Isabel
Sola, van participar del tradicional
dinar amb les persones usuàries de
l’Espai Respir, el centre de dia de
Premià de Dalt, dirigit per Maria

Nova via verda
a la carretera
dels Sis Pobles
L’Ajuntament ha construït una via verda
saludable per promoure els passeigs a peu,
corrent, en bicicleta... entre la carretera
dels Sis Pobles –a l’altura de la rotonda de
La Poma Bike Park– i la zona de can Nolla
i la Cisa que permetrà fer circuits per
Premià de Dalt. El projecte s’enjardinarà a
la tardor, quan baixin les temperatures.

Planas. La trobada era molt desitjada, pel context de pandèmia que
tantes coses ha canviat en la forma
de relacionar-nos.
El dinar va ser al Club de Tennis,
i com a regal a la gent gran se’ls va

Prohibeixen
la venda d'estris
de plàstic no
reutilitzable
L’ús de coberts i plats, remenadors
de begudes, bastonets de les orelles,
canyes o recipients de plàstic per a
aliments ha arribat a la seva fi. Tal
com estableix Brussel·les, des del 3
de juliol queda prohibida la venda de
qualsevol producte de plàstic d’un sol
ús. La prohibició de les bosses ja està
vigent des de l’1 de gener.
Catalunya ha estat pionera en la
reducció de les bosses de plàstic a
través de l’anomenat “Pacte per la
bossa”, promogut pel Govern, d’acord
amb distribuïdors i fabricants.

donar plantes perquè cultivin hortalisses de petit format: albergínies,
pastanagues, tomàquets, pebrots o
cogombres... Uns ingredients fantàstics per menjar de forma saludable!

La reforma de
l'entrada a l'Anella
esportiva, en curs
A banda de la millora de l’accés a la
Poma Bike Park, i de la construcció
d’una vorera a la part de mar, també
s’ha construït un aparcament al marge de la carretera d’Enllaç i al camí
sense asfaltar a tocar del voral de
l’autopista amb una capacitat total de
més de 100 places.

La Pinassa Premià de Dalt
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Àlbum de Festa Major

Èxit absolut de Sant Pere 2021
Del 25 al 29 de juny Premià de Dalt va celebrar la Festa Major, Sant Pere.
Les activitats programades per la regidoria de Cultura i Festes van ser tot
un èxit de participació. Gràcies als veïns i veïnes per la seva assistència i a
la Comissió de Festes per la seva tasca altruista i imprescindible.

La Pinassa Premià de Dalt
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El 44è Festival de Música del Maresme
porta l'Orquestra de Cambra Catalana
a Can Figueres
L’Orquestra de Cambra Catalana oferirà
un concert als jardins de Can Figueres el
31 de juliol, a les 10 del vespre, en el marc
del 44è Festival de Música del Maresme,
que s’ha vist molt afectat per la situació
de Covid-19 i la impossibilitat d’obrir els
jardins de diferents masies del poble per
acollir actuacions musicals.
Fundada per Joan Pàmies l’any
1986, l'Orquestra de Cambra Catalana
és l’orquestra resident del Festival de
Música del Maresme, i ell és el director
artístic d’aquest esdeveniment musical
plenament consolidat a Premià de Dalt
i al Maresme. Al llarg de la seva impressionant trajectòria, l’OCC ha ofert més
de sis-cents concerts i ha actuat als
principals auditoris, certàmens i festivals de música de tot l’Estat espanyol i a
tot el continent. Solistes del prestigi de
Nicanor Zabaleta, Montserrat Cervera, León Ara, Régis Pasquier, Evelyne
Dubourg, Montserrat Torrent o Enrica
Guarini han actuat en els seus concerts,

juntament amb noms del panorama
actual com ara Ludmil Angelov, Assumpta Mateu, Young Hee Kim, Jesús Ángel
León o Marco Fiorini.
L’Orquestra de Cambra Catalana
té enregistrats sis treballs amb obres

inèdites, fonamentalment de compositors catalans. El retorn a l’activitat de la
formació, després de l’aturada temporal per la Covid-19, es culminarà amb
aquest concert del proper 31 de juliol als
jardins de Can Figueres de Premià.

8 accions per a una tinença responsable
1. Integració i estima

Fes del teu gat o gos un membre més de
la família. Mereixen el nostre respecte i
estima durant tota la vida.

2. Lloc protegit i aigua fresca

Procura-li un lloc per descansar que el
protegeixi a l’estiu de la calor i a l’hivern
del fred. Sempre ha de tenir aigua fresca
a la seva disposició.

3. Alimentació adequada

Responsabilitza't
de la teva mascota i
dels espais públics
d'ús compartit

Segueix les indicacions del professional
veterinari, i alimenta’l de pinso.

4. Passeig en companyia i recollida

de les caques
No deixis sortir la teva mascota sola.
Passeja-la amb corretja per evitar que es
perdi, tingui un accident o molesti. Recull
les necessitats i neteja el pipí amb aigua.

5. Esterilització
Esterilitza el teu gos o gat perquè el
naixement incontrolat de cadells és un
problema per a la tinença responsable i
afavoreix l’abandonament.
6. Atenció veterinària
Porta el teu gat o gos periòdicament al
veterinari. Vacuna’l i desparasita’l.
7. Atendre la seva salut i no abando-

nar-lo mai
Com qualsevol altre membre de la família,
pot estar malalt. L’has de dur al centre
veterinari i atendre’l amb paciència. Sigues responsable i mai l’abandonis.

8. No compris, adopta una mascota

Així dones una nova vida a animals abandonats que cerquen l’estima que els ha
estat negada.

La Pinassa Premià de Dalt
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Cartell espectacular per a la 25a
edició del Jazz en la Nit
L’1 de juliol el gran pianista Lluís Coloma aixecava
el teló d’aquest Jazz en la Nit tan especial. Tot el
cartell el conformen propostes musicals que ja han
deixat empremta al festival, plenament consolidat
al Maresme, d’on és un referent. El segon concert
el van protagonitzar Andrea Motis i Ignasi Terraza, amb totes les entrades exhaurides. La fusió de
Chicuelo & Marco Mezquida, l’energètica música de
Mambo Jambo Arkestra i l’actuació el 23 de juliol
de la Big Band Maresme ofereixen una proposta
musical de primer nivell en un escenari preciós, els
jardins de Can Figueres. L’esdeveniment cultural el
completa l’exposició fotogràfica al Museu de Premià
de Dalt que recull imatges d’aquests primers 25
anys de vida de Jazz en la Nit.
Escanegeu el QR per veure
el reportatge de Premià de
Dalt Media Oﬁcial
dels primers concerts

Poble del Maresme
Els raigs de sol riellen amb els d’oli
per la teula, l’onada, el vidre i l’ala,
i la mar fila pegues i quitrans
per enganxar-hi mossos i patrons.
L’aire excita els fantasmes de la golfa
i els empeny pels terrats que el dia escalfa,
mentre fon la campana amb el cavall
per fugar amb l’esmolet i el passerell.
Als solatges subtils de les garrafes
s’hi congrien recances, més que anhels,
per a cançons amb massa sinalefes.
A les banderes clares dels llençols
s’hi estampen, en blauet, els epitafis
dels déus exiliats del mar més dolç.

Miquel Desclot
Despertar-me quan no dormo
Premi Carles Riba 2020
Poetes sota la lluna. 27/8 a les 21.30 h a Can Vallerià

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

@mjovec

@irenecampinscasan

@jazz.enlanit

@bossalo.music

@espe_castan_garreta

@josepcasesmas

@djmasterﬂash

@innokuous

@pianoservei

@bibjaumeperich

@moneh70
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La veu dels grups municipals

Passem comptes
del mig mandat

Retornem a la vida,
retornem a la lluita

Arribada l’època estival toca fer balanç del curs que deixem enrere. Sense
cap mena de dubte, dels més difícils que recordem, amb un esgotament
acumulat de molts professionals: sanitaris, educatius, de via pública, etc., i el
patiment de comerciants, restauradors, petites empreses i autònoms. I això
sense oblidar la gent gran i el jovent, que han hagut de fer un sacrifici majúscul durant els mesos de confinament. Des del govern del poble hem intentat
fer-vos costat, activant ajuts i dinamitzant l’activitat econòmica, reforçant
mesures d’higiene i seguretat, obrint i millorant el consultori mèdic, vetllant
pels més vulnerables perquè ningú quedi enrere, programant un cicle d’activitats culturals i festives de primer nivell… Això, però, no acaba aquí. Des de
Junts aprofitarem l’estiu per preparar tot el que calgui per garantir un nou
inici de curs segur, d’acord amb l’evolució de la pandèmia, dotant els nostres
centres de noves eines de treball digital per a l’alumnat, i fent les obres
necessàries per tenir enllestida la nova escola institut a Santa Anna sota la
premissa d’assolir cotes de benestar i l’excel·lència educativa encara millors.
Ens espera un curs apassionant alhora que difícil, on la capacitat de resiliència haurà d’anar acompanyada de grans dosis d’il·lusió. Per fer-ho possible,
cal que ens seguim cuidant, mantenint les mesures sanitàries i sense relaxar-nos. Fem-ho pels nostres, pels que estimem i per tots els que han lluitat
durant mesos per seguir endavant. Bon estiu! Cuideu-vos molt i descanseu!

Ens podem permetre el luxe de fer que l’emancipació nacional no sigui alhora, i
sobretot, una lluita per l’emancipació de classe, feminista i de les llibertats individuals i col·lectives? Aquest ha de ser el repte de l’esquerra independentista (i
el d’aquella altra que creu en el dret d’autodeterminació). Prou Millets, Pujols,
Gurtels, rescats bancaris, Villarejos, violència d’estat, fatxes i altres xacres.
Només la independència ens pot fer ciutadans lliures d’una societat més justa.
Per això, quan la pandèmia ens ho permeti, serà moment de recuperar el
carrer, l’espai públic com a espai de subversió (que no d’incivisme).
Serà també el moment de recuperar-lo per fer tot allò que abans solíem:
socialitzar-nos, divertir-nos, acompanyar-nos en moments difícils i celebrar
tots aquells rituals que ens identifiquen com a membres d’una comunitat,
poble, país. Ja hem iniciat aquest camí participant i gaudint d’actes culturals i
festius. Fem-ho amb la prudència necessària per no haver de fer passes enrere.
I, mentrestant, vetllem i treballem incansablement per la recuperació plena de
la feina de les nostres veïnes i veïns, per la recuperació de l’activitat empresarial, perquè s’entregui el CAP Caterina Albert dins els terminis establerts,
perquè l’Institut Escola Santa Anna sigui un èxit per a les i els alumnes del
nostre poble, perquè la cultura ens ompli els cors i per erradicar tota violència
de gènere. I que la rauxa –tan necessària– no ens faci perdre el seny.

@juntsperpremiadedalt

Bon estiu!
Després de molts mesos amb restriccions, sense poder fer vida social, hem
pogut començar a gaudir d'esdeveniments lúdics. La Festa Major ens ha
deixat molt bones sensacions i ara continuem amb els Mercats amb DO Alella,
el Concert de Boleros de la Coral del Barri i el Jazz en la Nit, amb una cartellera espectacular per celebrar el 25è aniversari del festival.
El procés de vacunació va permetre obrir una porta a gaudir de l'oci i
ha donat un respir al sector d'hostaleria, l'oci nocturn, etc. Vam aconseguir
baixar les hospitalitzacions, la incidència i sobretot van baixar moltíssim les
defuncions. Però no n'aprenem. Relaxem mesures de prevenció i sembla que
ja està tot permès i fet. I ja hi som de nou, centres d'atenció primària col·lapsats, pujada d'ingressos hospitalaris i un augment brutal de contagis, sobretot entre la població més jove que , tot i no tenir la protecció de la vacuna, han
relaxat massa les mesures preventives. Tots volem gaudir de l'estiu, volem
anar a concerts, balls, festes, volem viatjar, fer reunions amb família i amics,
però apliquem una mica de seny. La pandèmia no ha acabat i hem passat de
tenir incidència 0 i nova normalitat a tenir 354 casos per 100.000 habitants i
risc molt alt, això passa al nostre municipi. No necessitem que ens diguin el
que hem de fer, ens afecta a nosaltres, a les nostres famílies. Cuidem-nos entre tots. Gaudiu de l'estiu i de les vacances, però posant seny, tot serà millor.
Socialistes Premià de Dalt (Facebook) / PSC Premià de Dalt (Twitter) / 613 00
11 81 (WhatsApp) / pscpremiadedalt (Instagram) / premiadedalt@socialistes.cat

El remanente és de tod@s
Todos los años el gobierno municipal nos recuerda que tenemos un remanente (dinero no gastado en los presupuestos anteriores) acumulado. Esto
a Ciutadans nos confirma que la gestión de los presupuestos no se lleva
según las previsiones. Pero a raíz de la pandemia del Covid-19 ese remanente
se puede utilizar, en medidas urgentes extraordinarias, para hacer frente
al impacto económico y social del Covid-19 sin llegar a superar el 20% del
acumulado. Recientemente, en pleno extraordinario, el gobierno nos informa
que se va a gastar 1.700.000 € de ese remanente en actuaciones municipales,
en su gran mayoría en ladrillos, farolas y asfalto. Desde Ciutadans les hemos
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locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) / erecpremiadedalt (Instagram) / EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook)

Sense diàleg no hi pot haver
acord: votem contra la
modiﬁcació de pressupost
Després de molts oferiments, gestos i mà estesa per part nostra, el
Govern municipal no ha mostrat cap voluntat de diàleg sobre temes
clau per al poble.
Tot i que per als pressupostos d’enguany no hi va haver entesa, vam
canviar el nostre vot, en un gest de bona voluntat, donant confiança a la
promesa del Govern que seguiríem parlant per treballar conjuntament
de cara a la següent modificació pressupostària.
Des d’aleshores hem demanat repetides vegades de reunir-nos sense èxit, fins que aquest mes de juny ens hem assabentat per les xarxes
socials (fins i tot, abans de la convocatòria del Ple) a què destinarà el
Govern la modificació pressupostària.
La modificació del pressupost inclou qüestions que compartim, n’hi
ha d’altres que no s’entenen en absolut, però, sobretot, hi manca la
consideració d’aspectes i necessitats que s’haurien pogut incloure si
el Govern s’hagués obert al diàleg amb tots els grups municipals, que
representem també la ciutadania del poble.
Malgrat tot, seguim estenent la mà, perquè estem convençudes que
amb el diàleg es poden trobar les millors solucions per a la vida dels
veïns i les veïnes de Premià de Dalt.
Molt bon estiu!
cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

recriminado que no se haya destinado parte de estos fondos a la reactivación económica municipal, a planes juveniles de empleo o a marcar una línea
estratégica para ahorrar dinero los próximos años, como placas solares en
edificios público y que nos permita ahorrar. Pero el equipo de gobierno con su
socio el PSC no pregunta a la hora de gastar el dinero de todos, se los gastan
en lo que quieren y no dejan que nadie participe en estas decisiones. Seguiremos atentos e insistiendo. Desde Ciutadans aprovechamos esta publicación
para desearles un feliz verano.
premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) / 663734010
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Talent jove
del setè art
que estrena
nova sèrie
Imanol García
Artista local

Imanol García és veí de Premià de Dalt
i és una mostra més del talent amb què
comptem al nostre poble. Acaba de presentar l’episodi pilot de 'Moros a la costa!', una sèrie que ens mostra com era
la vida a Sant Pere de Premià al segle
XVII, amb una visió diferent del gènere
d’aventures èpiques. A més, García és
actor –ha participat a 'La Riera' o 'Com
si fos ahir'– i va ser proposat com a Millor Actor al Festival de Teatre Mostra’t
de Barcelona per l’obra 'Biba la Rebolución!'. Director, productor i guionista,
la seva productora Muchos Pájaros ha
estat nominada al Festival Internacional
de Cinema Sax, que puntua pels Premis
Goya, amb el curtmetratge 'La Tristeta',
dirigida pel seu amic Joaquim Sicart.
Enhorabona!
En la situació actual i amb la seva
joventut, es deu sentir molt satisfet
amb la presentació del capítol pilot de
Moros a la costa!, presentat recentment al Teatre de Sant Jaume, oi?
Els artistes mai en tenim prou, però
és veritat que amb la Covid-19 no ens
podem queixar!
Sens dubte aquest és un projecte
ambiciós i de gran envergadura. Com
ha viscut l’experiència?
És cert que és un projecte que mou
molta gent. De fet, amb la pandèmia,
hem trigat 2 anys a presentar l’episodi
pilot, 8 mesos de preproducció, 7 dies

de rodatge de 13 hores diàries, 18 mesos
de postproducció... una barbaritat! Ara,
però, ja estem al punt de partida: tenim el
producte i toca ensenyar-lo a televisions
i plataformes per fer realitat la sèrie.
I tot això amb un equip molt jove,
24 anys de mitjana...
Sí, tothom s’hi ha deixat la pell. Hem
demanat a la gent set dies de la seva vida
pràcticament a canvi de res, a Ángela
Berruezo (cap de producció), Nacho Gorozarri (cap de so), Nacho Llauradó (cap
d’art), la Rachel... Tots ells ja van estar al
teaser i abans del rodatge ja portaven
vuit mesos de treball... Fins al punt que
el projecte de Moros a la costa! ja no és
només meu sinó compartit amb tots ells
i això és un orgull i em sento plenament
realitzat.
És una sèrie atípica, que res té a
veure amb el que ens imaginem quan
ens diuen que tracta sobre pirates.
Com és això, Imanol?
Exactament. Hem sintetitzat la filosofia de Moros a la costa! a partir d’un
punt de vista completament diferent
de les històries de pirates que hem vist
fins ara. No és una sèrie d’aventures o
una pel·lícula d’acció sinó que portem la
trama cap al drama. Perquè s’entengui,
és una mica com Game of Trones, en
què van suprimir tots els tòpics de les
pel·lis de fantasia fins a crear un producte totalment diferent amb una visió
innovadora d’aquest gènere. Això és el
que nosaltres pretenem amb Moros a
la costa!: treure de la ment els pirates,
els tresors, el Carib... i dramatitzar la
història que expliquem.
Ha comptat amb actors destacats

com Àlex Casanovas, Fermí Fernández... i vostè! Com ho valora?
A la primera versió el meu personatge no apareixia, però vaig adonar-me que
havia de representar el dolent, l’antagonista. I la veritat, crec que ho he encertat
perquè és la millor manera d’acabar el
capítol. De fet, molta gent m’ha dit que
amb aquest personatge el que fan és
buscar el segon capítol, crea expectativa.
I, òbviament, per a nosaltres això és un
bon senyal, perquè vol dir que agrada i
que en volen més.
Imanol, com ha aconseguit el finançament necessari?
Soc afortunat perquè no tothom té
un projecte al cap i aconsegueix tirar-lo
endavant. Inicialment teníem 400 euros i
vam fer una campanya de crowdfunding.
El germà d’un amic meu va veure l’episodi
pilot i l'hi va encantar. Li vaig preguntar: “Quant creus que ha costat?”. I em
va respondre: “4.000 euros”. La meva
resposta va ser: "Treu-li un zero!". Ell, que
també és un friqui de les sèries i el cine,
va arribar a la conclusió de tot el que
es podria arribar a fer amb pressupost.
Doncs bé, ell ha finançat part del projecte i som socis a la productora Muchos
Pájaros. I no només això, sinó que gràcies
a ell vam trobar altres inversors privats
que també són d'aquí.
La història passa a la nostra vila?
No exactament, passa a Sant Pere de
Premià. I també surt el barri de mar, que
ara és Premià de Mar, Vilassar, Burriac...
Al final és una història que ens toca de
molt a prop. Expliquem com era la vida
del Maresme al segle XVII, quan sovint els
pirates envaïen els pobles de la costa.
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