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L'alcalde escriu

Aquests dies, més que mai, cal recordar un principi bàsic en el
qual a Premià de Dalt creiem fermament: l’educació, presencial i
segura, és clau per construir societats més cohesionades, més
justes, més crítiques i més lliures.
Per això, vull agrair a tota la comunitat educativa l’esforç que ha
fet reorganitzant-ho tot i prenent
totes les mesures oportunes per
extremar la seguretat sanitària.
El curs escolar 2021-22 ha començat fa poques setmanes amb
la gran novetat que ja disposem
de l’Institut Escola Santa Anna. És
un salt qualitatiu important per a
l’alumnat d’aquest centre perquè
els permet rebre un tracte molt
més familiar i individualitzat ja que
es quedaran a la mateixa escola
fins a acabar l’ensenyament obligatori, als 16 anys. A part, també
hem enllestit la reforma integral
de l’antiga casa del conserge, que
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es convertirà en un espai educatiu polivalent i d’acompanyament familiar. Quant a seguretat, s’ha reforçat el torrent de
Santa Anna amb noves proteccions per evitar qualsevol pas de
vehicles a les entrades i sortides
d’alumnat. Pel que fa a l’Escola
Marià Manent, des de l’Ajuntament s'ha canviat el paviment d’un
tram del camí escolar del carrer
Teixidores ja que se n’aixecava una
part i en els dies de pluja suposava
un cert perill per a les famílies que
l’utilitzen per anar a l’escola.
Espero que tot l’alumnat de
Premià de Dalt hagi tingut un bon
inici de curs, i agraeixo a la comunitat educativa l’esforç i la dedicació
amb què encaren el curs 2021-22,
de ben segur ple de bons propòsits
i nous projectes. I és que ara, més
que mai, creiem en l’educació.

Destaquem
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L'Ajuntament ja és una entitat
de registre del certiﬁcat idCAT
Els veïns i veïnes poden sol·licitar aquest certificat gratuït que els permet fer tràmits de manera telemàtica

L’Ajuntament de Premià de Dalt s’ha
convertit des de mitjans de setembre
en una entitat de registre de l’idCAT
certificat. Es tracta d’un certificat
digital emès per l’Agència Catalana de
Certificació CATCert que garanteix la
identitat de les persones mitjançant
una signatura electrònica.
Amb la posada en marxa d'aquest
servei, l'Ajuntament pot expedir
aquest certificat i les seves renovacions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
El certificat es pot demanar presencialment a l’Oficina d’Entitat de
Registre de l’Ajuntament de Premià
de Dalt, sempre demanant cita prèvia.
També es pot sol·licitar de manera
telemàtica a través del web www.idcat.
cat. En aquest cas, un cop realitzada
la petició, el sol·licitant ha de validar-la
personant-se amb cita prèvia a l’Oficina d’Entitat de Registre.
El servei és gratuït. Les persones
que el sol·licitin només han d’aportar
la documentació que acrediti la seva
identitat, com pot ser el DNI, el passaport o la targeta de residència.

Un certificat que
permet operar
a diverses seus
administratives
L'idCAT certificat permet operar
amb diferents administracions i, a
més, assegura la integritat de les
dades que envies, així com la seva
confidencialitat, ja que està emès
pel Consorci Administració Oberta
de Catalunya - Consorci AOC.
Aquest identificador digital també permet fer altres operacions,
com ara signar correus, documents electrònics i formularis web
directament. Sense la signatura
electrònica els tràmits telemàtics
no tenen validesa, ja que la xarxa
electrònica no ofereix el nivell de
seguretat necessari per garantir
les teves dades.

La Pinassa Premià de Dalt
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Informació Municipal

Ple ordinari del 20 de setembre

Aprovació del Compte
General corresponent a
l'exercici econòmic 2020

Declaració institucional
consensuada a la Junta
de Portaveus sobre
la situació actual a
l'Afganistan

Junts
PSC

ERC-AM
Crida
Cs

APROVADA PER
UNANIMITAT

Més informació
Cliqueu en aquest codi QR per recuperar la
sessió íntegra del Ple Ordinari

Proper Ple Ordinari de l'Ajuntament de Premià de Dalt,
previst per al dilluns 15 de novembre

La Biblioteca Jaume Perich recupera les
converses per practicar la llengua anglesa
La proposta, ja coneguda a Premià de Dalt, té com a objectiu principal incentivar la pràctica de l'anglès a través de xerrades que versaran sobre temes ben diversos i a escollir pels interlocutors

CONVERSES
EN ANGLÈS

US VE DE GUST
PARLAR DE
LLIBRES? O D'UN
ALTRE TEMA?
LA BIBLIOTECA
JAUME PERICH US
PROPOSA
REPRENDRE LES
CONVERSES EN
ANGLÈS
Poseu-vos-hi en contacte:
b.premiad@diba.cat

93 751 47 71
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L'Institut Escola Santa Anna,
la novetat del curs 2021-22
L’entrada en funcionament de l’Institut Escola Santa Anna és la principal novetat de l’inici del curs
a Premià de Dalt, que arrencava el passat 13 de setembre
El 13 de setembre arrencava el nou curs
escolar als centres educatius de Premià
de Dalt, amb classes presencials al
100% en totes les etapes. Els nervis i la
il·lusió dels primers dies van anar acompanyats de la mascareta, que continua
sent obligatòria des de 1r de primària.
El funcionament continua organitzat
a través de grups estables i les mesures preventives davant la pandèmia són
les mateixes per a tots els centres del
territori català, que s’aniran revisant i
adaptant segons l’evolució de la Covid-19.
A Premià de Dalt aquest curs
presenta una novetat destacada. I és
que l’Escola Santa Anna ha passat a ser
institut escola. Per tant, els alumnes
que han acabat primària poden continuar els estudis de secundària al mateix
centre. Per funcionar com a institut escola, el centre ha adaptat alguns espais
i s’han reorganitzat algunes classes per
acollir en dues aules els 50 alumnes
d’ESO.
L’Ajuntament de Premià de Dalt
està negociant amb el Departament
d’Educació de la Generalitat per concretar les accions necessàries perquè
l’Institut Escola Santa Anna pugui acollir
els cursos de secundària que s’aniran
incorporant els propers anys.

Nou curs, nova agenda escolar!

L'antiga casa del conserge
Estan a punt d’acabar-se les obres
de remodelació integral d’aquesta
casa per convertir-la en un espai educatiu i d’acompanyament
familiar a l’edifici annex a l’Institut
Escola Santa Anna, on s’impartirà
reforç escolar i activitats no lectives i d’acompanyament.
Pel que fa a l’Escola Marià
Manent, a banda de les tasques de
manteniment fetes a l’estiu, s’ha
canviat el paviment de llambordins
malmesos d’un tram del carrer de
les Teixidores, el camí escolar que
condueix a aquest centre. Ara llueix
un paviment continu.

Com ja fa uns quants cursos escolars,
es donen a gran part de l’alumnat de
Premià de Dalt les agendes escolars del
medi ambient i el desenvolupament que
dissenya, edita i ens facilita la Diputació.
L’Agenda Escolar del Medi Ambient i
el Desenvolupament és un recurs d’educació ambiental que enguany arriba a la
20a edició. Els continguts, aquest cop,
ens conviden a actuar i a mobilitzar-nos
per frenar l’emergència climàtica. El
canvi climàtic és un fenomen del qual ja
no hi ha cap dubte. Ho demostren les
dades de què disposem i ho afirma amb
rotunditat la comunitat científica mundial, que també coincideix a afirmar que
els canvis –i el temps que tenim per ferhi front– seran més dràstics, imprevisibles i irreversibles com més augmenti la
temperatura.
Les agendes d’aquest curs són,
doncs, una invitació a sumar esforços
per fer front a aquesta crisi global amb
efectes locals que ens afecta a totes i a
tots, sense excepció. I és que el temps
s’acaba, però encara tenim una oportunitat. Els propers 10 anys seran determinants, us uniu al repte? Que tingueu
un bon curs!

La Pinassa Premià de Dalt
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Tauler de notícies

breus

EDUCACIÓ EMOCIONAL

INCLUSIÓ SOCIAL

20 beques per al
La iniciativa
Horseway, ja en projecte "Esports
funcionament per a la inclusió"

Es tracta d’un projecte d’educació emocional
amb adolescents tutelats i cavalls que es fa al
municipi de Dosrius. Es porta a terme al curs
escolar 2021-22 amb alumnat de l’Institut Valerià
Pujol i Bosch de Premià de Dalt. L’activitat la
subvenciona la Fundació Privada Nous Cims i hi
participen vuit adolescents d'entre 13 i 15 anys,
amb necessitats educatives especials, amb el
suport de l’educadora de la regidoria d’Acció
Social. Mitjançant el vincle amb el cavall i el contacte amb la natura, els adolescents treballen la
intel·ligència emocional i es beneficien d’aprenentatges amb ells mateixos i amb l’entorn,
incrementant l’autoestima, la seguretat i les habilitats comunicatives i socials. També fomenta
l’autonomia, l'autocontrol i la responsabilitat.

Des d’Acció Social ja fa anys que es duu a terme
el projecte preventiu “Esports per a la inclusió”,
ja que s’han detectat grups d’adolescents que
deixen de practicar activitats esportives per
motius econòmics. Aquest fet coincideix amb
un perfil d’adolescents amb poques aptituds
davant els estudis i amb moltes hores lliures
dedicades a estades al carrer i/o a casa (amb el
consum de TV i/o videojocs que comporta).
En aquest context, la regidoria d’Acció
Social proposa una alternativa d’oci que
promou la salut i la cura personal, així com
el treball en equip. Amb aquest projecte es
pretén, a més, treballar de forma inclusiva
diferents departaments municipals, com
Acció Social, Joventut i Esports. Hi haurà
beques per a 20 joves, i el projecte es subvencionarà entre la Diputació i l’Ajuntament.

La recollida de resta
Es reforça la neteja i
vegetal, en estudi
recollida de residus

La regidoria de Medi Ambient estudia posar en
marxa aquesta tardor un sistema de recollida
gratuïta i a domicili de les restes vegetals. Com
explica la regidora Marta Bosch, “serà un servei
semblant a la recollida de voluminosos que fa
anys que es realitza. Prèvia trucada, es lliurarà un
dipòsit a la persona veïna i després se li passarà a
recollir. Així combatim el col·lapse de contenidors,
especialment el d’orgànica els caps de setmana”.
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A les tardes i vespres del cap de setmana s’han
reforçat aquests serveis amb més personal i
vehicles després de detectar un augment de
residus abandonats a la via pública o mal dipositats als contenidors. La majoria de casos, fruit
de l’incivisme.

Pla de verd urbà
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La Diputació lliura a Premià el
Pla director de verd urbà i l’estudi
patrimonial del Mas de la Cisa
Es tracta de dos treballs
encarregats directament des del
consistori per millorar la gestió
i la sostenibilitat del municipi
El Pla director del verd urbà és una
eina de planificació i gestió per a la
millora de la jardineria pública. El
treball inclou un inventari i diagnosi
dels espais verds i de l’arbrat viari, així
com propostes de planificació, gestió i
manteniment per a la millora de l’estat
de la vegetació i dels espais.
Premià de Dalt disposa de 31
hectàrees d’espais verds urbans, de
les quals, aproximadament, 20 ha són
utilitzables per la ciutadania, amb un
total de 4.463 arbres, dels quals 2.367
són d’arbrat viari. En destaquen els
parcs, que ocupen un 28% de la superfície total. Comparant aquestes dades
amb d’altres municipis similars, Premià de Dalt està per sobre de totes
les mitjanes de referència tant pel que
fa a la quantitat de metres quadrats
de verd per habitant com al nombre
d’arbres per habitant.
Per millorar el verd urbà del municipi i la seva gestió, el Pla director
proposa treballar fins a cinc línies
estratègiques:

1. Creació d'un corredor verd
per a la millora de la interconnexió
dels espais
2. Definició d’itineraris interiors en els diferents espais verds
3. Enriquiment del paisatge
urbà amb la renovació, millora i
diversificació d'espècies
4. Elaboració de projectes
paisatgístics de transformació
d'espais existents o de nova creació
5. Renovació, sanejament i
diversificació del parc arbori

Un estudi patrimonial al Mas de la Cisa
El Mas de la Cisa és una masia de
grans dimensions i amb interès
patrimonial i històric, però també en
força mal estat de conservació, i del
qual l’Ajuntament va rebre la cessió.
S’ha fet un estudi que ha de
permetre a l’Ajuntament disposar de
plànols de l’edifici existent i conèixerlo des del punt de vista arquitectònic
i constructiu així com del seu estat
de conservació, amb identificació de
les principals patologies que pateix.

El treball analitza la seva possible
transformació en un edifici d’ús públic, per tal de dimensionar i caracteritzar quines són les actuacions
que caldria realitzar per adaptar
l’edifici al nou ús, quin seria el seu
cost aproximat i en quines fases es
podria plantejar la inversió. D’acord
amb l’estudi realitzat, el cost de les
actuacions a realitzar s'enfila fins a
una quantitat total de 3,55 milions
d’euros.
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Més seguretat ciutadana
Tolerància zero amb la delinqüència

En2’

minuts

Accions internes
Seguretat Ciutadana
Més efectius policials
Incorporació i formació de nous agents

Eliminació de punts foscos al carrer
Canvi a lluminàries LED a tot el poble
51 càmeres de seguretat a les entrades/sortides del poble
Formació de la Brigada a càrrec dels Mossos per a detectar actituds sospitoses

Combat a les okupacions
El govern municipal aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits:
D’entitats bancàries o grans tenidors
Sense cap persona empadronada
Promoure que els venguin o lloguin
Diferenciació entre okupacions socials (derivació a Acció Social) i mafioses
Nou protocol municipal contra les okupacions:
Via penal
Via administrativa
Comissió municipal transversal (Acció Social, Serveis Jurídics i Serveis tècnics)
Ràpida intervenció de la Policia Local i l’Ajuntament:
Detecció immediata d’okupes
Informe tècnic de problemes estructurals o salubritat = desallotjament
Aplicació de la instrucció de la Fiscalia General de l’Estat:
Agilitzar desallotjaments d’okupes
Diferenciar entre violació/usurpació
Important prendre PRECAUCIONS i seguir consells de SEGURETAT
Tancar sempre la porta amb clau
Canviar els panys si perdeu les claus
Portes blindades, reixes, alarma
Connectar sempre l’alarma (també quan dormiu)
Truqueu al 112 si sentiu un soroll estrany o persones sospitoses

112

En2’
minuts

Accions externes
Mossos d’Esquadra
Més presència policial
Difusió de campanyes informatives de prevenció
Coordinació diària de la Policia Local amb l’Àrea Bàsica
dels Mossos d’Esquadra a Premià de Mar

Serenos S.XXI
Servei autoritzat pel Departament d’Interior
Coordinats per la Policia Local que els marca la zona a vigilar
Barreja d’agent cívic, agutzil i vigilant privat
Servei de proximitat : (Amb vehicle _ A peu _ En moto _Patinet elèctric/Segway)
Efecte dissuasiu _ En cas d’incidència avisen la Policia Local i/o Mossos d’Esquadra
Combaten l’incivisme :
Persones que no recullen els excrements dels gossos
Persones que deixen residus fora dels contenidors
Vehicles que fan càrrega/descàrrega a llocs no habilitats
Contenidors plens - Sorolls molestos a les nits
Botellots a la via pública i Parc Serralada Litoral

42 / ANY 2019

29 / ANY 2020

14 / ANY 2021*
PREMIÀ DE DALT
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Reducció
dels robatoris

a l’interior de domicilis
-48% robatoris

* fins a l’agost
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Diada Nacional de Catalunya

Fotografies: Carlos Sánchez i Isabel Sola

Una Diada Nacional de Catalunya
festiva i reivindicativa a Premià
La hissada de l'estelada, a mans de Josep Triadó i Mariona Borràs, juntament amb l'actuació de la
Colla Gegantera i el parlament de Josep Martorell, van ser els actes més destacats de la jornada
Un any més Premià de Dalt va celebrar
la Diada Nacional de Catalunya al Monument a l’Onze de Setembre de 1714,
obra d’Ester Albardané. En aquesta
ocasió el parlament va ser a càrrec de
Josep Martorell, integrant de la secció
Premià d’Òmnium Cultural, una entitat
que destaca pel foment de la llengua,
la cohesió social, l’educació i la defensa
dels drets i llibertats des del 1961.
Un cop finalitzat el parlament,
l’alcalde va lliurar a Josep Martorell un
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obsequi institucional. Es tracta d’una
reproducció del monument a l’Onze
de Setembre de 1714, obra de l’artista
Esther Albardané i que representa un
homenatge a Catalunya i la seva gent,
que lluiten i caminen sempre endavant
en defensa dels seus drets i llibertats
com a país.
Els actes van començar amb la hissada de l’estelada per part de l’alcalde,
Josep Triadó, acompanyat en aquesta ocasió per Mariona Borràs, agent

cultural destacada del nostre poble,
distingida amb el Premi Carmina 2021,
que atorga de manera biennal el Consell Municipal de Cultura, i estretament
lligada a la SC Sant Jaume i al Festival
de Música del Maresme.
La nota festiva la hi va posar la
Colla Gegantera de Premià de Dalt, que
va oferir dos balls, un d’ells una estrena
per la Diada. Es tracta del Ball de Gironella, que van ballar els gegants Altemir
i Bonadona, i el gegantó Pere.

Ulisses Fest
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L'Ulisses Fest, un gran èxit
Una gran varietat d'actes van omplir la vila per la 5a edició del festival

La Pinassa Premià de Dalt
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Cultura

Les recomanacions de la
Biblioteca Jaume Perich i Escala
La casa de foc
La casa de foc, premi Proa de novel·la,
ens narra la descoberta, per part d’un
foraster, d’un món molt estrany que va
néixer fa dos cents anys i que la crisi del
2008 posa en qüestió, un paisatge garrotxí i un món propi que es regeix per
unes normes atàviques. La Garrotxa és
un microcosmos molt especial.
La novel·la recrea una nissaga amb
la voluntat d’explicar la progressió
social del protagonista: neix com a fill
d’uns masovers molt pobres i és capaç
de convertir-se en un ric propietari rural que amaga la seva fortuna i que arriba a dominar tota la vall del Ser. És un
itinerari vital, d’altra banda, molt similar
al de moltes famílies de pagesos catalans que durant el segle XX van passar
de masovers a petits propietaris.
La narració gira entorn d’un home
que, acabat de divorciar-se, arriba una
nit d’hivern al Sallent de Santa Pau. Ben
aviat, el nouvingut rep l’encàrrec de fer

El país dels altres
El país dels altres és la primera entrega
d'una trilogia que sembla ser que neix a
partir de les històries i els records que
explicava a l'autora la seva àvia materna,
qui, com la protagonista, va seguir el seu
marit marroquí fins a Meknès.
Ens situem al Marroc de mitjans del
segle XX. El 1944 la Mathilde, una jove
alsaciana, s'enamora de l'Amine Belhaj,
un oficial marroquí que lluita a l'exèrcit
francès. Acabada la Segona Guerra Mundial, la parella es trasllada a Meknès, a
l'interior del Marroc. Mentre l'Amine s'escarrassa perquè una finca de terra pedregós comenci a donar fruit, la Mathilde
se sent més i més ofegada pels costums
i el clima inclement del país: aïllada a la
finca, amb dos fills petits, pateix la desconfiança que inspira per ser estrangera,
per ser dona, per ser catòlica. Sembla
que no hi ha res que els uneixi.
Sense el maniqueisme, l'autora ens
explica la història d'una parella massa
diferent per ser feliç. Mentre l’Amine es
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La casa de foc
Francesc Serés
Edicions Proa
2020

El país dels altres
Leïla Slimani
Angle Editorial
2021

classes particulars a la Mar, una noia
de tretze anys d’una família, els de can
Sol, que és l’eix al voltant del qual giren
totes les vides de la vall del Ser. Conformen la resta de la família en Jordi,
un poderós saurí capaç de trobar aigua
sota terra i acostumat a fer i desfer
per pròpia conveniència, i la Carmina, la
seva filla i mare de la Mar, amb un passat fosc que se’ns anirà revelant pàgina
rere pàgina. Així, el protagonista es veu
abocat a endinsar-se en les històries
soterrades fent-se un retrat de la vall i
de la seva gent. Serés ens descobreix un
indret ple de camins i senders, d’amagatalls, vivències i lligams entre els habitants de una vall on tothom hi arriba
fugint d’alguna cosa i només es queden
els que no han pogut anar-se’n.
Som al centre del món i de la
història. La casa de foc és una obra enganxada a la realitat i a la màgia, una novel·la que busca i que troba, una història
que recorre el nostre present i que ens
parla del futur, un llibre que cal llegir.
dedica completament a la granja, la Mathilde assumeix el paper de mare i mestressa de casa en un país que menysté
el gènere femení. Tot i la seva indignació
per la condició de les dones, intenta, per
amor a Amine, adaptar-se als costums
locals i mantenir la seva família amb els
pocs diners que ell li dona. Més enllà de la
història íntima de la parella, l'autora situa
la seva novel·la en un període fonamental en la història del país: el Marroc. Al
llarg dels deu anys que abraça el relat, la
tensió social i política anirà creixent subtilment, fins que el 1955 el Marroc està al
caire de la independència.
Slimani ens porta una trama que ens
parla de barreres racials, socials i econòmiques, de l'intent de superació i supervivència dels seus protagonistes, de la
rebel·lió de tota una societat que lluita
per la seva llibertat. La gran ambició d'El
país dels altres (1r volum de la trilogia), la
consolida entre els millors escriptors del
món, amb una energia emotiva, una comprensió de l'ànima humana i una habilitat
narrativa de primer ordre.

Racons a Instagram

13

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

@pcc.fotos

@animalonsveterinarispremia
@trossetsdemaresme

@evita_pinkie

@familiamnm

@redseals

@janlukpic

@ismael_s

@marpemu

@rosaicarles

@joanluque

@raypremia
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La veu dels grups municipals

Anhels de llibertat
Comencem l'octubre felicitant-nos per la rebuda del nou Institut-Escola
Santa Anna, que ha començat a caminar amb dues classes de 1r d’ESO, i
l'inici escolar amb l'aposta digital del nostre Govern per erradicar l’esquerda
digital. Acomiadem fins a l'any vinent el festival de referència del Baix Maresme, Premià de Dalt - Ulisses Fest, que ha estat excepcional tant pel que fa a
la qualitat dels concerts i de les propostes gastronòmiques i comercials com
a la projecció de la nostra cultura i patrimoni. L'aposta per un nou entorn,
espais i ambients i la seguretat han fet gaudir premianencs i premianenques
i visitants d'arreu. Molt bona feina d’equip que dona els seus fruits perquè
realment el festival ens posa en el mapa com a destí de qualitat.
També hem celebrat una Diada Nacional de Catalunya diferent, marcada de nou per la pandèmia. A casa nostra, però, amb el mateix nivell de
reivindicació, que s’ha vist que és imprescindible després del paper galdós
de la justícia espanyola amb l’intent d’extradició del president legítim, Carles Puigdemont, després de la seva detenció a l’Alguer. És el trofeu de caça
major que cerquen desesperadament, a base de nyaps i enganyifes que
ja no sorprenen a ningú. La repressió de l'Estat espanyol continua ferma,
la persecució de la llengua catalana accelerada, el menyspreu del jutge
Llarena a la justícia europea clama el cel, però malgrat totes aquestes
dificultats i les que puguin venir, el nostre anhel de llibertat és més viu que
mai. Visca Catalunya!
@juntsperpremiadedalt

Millorar la mobilitat és fer
un poble més amable
Premià de Dalt som un municipi on, en termes generals, s'hi viu bé, i entre totes i
tots hem de fer que sigui un municipi amable, tant pels que hi vivim tot l'any com
pels que ens visiten esporàdicament.
La mobilitat d'un municipi, si està endreçada i obeeix a criteris racionals i
de sentit comú, fa que el trànsit rodat sigui més ﬂuid i l'accessibilitat als seus
barris es faci de manera ordenada i sense entrebancs. Hem començat a valorar
i debatre la idoneïtat de si hi ha d'haver més pacificació de cotxes, més carrils
bicicleta, regulació dels nous aparells com el fenomen dels patinets, etc., però
des del grup socialista podem dir que a dia d'avui, en el nostre municipi, tenim
una mobilitat força equilibrada per a tothom que s'hi mou.
Darrerament hem treballat des de l'equip de govern el sentit de baixada del
tram del parc Felicià Xarrié, de la carretera de Premià de Dalt a Premià de Mar,
fent sentit únic de circulació i creant noves places d'aparcament en ziga-zaga.
Els resultats, en pocs dies d'haver-se posat en marxa, ens avalen i des de l'equip
de govern estem satisfets d'aquesta acció. Hem generat un sentit únic, evitant
circulació de doble sentit, i amb els nous aparcaments facilitem la mobilitat cap
al centre del poble i pacifiquem un tram de carretera en el qual sovint les velocitats dels vehicles era excessiva. Bona entrada a la tardor i gaudiu del poble.

Tenim un nou institut
al poble

Premià de Dalt

Compartim la il·lusió de pares i mares de l’Escola Santa Anna pel nou projecte
d’Institut Escola, convençuts que suposarà un benefici per a l’alumnat. Aquest
model d’escolarització integrat de 3 a 16 anys, amb un projecte educatiu únic i
coherent, la convivència en un mateix centre d’infants i adolescents, les metodologies d’aprenentatges globalitzats, la continuïtat formativa i l’absència del
trencament que suposa, en etapes encara d’immaduresa personal, haver de
fer el salt a un institut que esdevé un entorn estrany, suposarà, de ben segur,
un acompanyament més proper i humà que facilitarà el trànsit a l’adolescència. Alhora, creiem que contribuirà a reduir un preocupant abandonament
escolar que es dona sovint en els estudis postobligatoris, ja que aquest model
afavoreix la cohesió i integració social. El nostre suport a tota la comunitat
educativa, desitjant que tinguin un curs plàcid i ple de salut.
Felicitem-nos també per un Ulisses Fest d’èxit, tot enyorant –sense ànim
de tirar aigua al vi– que amb el mateix esforç i sense excuses COVIDianes,
se’ns brindi una Festa Major com mereixem totes i tots els premianencs. Que
no ens quedi la sensació que despullem un sant per vestir-ne un altre. La Festa Major és un eix vertebrador de primer ordre de la cohesió social.
locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) / erecpremiadedalt (Instagram) / EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook)

Recuperem els espais del
peatge de la C-32
Aquest setembre hem presentat al Ple, per segona vegada, la moció sobre el retorn al municipi dels espais (terrenys i instal·lacions adjacents)
que han quedat alliberats amb la supressió dels peatges de la C-32.
Aquesta moció demanava recuperar la titularitat municipal
d’aquests espais, i iniciar els estudis urbanístics i de mobilitat necessaris per tal de blindar-ne l’ús i restituir, així, un bé comú, paisatgístic
i ecològic. Es demanava que els estudis es fessin també sobre el futur
accés previst a l’altura del polígon industrial La Suïssa, tot plegat per
evitar l’atracció de projectes immobiliaris o comercials generadors de
mobilitat insostenible.
Incomprensiblement, aquesta moció ha tornat a ser rebutjada pels
grups de Junts, PSC i Cs (ERC s’ha abstingut), amb l’argument que no
es pot tancar la porta a inversions que deixen diners i creen llocs de
feina. Tenim ja prou experiència per saber que els únics beneficiaris
d’aquests projectes insostenibles són els mateixos inversors, i els vilatans els que perdem espais, oportunitats i qualitat de vida.
Confiem que, tard o d'hora, l’equip de Govern reﬂexioni, reclami la titularitat dels espais a la Generalitat i en blindi l’ús pel bé de tots i totes.
cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

Socialistes Premià de Dalt (Facebook) / PSC Premià de Dalt (Twitter) / 613 00
11 81 (WhatsApp) / pscpremiadedalt (Instagram) / premiadedalt@socialistes.cat

Ordenanzas ﬁscales con
sello naranja
Ciutadans Premià de Dalt ha trabajado una batería de propuestas para las
ordenanzas fiscales del próximo año 2022, con una clara apuesta en la lucha
contra el cambio climático, ayudas de carácter social, beneficios a empresas
y sobre todo pensando en las familias. Apostar en energías renovables y no
sufrir los contínuos abusos en el precio de la luz hace que Ciutadans apueste
por la bonificación en el IBI hasta del 45% a todas aquellas familias que apuesten por el aprovechamiento de la energía solar u otras energías renovables

en sus viviendas. Descuentos en el impuesto de vehículos de tracción mecánica de hasta el 100% dependiendo del vehículo. Descuentos en el ICIO en
instalaciones y obras que apuesten por las energías limpias. Bonificación en el
IAE a todos aquellos negocios que hayan perdido gran parte de su facturación
por la pandemia. En clave social apostamos por la gratuidad de la teleasistencia y gratuidad de las comidas diarias de los usuarios de servicios sociales.
Otra apuesta social y de gran ayuda a las familias es la tarifación social de las
guarderías, donde dependiendo de la capacidad económica y el número de
miembros pueden obtener beneficios desde el 25% al 90% de descuento en
la cuota. Estas son algunas de nuestras propuestas para que l@s vecin@s de
Premià paguen menos impuestos.
premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) / 663734010
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Una dona
pionera i
dedicada
al comerç
M. Àngels Rabassa

Comerciant de Premià
La coneixem com la M. Àngels de Can
Quim o de l’estanc, un establiment
comercial que va molt més enllà de ser
una botiga i que forma part de la història de Premià de Dalt. És una gran comunicadora i es posa tothom a la butxaca
combinant un somriure d’orella a orella
amb mil i una anècdotes i coneixements
del poble i de la seva professió.
Quins van ser els inicis de Can
Quim?
El meu pare era d’Argentona, mentre
que la meva mare eren quatre germanes de Cabrils amb comerç. Ella als 15
anys va venir de dependenta a l’estanc
de Can Quim, propietat d’una parella i
la seva filla, Teresa. Doncs bé, els pares
van morir i la filla, anys després, va caure
malalta i també es va morir. La sorpresa
de la meva mare va ser que la Teresa li
va deixar d’herència l’estanc i la casa. Ma
mare es va casar a Barcelona, però van
venir aquí i el meu pare, que era cisteller,
va aprendre l’ofici de matar el porc i fer
l’embotit. Perquè llavors a Can Quim es
feia carbó, venien llet, porc, tabac...
Com recordes arribar a la botiga?
Nosaltres som tres germanes, la M.
Teresa, la Roser i jo. La M. Teresa va seguir un parell d’anys a la botiga ja de casada, però va marxar. Jo vaig començar
a la parada del mercat que ja tenien a

casa des de feia anys. Vaig agafar molta
empenta, i el pare va veure que no em
podia seguir i em va dir: “M. Àngels, jo
no et puc seguir el ritme així que ho has
d’agafar tu”. I així va ser, vaig agafar la
botiga i l’estanc.
Has estat una persona certament
pionera, per exemple, en els càterings. Com se’t va ocórrer?
Mai ningú s’ho havia plantejat i a
Premià de Dalt ja en teníem! Primer
vaig començar a fer macarrons dissabtes i diumenges i recordo ma mare que
em deia: “Però qui vols que et compri
macarrons?”. Doncs en venia! Les meves
filles es feien grans i com que no tiraven
massa en els estudis se’m va acudir fer
menjar per a les escoles.
I així va començar la vostra trajectòria com a empresa de càtering?
En aquells temps, a l’Ajuntament
hi havia la M. Glòria Colomer, i davant
aquesta idea meva em va dir que si ho
feia havia de ser seriosament. Em va
acompanyar a Salut, a la Generalitat de
Catalunya, i vaig començar amb cassoles
i tapadores grosses a dur el menjar a
les escoles. Primer amb les meves dues
filles repartíem el dinar a infants de Barcelona, ja que els seus pares treballaven
fora i els teníem fixos.
I a poc a poc, us vau especialitzar?
Sí, tot va anar creixent. Un dia va
venir Sanitat i ens va dir que calia cuina
central, acer inoxidable... em vaig embrancar amb unes obres molt importants a casa. Tant, que fins i tot en Josep Font em va dir: “Jo de tu ho deixaria

perquè no te’n sortiràs...". Jo, tossuda,
vaig dir que ho havia començat i que ho
volia acabar. I així va ser. Imagineu-vos
la dimensió de les obres que vam passar
de fer menjar per a 35 a fer-ho per a 50,
100, 150... Avui les meves filles treballen
amb 800 menús diaris i dues furgonetes!
Quina ha estat la clau de l’èxit de
Can Quim?
El que ha funcionat de l’obrador és el
boca-orella, perquè mai n'hem fet publicitat. Ens truquen de colònies d’estiu...
estem avalats pels laboratoris Calitec,
que ens fan inspeccions de tot per evitar
qualsevol infecció. Com veieu, el que
va començar com una botiga amb una
mica de tot avui és un servei de càtering
professionalitzat per a escoles, colònies
d’estiu i per a l’Espai Respir, el centre
de dia de Premià de Dalt. Com a botiga
només queda l’estanc, que avui porta el
meu net, en Xavier.
Tot i que has treballat moltes
hores, has sabut gaudir de la vida?
He estat molt feliç de llevar-me ben
d’hora, arreglar-me, posar-me un davantal ben bonic i emmidonat i anar cap al
mercat. Sempre m’ha agradat estar al
dia, quan alguna cosa passava de moda,
ràpidament a canviar-la a la xarcuteria.
He gaudit molt d’aquesta feina, des dels
11 anys darrere un taulell. Potser si hagués de canviar alguna cosa, només seria
implicar més el meu home, en Vicenç,
en els papers, factures, proveïdors... I
us he de dir una cosa: sense les meves
dues filles, l’Assun i la Guini, hauria estat
impossible tot el que hem fet!
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Acte obert a tothom
d'homenatge a les víctimes
de la COVID-19 i d'agraïment
als col·lectius que han
lluitat per vèncer-la
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