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La Pinassa Premià de Dalt

Després de l’estiu tornem a recuperar la normalitat amb el 
retorn a les escoles i a la vida laboral. A Premià de Dalt el retorn 
a les escoles és diferent a la majoria de poblacions en què les 
famílies han de fer un esforç per fer front a les despeses del nou 
curs escolar. 

Al nostre poble portem anys fent costat a aquestes famí-
lies amb alumnat matriculat als centres públics. Així, primer 
ens fèiem càrrec dels llibres i material escolar amb el Banc de 
Llibres; amb la pandèmia vam apostar fort per la digitalització 
dels centres per lluitar així contra la bretxa digital, i aquest curs 
2022-23 hem decidit tirar endavant un xec familiar de 90€/alum-
ne, una mena de tarifa plana que és ampliable segons les necessi-
tats prèviament valorades pels departaments municipals d’Acció 
Social i Ensenyament.

Les persones que hi viuen són el batec del poble i entenem 
que la nostra obligació és ser al seu costat, especialment en els 
moments més complicats, en aquest cas amb la situació econòmi-
ca desfavorable que tothom avisa que ve. Bon curs a tot l’alumnat 
de Premià de Dalt!

L'alcalde escriu
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Josep Triadó i Bergés

L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.

Sabies que a Catalunya estem a menys de la meitat de la 
reserva total d’aigua? Si persisteix la sequera, l’Agència Catalana 
de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya haurà d’adoptar mesures 
excepcionals per a garantir l’aigua al nostre país.

Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

#sequeragencat
Cost de la trucada: segons operadora.

sequera.gencat.cat
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Destaquem

Sopa de Cabra, cap de cartell 
de l’Ulisses Fest 2022
Premià de Dalt espera descobrir la màgia 
de Sopa de Cabra, Doctor Prats, Ginestà, 
Xiula, DJ Amable, Miqui Puig DJ i Núria 
Cortacans en tres sessions diferenciades 
amb l’objectiu de tornar a fer vibrar com 
mai el municipi i tot el Baix Maresme du-
rant el tercer cap de setmana de setem-
bre. L’esdeveniment barreja patrimoni, 
cultura, música, teatre, esports, comerç i 
gastronomia. 

Les prèvies de l’Ulisses Fest 2022
La vigília de l'Ulisses Fest, la Bibliote-

ca Jaume Perich i Escala i la regidoria de 
Cultura participaran de l'esdeveniment 
amb dues activitats prèvies. Dijous 15 de 
setembre la biblioteca acollirà l’espectacle 
familiar L’Odissea, il·lustració i narració, a 
càrrec de Joma. Un espectacle d’il·lustració 
en transformació que narra d’una manera 
planera i propera alguns dels episodis més 
èpics del cèlebre poema d’Homer. L’espec-
tacle és per a infants a partir de 6 anys a 
les 18 hores. L’altra prèvia consisteix en 
dues sessions de la visita guiada “Coneix el 
Plat d’Ulisses de Premià de Dalt”, a càrrec 
de Vero Carmona. L’activitat se celebrarà 
el mateix dijous 15 de setembre però a les 
19 i 19.30 h, al Museu de Premià de Dalt. 
Ambdues activitats són gratuïtes.

Tres sessions diferenciades 
d'Ulisses Fest

Divendres 16 de setembre arrenca a 
les vuit del vespre amb l’actuació de Núria 
Cortacans, veïna de Premià de Dalt; Lal’ba, 
i Doctor Prats amb la gira “Pel cantó 
bo tour”. A les 00.30h tancarà la sessió 
DJ Amable, resident de Razzmatazz. 
Paral·lelament, les persones assistents 
podran tastar els productes km 0 a càrrec 
d’establiments de restauració del poble en 
el mateix recinte.

Dissabte 17 de setembre, hi ha dues 
sessions, al matí actuació de Xiula (12.00 
h), jocs infantils i la 2a edició de la Mostra 
Gastronòmica. I al vespre i nit, 3a Mostra 
Gastronòmica km 0, concerts a càrrec de 
Ginestà (20.30 h), Sopa de Cabra amb “30 

Es farà del 16 al 18 de setembre 
a l'Espai Can Verboom

anys ben endins” (22.30 h), i cloenda de 
la jornada a les 00.30 h amb la música de 
Miqui Puig DJ.

Diumenge 18, darrer dia de l’Ulisses 
Fest 2022, és el dia en què l’esport i la gas-
tronomia són els autèntics protagonistes 
del festival. Concretament, Can Verboom 
acollirà la proposta gastronòmica km 0 
i les curses Ulisses Atac i Ulisses Kids. A 
més descobrireu jocs sostenibles, l’Ulisses 
Market, DJs...      

El Plat d’Ulisses
Can Verboom és l’indret on es va 

trobar el “Plat de Ulisses”, l’element patri-
monial únic al món i on tot va començar. 
El plat està vinculat al viatge més mític de 
l'antiguitat, l'Odissea, i és l'eix vertebrador 
de l'esdeveniment. Els valors de superació 
d'etapes de l’Odissea (millora constant o 
afrontar nous reptes) són indissociables al 
caràcter emprenedor del municipi. Actual-
ment, el plat resideix al Museu de Premià.
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Política municipal

Ple ordinari del 18 de juliol del 2022

Aprovació dels acords 
relatius a complements-

gratifi cacions 
extraordinàries del 

personal de l’Ajuntament

Aprovació del conveni 
de delegació de 

competències al Consell 
Comarcal del Maresme 
en matèria de recollida, 

atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats

APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de la 
modifi cació de 

pressupost núm. 6/2022

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Aprovació de la 
modifi cació de l’acord 

de designació dels 
representants de la 

Corporació en diversos 
òrgans col·legiats

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Moció d’ERC i Crida 
Premià de Dalt de 

condemna dels fets de 
Melilla i en defensa dels 

drets humans

ERC-AM
Crida
Junts

Cs PSC

Moció de Crida 
Premià de Dalt perquè 
l’Ajuntament sigui part 

activa en diferents 
iniciatives antiracistes

Crida
Junts
ERC
PSC

Cs

Aprovació inicial de les 
bases reguladores per 
a l’atorgament d’ajuts 

econòmics per a la 
infància i l’adolescència

APROVADES PER UNANIMITAT

APROVATS PER UNANIMITAT

Aprovació de la 
modifi cació núm. 2/2022, 

del catàleg de llocs de 
treball de la Corporació

APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació de l’acord 
de disponibilitat de la 

brigada per a urgències i 
actes extraordinaris

APROVAT PER UNANIMITAT
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Acció social

Obre portes al Remei un nou 
punt d’atenció social
Aquesta nova iniciativa donarà 
servei a les persones del barri 
del Remei i del nucli antic, 
cada 15 dies, i serà necessari 
demanar cita prèvia al 
departament municipal d'Acció 
Social per telèfon o per correu

Es tracta d’un nou servei municipal 
que es prestarà cada 15 dies a partir 
del 15 de setembre a les persones 
del barri del Remei i del nucli antic, 
els dijous al matí. El punt d’atenció es 
troba situat a l’antic consultori mèdic, al 
Torrent Castells, 83. És imprescindible 
demanar hora abans al departament 
municipal d’Acció Social de Premià de 
Dalt trucant al telèfon 93 693 15 91 
o bé mitjançant correu electrònic a 
l’adreça del servei: prmd.serveisso-
cials@premiadedalt.cat.

Targetes d'alimentació  
per a famílies vulnerables

Atorgades ajudes per a lleure 
d'estiu, colònies, campaments 
i campus esportius

La regidoria d’Acció Social lliura noves targetes d’alimentació 
per a famílies vulnerables a través d’un conveni amb la Creu 
Roja. Es tracta de les targetes de Bon Àrea i formen part d’un 
programa d’alimentació bàsica de la Creu Roja de Premià de 
Mar amb l’objectiu d’adquirir aliments frescos, higiene personal 
i de la llar. Com explica la regidora d’Acció Social, Isabel Sola, 
“des del departament municipal es fa la derivació de les perso-
nes usuàries que compleixen els criteris, i d’acord amb la pun-
tuació obtinguda es defineixen els imports i la temporalitat”.
Aquestes ajudes complementen les d’aliments bàsics per a 
famílies usuàries del banc d’aliments DISA. Concretament es 
destinen 30.000 euros de juliol a desembre de 2022. 

Enguany s’han tramitat 28 ajudes per als casals d’estiu, beca-
des per l’Ajuntament de Premià de Dalt (5.800 euros) i Fundes-
plai (4.200 euros). També s’han atorgat beques per a diferents 
colònies, campaments i campus esportius per a sis infants. 
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Tauler de notícies

bre
us

Visita ofi cial 
de l'alcalde de 
Cehegín a Premià

Aturada una 
festa il·legal 
a la muntanya

El 90% de la roba recuperada a Premià 
té una segona vida gràcies al reciclatge

SOSTENIBILITAT

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil 
han permès recuperar més de 18 tones a Premià 
de Dalt durant el primer semestre del 2022 per 
part d’Humana Fundación Pueblo a Pueblo, l’equi-
valent a 74.500 peces de roba. El 90% tindrà una 
segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, 
elements clau per a l’economia circular i la creació 
i manteniment de llocs de treball de qualitat. 

L’entitat sense ànim de lucre n’ha recuperat 
18.413 quilos de gener a juny. El residu tèxtil (la 
roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la 
llar que ja no s’utilitzen) es diposita en els conteni-
dors de fàcil accés, que es buiden periòdicament 
per garantir-ne un bon servei.

Als benefi cis ambientals cal afegir-hi el social: 
la creació d’ocupació verda. Humana genera un 
lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. 
A més, els recursos que se n’obtenen es destinen 

Jerónimo Moya, l’alcalde de Cehegín, va ser al 
municipi en visita ofi cial per conèixer Premià 
de Dalt, municipi agermanat amb Cehegín 
i amb Calasparra, a la regió de Múrcia. L'ager-
manament es deu al fet que hi ha població 
premianenca, especialment als barris Santa 
Anna-Tió i El Remei, que tenen origen en un 
d’aquests dos indrets des d’on fa dècades van 
venir a Catalunya a buscar un futur millor. A 
dia d'avui a Premià de Dalt hi ha 95 veïns amb 
arrels a Cehegín i 112 a Calasparra.

La voluntat dels dos alcaldes és recuperar 
els llaços un cop superada la pandèmia.

El passat 17 de juliol, i en risc extrem del Pla Alfa 
d’incendi forestal, Mossos d’Esquadra i Policia 
Local de Premià de Dalt, amb el suport de la 
de Teià, Agents Rurals i Agrupació de Defensa 
Forestal, van desmantellar una festa il·legal al 
Turó d’en Baldiri, al Parc de la Serralada Litoral. 
L'avís el va donar un integrant de l'ADF que 
controlava la zona. Hi havia 25 persones i 10 
vehicles. Els cossos policials van trobar un ge-
nerador de benzina i una foguera. Es van identi-
fi car i denunciar els assistents per accedir a un 
camí forestal tancat, a més de quatre denún-
cies per tinença de substàncies estupefaents.

Amb aquesta recollida de roba s’ha evitat l’emissió de 112 tones de CO2

principalment als programes de desenvolupa-
ment que Humana duu a terme als països del sud 
de la mà de socis locals. Són projectes centrats 
en la formació de professors de primària, l’impuls 
de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/
sida, entre d'altres.
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Obertes les subvencions per als 
ajuts Pla 3000 i Pla 1500
Fins a l’1 d’octubre de 2022 les empre-
ses i persones interessades en aquestes 
dues modalitats de subvenció tenen 
temps per sol·licitar-les a l’Ajuntament 
de Premià de Dalt. D’una banda, les 
empreses que contractin persones 
en situació d’atur a jornada completa 
per una durada mínima de tres mesos 
podran rebre fi ns a un màxim de 3.000 
euros. Els contractes han de ser entre 
el 2 d’octubre de 2021 i el 30 de setem-
bre de 2022. De l’altra, aquelles perso-
nes aturades que hagin iniciat o vulguin 
iniciar una activitat econòmica com a 
autònomes podran rebre un màxim de 
1.500 euros acreditant un mínim de sis 
mesos d’activitat econòmica. L’alta d’au-
tònom/a ha de ser entre el 2 d’octubre 
de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Es tracta d'ajuts per a la contractació de personal en situació d’atur i per promoure l’autoocupació

Ajuts econòmics

La documentació necessària i la 
corresponent sol·licitud s’han de pre-
sentar al registre d’entrada de l’Ajun-
tament, ja sigui de forma presencial 

(només les persones físiques) i amb cita 
prèvia a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) o de manera telemàtica a través 
de la Seu-e del Consistori.
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Amb valoració prèvia d’Acció Social i Ensenyament
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La tornada a l’escola 
a Premià de Dalt

Ajuts puntuals a famílies del poble no usuàries d’Acció Social i amb fills/es en edat escolar

FAMÍLIA 

5

Escola Marià Manent /Institut Escola Santa Anna / Institut Valerià Pujol i Bosch

AJUTS DIRECTES AJUNTAMENT A LES FAMÍLIES, CURS 2022-2023

CENTRE ALUMNES

Escola Marià Manent 

Escola Santa Anna

Institut Valerià Pujol i Bosch

410

300

400

1.110
alumnes

Ajuts otorgats per l’Ajuntament 
als centres públics 
fins al curs 2021-2022: 

1 milió d’euros

· Xec familiar tarifa plana 90€/alumne 
de centre públic al municipi
 

· Import ampliable a famílies vulnerables 

NOVETAT:
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Cap a l’excel·lència educativa 
dels centres públics de primària 

Accions fetes 2022
Centres de primera per garantir la igualtat d’oportunitats 
i acabar amb la bretxa digital
Reforç escolar a 80 alumnes (idiomes i altres necessitats)

ESCOLA
Marià Manent

INS ESCOLA
Santa Anna

61.500 €

INS-Escola Santa Anna:
Millores en l’accessibilitat: rampa / jardinera

Impermeabilització del sostre de l’edifici de parvulari i del de la cuina

Tanca perimetral i portes d’accés al pati que limita amb la rotonda de les Flors

Tancament de protecció a la zona de calderes de la sala polivalent

Instal·lació de 2 porteries de futbol sala al pati de jocs

Nou espai educatiu funcional (antiga casa del conserge)

Escola Marià Manent:
Polit i abrillantat dels paviments de les plantes 1a i 2a

Porta d’accés al gimnàs

Instal·lació de 2 porteries de futbol sala al pati de jocs

Accessos digitals amb empremta des de l’exterior a l’interior de l’edifici

Pavimentació de les aules de parvulari i de psicomotricitat
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Mobilitat

Reducció temporal de tarifes 
del transport públic de 
setembre a desembre de 2022

Les Autoritats Territorials de la 
Mobilitat (ATM) de Lleida, Tarrago-
na i Girona, així com l’Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de 
Barcelona, han aprovat la reducció 
del preu dels principals títols de 
transport públic integrat adquirits 
des del dia 1 de setembre i fi ns al 31 
de desembre de 2022.

Aquests títols caducaran el 31 de 
gener de 2023, a excepció dels títols 
T-70/90 FM/FN adquirits en període 
esmentat, que caducaran als 90 dies 
de la seva primera validació.

Els títols adquirits fi ns al 31 
d’agost de 2022 mantindran les 
condicions d’utilització i caducitat 
actuals. Aquestes reduccions sobre 
els preus no s’aplicaran als títols 
propis dels operadors.

Els abonaments per a les 
persones usuàries més 
habituals gaudiran d’una 
reducció del 50% del seu preu

Serveis regulars de transport per 
carretera 

Els serveis de transport per 
carretera competència de la Gene-
ralitat de Catalunya que no formen 
part de cap sistema tarifari integrat 
tindran una reducció en el preu dels 
títols multiviatge d’un 50% entre l’1 
de setembre i el 31 de desembre del 
2022.

Aquest descompte abasta els 
títols T-10/120 establerts a diversos 
territoris, com en els recorreguts 
interns de les Terres de l’Ebre; les 
comunicacions des de les Terres de 
l’Ebre amb Tarragona i Barcelona; de 
diverses comarques del Pirineu amb 
Lleida o Barcelona; del Baix Empordà 
i l’Alt Empordà amb Barcelona, o als 
abonaments amb targeta moneder 
existent a la Garrotxa, el Ripollès, el 
Pla de l’Estany o la Selva.

Els títols integrats que no varien 
de preu són: T-familiar, T-grup i 
T-dia.

Reduccions de preus 
a l'Àrea de Barcelona

- Reducció del 50%: per als abona-
ments mensual (T-usual) i trimestral 
per a joves menors de 25 anys (T-jove) 
i les seves versions per a famílies mo-
noparentals i nombroses, i el títol per 
a persones que es trobin en situació 
d’atur.

- Reducció del 30%: per a usuaris/
es menys habituals (T-casual).

Reduccions de preus 
a l'Àrea de Girona

- Reducció del 50%: per a usuaris/
es més habituals.

- Reducció del 30%: per als títols 
multiviatge d’usuaris/es menys habi-
tuals.
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Poesia

El veredicte del premi es va fer 
públic durant la celebració del 
IX Recital de Poesia i Música 
en Valencià celebrat el passat 
dissabte 6 d'agost

Montse Assens guanya el V 
Premi de Poesia Torre de Piles, 
convocat per Edicions del Sud

Les mans són paraula
que feineja, tremola,
teixeix poesia
i fereix la realitat
amb l’art que torna
a les mans
  fetes cisell
  o espàtula
realitzades amb fang, 
  color
on res no és un misteri

i... les mans
  ho saben.

Glòria Calafell

La veïna de Premià de Dalt Montse 
Assens i Borda és la fl amant guanya-
dora del V Premi de Poesia Torre 
de Piles amb el poemari Clixés. 
El certamen el convoca l’editorial 
saforenca Edicions del Sud i el nom 
de la guanyadora del premi es va fer 
públic durant la celebració del IX Re-
cital de Poesia i Música en Valencià 
(III Memorial Salvador Tur Torre-
grossa), que es va celebrar dissabte 
6 d’agost al parc de la Torre de la 
platja de Piles, a la Safor.

El jurat del premi enguany ha 
estat format per Rafael Estrada 
Puertos, Pere Gantes Garcia, Miquel 
Mengual i Pascual, Vicent Riera i 
Escrivà i l’editor Manel Arcos i Mar-
tínez, en qualitat de secretari, i va 
acordar per unanimitat que l’obra 
guanyadora entre les trenta-una que 
s’havien presentat era l’original de 
Montse Assens. 

Clixés és un recull de poemes que 
destaca pel tractament de temes 
clàssics com ara l’enyorança, les 
absències, l’evocació de records i 
el pas del temps, i també pel seu 
excel·lent domini de la llengua i dels 
recursos poètics. Tot un món nostàl-

gic que, amb paraules molt ajustades 
i entenedores, l’autora aconsegueix 
transmetre en poemes que fl ueixen 
amb sinceritat i sensibilitat, fet que 
va convèncer el jurat del certamen 
i que va reconèixer l'obra d'Assens 
per damunt de totes les altres.
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

'El club de los libros prohibi-
dos'
Kim Hyun-Sook

Som a l’any 1983 i a Corea del 
Sud un règim militar ostenta el 
poder amb mà dura: la censura, la 
tortura i fi ns i tot l’assassinat són el 
pa de cada dia d’aquells qui s’oposen 
al mandat de la cinquena república 
encapçalat pel president Chun. Kim 
Hyun Sook, la jove protagonista 
d’aquesta història i fi lla dels propie-
taris d’un modest restaurant, inicia 
amb il·lusió els seus estudis de fi lolo-
gia anglesa a la universitat, trobant 
refugi en els llibres per mantenir-se 
al marge de la situació política i 
social que viu el país. El seu món i les 
seves idees començaran a canviar 
quan és convidada a formar part 
d’un club de lectura ben especial: un 
club clandestí de lectura centrat en 
la lectura de llibres prohibits. Che 
Guevara, Noam Chomsky, Jean-Paul 
Sartre o Simone de Beauvoir són 
alguns dels autors que ajudaran la 
Kim Hyun Sook a prendre conscièn-
cia política al costat dels integrants 
del club, i així passar a l’acció per la 
lluita dels seus drets i de la llibertat 
del país.

Una novel·la gràfi ca basada en 
fets reals i explicada per la protago-
nista, la mateixa Kim Hyun Sook, que 
amb l’ajuda de la seva parella actual, 
Ryan Estrada, expliquen la història 
d’un país desconegut per a nosal-
tres. El dibuixant Ko Hyung-Ju fi rma 
la part gràfi ca, mantenint un estil 
manhwa (el nom que rep el còmic 
de Corea del Sud) i projectant amb 
el seu traç la cruesa del moment 
històric que es relata, però també 
destacant amb els seus traços la 
llum de l’esperança que Kim Hyun 
Sook vol ressaltar.

El club de los libros prohibidos 
("Banned Book Club", segons el seu 
títol original en anglès) va ser nomi-
nat als prestigiosos Premis Eisner 
2021, concretament en la categoria 
de millor obra autobiogràfi ca.

El club de los libros prohibidos

Si avui vens al bosc...

Kim Hyun Sook

Rachel Piercey

Sapristi
2021

Cossetània Edicions
2021

'Si avui vens al bosc...'
Rachel Piercey

Natura i poesia, una combinació 
perfecta!

Si avui vens al bosc... és un llibre 
infantil amb poemes de l’escripto-
ra Rachel Piercey i il·lustracions 
de Freya Hartas, que fa un bonic 
recorregut per la natura i els seus 
canvis durant les diferents esta-
cions de l’any.

L’Ós acompanya el petit lector 
pel viatge de descoberta de mol-
tes meravelles quotidianes que es 
poden trobar en un bosc al llarg de 
l’any, de la primavera a l’hivern: els 
caus dels animalons, les formes tan 
diverses de les fulles de les plantes 
boscanes, la textura de l’escorça 
dels arbres, els refi lets dels ocellets 
enfi lats a les branques, les crisàlides 
de les papallones...

Escrit amb llenguatge poètic i 
il·lustrat amb uns dibuixos precio-
sos i detallistes, s’acompanya de 
petits jocs de buscar i trobar que 
ajuden l’infant a fi xar-se en aquells 
detalls que de vegades no es per-
ceben a simple vista. I de detalls, 
n’hi ha munt en aquest llibre! Hi ha 
dibuixades plantes de tota mena: 
orquídies, didaleres, boga, margari-
doies, gallarets i moltes més; també 
animals diversos: esquirols, mus-
sols, cérvols, formigues, gripaus, 
mofetes i pica-soques..., la llista és 
llarga. També hi ha elements del 
dia a dia que podem trobar a les 
nostres cases com contes, tassetes 
de cafè, jocs, instruments musi-
cals, colors per pintar o globus, per 
exemple. És una delícia anar desco-
brint tantes i tantes cosetes.

Un bon llibre per fullejar i mirar; 
millor si és en companyia per com-
partir una bona estona.
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Racons a Instagram

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

@manuelsanchezperalta

@montsesanchizb

@evita_pinkie

@marpemu

@monifarre

@espe_castan_garretaa

@leoleeones

@alices1985

@love.viajes

@lapomaskatepark
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Una vila sostenible
per gaudir

Ajudem a millorar les condi-
cions laborals dels treballa-
dors/es de l'Ajuntament

Marxa de torxes 
i lluita pels drets

Nuevo curso escolar y político

Desitgem que les veïnes i els veïns de Premià de Dalt que han pogut gaudir de va-
cances els hagin estat reparadores. A la resta, com el nostre govern que ha seguit 
al peu del canó, que hagin tingut salut i encert. Comencem el setembre amb l’Ins-
titut Escola Santa Anna preparat i els compromisos d'inici del nou curs complerts. 
Amb Josep Triadó al capdavant, continuem treballant per millorar la qualitat 
educativa de la vila, l'arranjament de carrers, parcs i zones verdes, la intensifi cació 
de la neteja i recollida selectiva, la millora constant de la seguretat als barris, els 
plans urbanístics que ens dotaran de 116 habitatges públics de venda i lloguer a 
Can Nolla, enllestint la licitació de la piscina amb el nou pavelló que completa l'ane-
lla esportiva amb el parc de salut i continuem fent del nostre poble un indret més 
proper als compromisos de l'Agenda 2030, amb creixement sostenible.

Una vila per viure i gaudir, treballar i emprendre i progressar plegats cuidant 
del nostre entorn natural proper, fugint d'especulacions urbanístiques i cons-
trucció desmesurada d'altres èpoques i potenciant la vida saludable, el teixit 
comercial i empresarial local, el nostre ric patrimoni i la cultura local. Junts Nou 
Impuls no pot deixar de felicitar la proposta que ens porta enguany l'Ulisses Fest 
22 del 15 al 18 de setembre, un festival ja de referència al Baix Maresme que dona 
resposta als compromisos electorals de potenciació i projecció de la nostra 
vila. Un esdeveniment amb preus populars, que ens posa en el mapa a partir 
del nostre patrimoni, restauració i comerç local, la nostra potència esportiva i 
del nostre entorn natural. Una proposta perquè el veïnat i els visitants d'arreu 
puguem fruir plegats. Bona tornada a l'escola i a la feina a totes i a tots!

@juntsperpremiadedalt

Des del govern municipal, Ginés Marín Marín, regidor de Recursos Humans de 
l'Ajuntament, conjuntament amb la resta de companys i companyes de l'equip 
de Govern, han contribuït en la millora de les condicions laborals del conjunt de 
la plantilla de treballadores i treballadors de l'Ajuntament.

Marín ha liderat les negociacions d'aquestes millores amb els represen-
tants del comitè d'empresa, dins del marc del conveni vigent a l'Ajuntament, i 
amb l'objectiu de resoldre les reivindicacions de la plantilla en relació amb els 
seus llocs de treball: millores salarials i millores de les condicions en els llocs de 
treball. Aquestes millores es van materialitzar en l'acord signat entre el govern 
municipal i la plantilla al mes de juliol, un acord ratifi cat posteriorment pel ple.

Des del Grup Municipal del PSC, integrat en el Govern de Premià de Dalt, 
ens congratulem d'haver estat partícips d'aquest acord i demanem al conjunt 
de la plantilla la seva reciprocitat, en la responsabilitat de millora continuada 
en la prestació dels serveis a la ciutadania, i seguint demostrant en el dia a dia 
l'elevat nivell exhibit, històricament, com a servidors públics.

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

Us esperem el proper dissabte 10 de setembre al vespre a la 8a edició de 
la Marxa de Torxes per la Independència a Premià de Dalt, que organitzem 
conjuntament amb les entitats independentistes del poble des que la Crida 
vam néixer el 2015.

Ens trobem a les 21h a la plaça de la Vila, davant l’antic ajuntament. Des 
d’allà s’iniciarà la cercavila fi ns arribar al monument a l’Onze de Setembre, al 
passeig de Can Balet, on tindrà lloc l’acte de cloenda amb parlaments, música 
i pica-pica.

Aquest any també hi recollirem signatures per l’ILP Regularització Ja! 
Al darrer Ple del mes de juliol vam presentar una moció per donar suport a 
aquesta Iniciativa Legislativa Popular, que vol garantir els drets humans per a 
totes les persones, també les persones migrades.

També vam rebutjar al Ple els malaurats fets que van passar a la tanca de 
Melilla, on, com tantes altres vegades, s’han vulnerat completament els drets 
humans. Una actuació que a més va ser felicitada pel president espanyol.

Hem fet també propostes per avançar i millorar en la lluita antiracista i 
pels drets de totes des del nostre municipi.

Esperant que hagueu passat un bon estiu, ens retrobem a la Marxa amb 
ganes d’iniciar el nou curs polític entre tots i totes!

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

Hem pogut gaudir de la Festa Major de Premià de Dalt, de la Festa del 
Barri del Remei, de la Festa del Barri Santa Anna-Tió, de la Festa de la 
S.C. Sant Jaume, del Jazz en la Nit i les Havaneres de l’Associació Car-
nestoltes, entre altres esdeveniments. Som una societat que necessita 
contacte social, i quan ens proposen celebració i gresca les cames 
prenen identitat pròpia per caminar, saltar, córrer o ballar. Després 
de temps complicats i difícils, cada cop som més propers a recuperar 
allò que ara en diuen normalitat. Ens hem aplegat a carrers i places. 
Ens hem abraçat i besat. Hem rigut i ballat. Ens hem emocionat amb 
concerts i arts escèniques. Sols, en parella o en grup, tot s’hi val. I tot 
això ho hem fet sense distinció de classe social, de gènere, de procedèn-
cia, de cultura o religió. Hem sigut nosaltres, tal com som, altra vegada. 
Preservar això és per nosaltres la normalitat.

Tot i que la majoria estigui fi nalitzant les vacances, i el Sant Tor-
nem-hi sigui molt a prop, és un bon moment per recordar un acudit de 
Jaume Perich. Un guàrdia civil tradueix a un visitant de la nostra vila el 
cartell penjat a la Riera: “Festa Major - Premià de Dalt”, com a “Hazte 
mayor - Fiesta al de arriba”.

Bona tornada a totes i tots, i que la tardor ens mantingui la salut i 
l’alegria.

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

Desde el grupo municipal Ciutadans Premià de Dalt deseamos que todos 
nuestr@s vecin@s hayan podido disfrutar de sus vacaciones de verano.
Llegó septiembre y se inicia un nuevo curso escolar y político. Un curso 
escolar que para tod@s nuestr@s hij@s se adelanta, por una decisión del 
departament d'Ensenyament, sin tener en cuenta la opinión de profesores 
ni sindicatos, se prevé un inicio de curso caótico. Y si a esto le sumamos 
que las aulas/barracones del futuro Instituto-Escuela Santa Anna no 
están adecuadas para el curso 2022/23 y que el convenio con la Generali-
tat no está fi rmado, el caos para las familias de Premià de Dalt es mucho 
mayor. Todo esto es un claro ejemplo de las malas o inexistentes políticas 
por parte de la Generalitat en educación, su único interés es que se hable 

catalán en las aulas… También sufrimos la falta de previsión por parte de 
nuestro equipo de gobierno, que no ha sabido estar a la altura de las cir-
cunstancias y que va a tener a nuestr@s hij@s en módulos prefabricados 
durante muchos meses a la espera de la construcción del nuevo edifi cio. 
Desde Ciutadans Premià de Dalt, queremos y vamos a ser la alternativa a 
este gobierno municipal, que disfraza con palabras todas sus malas gestio-
nes (construcción del nuevo CAP, Instituto-Escuela Santa Anna, falta de 
seguridad…).

cspremiadedalt@gmail.com / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) 
Cs Premià de Dalt (Facebook) / 663734010

Premià de Dalt
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a especialitats hi ha medicina de famí-
lia i pediatria. Ara bé, cardiologia, en-
docrinologia... de moment no hi són. 
He de dir-vos, però, que no depèn de 
nosaltres sinó de CatSalut.  

L’atenció primària ha canviat 
i ara es mira des d’una òptica 
diferent, donant importància a 
la qüestió emocional, la fisioterà-
pia... 
Sí, al nou CAP disposem d’un referent 
de benestar emocional comunitari, 
nutricionista, fisioterapeuta... La 
salut mental ja és un dels principals 
motius de consulta i amb la pandè-
mia s’han incrementat els intents 
de suïcidi, els problemes de salut 
mental, els relacionats amb conflictes 
familiars o de parella... A vegades par-
lem més de la salut física o fins i tot 
mental quan hauríem de fer-ho més 
de salut emocional. És a dir, de com 
gestionar els sentiments.

Sou l’autor del llibre 'Puto virus'. 
Un títol que no deixa dubtes... 
Hi ha un abans i un després en 
l’atenció primària i en la vida de tots 
nosaltres... El llibre va sortir a l’inici 
de la pandèmia i per mi va ser una 
forma d’expressar la ràbia sorgida 
de la covid-19. Hi analitzo el perquè 
de segons quines coses a partir de 
la prepandèmia i la pandèmia. Crec 

que ara ens hem de tornar a motivar 
per gaudir de l’atenció primària d’una 
altra manera.

A la inauguració del nou CAP 
destacàveu l’equip que hi treballa 
com “el millor del món”. Tan satis-
fet n’esteu?
Víctor Català, com sabeu, era el 
pseudònim que emprava Caterina 
Albert i Paradís. Ellas s’hi amagava 
al darrere per publicar en aquella 
època. Doncs bé, avui el context ha 
canviat radicalment i el 90% dels pro-
fessionals del CAP són dones i no els 
cal cap pseudònim per amagar la seva 
feina a la medicina. N’hem d’estar 
molt orgullosos i sí, per mi és el millor 
equip del món.

Treballeu en un edifici nominat 
als Premis FAD d’arquitectura, un 
CAP que en entrar-hi no t’imagi-
nes que és un centre de salut. Hi 
esteu d’acord?
Treballar en un equipament nou 
sempre és positiu i si l’edifici és re-
conegut arquitectònicament, encara 
més. El nostre CAP és molt confor-
table, el pacient s’hi troba a gust i és 
reconfortant tant per a ell com per 
als professionals. La gent somriu i 
s’hi treballa molt a gust. Es genera 
un àmbit de bones vibracions i bon 
ambient que hem de mantenir segur.

Sou especialista en medicina fa-
miliar i comunitària però també 
teniu un vessant solidari, oi?
La residència de medicina en es-
pecialitat familiar i comunitària la 
vaig començar a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol i després com a adjunt 
en el Centre d’Atenció Primària de 
Llefià - Badalona. També he treballat 
en una zona rural d’Irlanda. Quant 
a solidaritat, m’han interessat les 
persones refugiades, primer amb la 
crisi a Síria i l’Afganistan quan fugien 
cap a Lesbos (Grècia), i recentment 
les que fugien d’Ucraïna. Penso que 
no hem d’oblidar el que passa fora de 
casa nostra.

El passat 23 de maig obria portes 
el nou CAP Premià de Dalt. Com 
funciona?
Funciona millor del que esperava. Els 
primers passos sempre són difícils 
fins que s’agafa el ritme. A poc a poc 
ha anat augmentant el flux de pa-
cients i per tant la feina del personal 
sanitari i n’estic molt satisfet. Quant 

Albert Bellvert
Metge i director del 
CAP de Premià de Dalt

L'entrevista

Al CAP Premià de 
Dalt - Víctor Català 
la gent somriu i s’hi 
treballa molt a gust. 
Es genera un clima
de bones vibracions
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