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La Pinassa Premià de Dalt

L’arribada de la tardor ens porta el canvi a l’horari d’hivern. Coin-
cidint amb aquest, ja fa anys que des de l’Ajuntament és l’època a 
partir de la qual reforcem la seguretat ciutadana amb l’objectiu 
de prevenir possibles robatoris a l’interior del domicili. 

Com bé sabeu, a Premià de Dalt vam posar en marxa ja fa anys 
els “serenos”, una mescla d’agent cívic, vigilant i agutzil. És una 
fi gura de proximitat, d’efecte dissuasiu i coordinada per la Policia 
Local, que té per objectiu augmentar la vigilància dels nostres 
carrers i places. Doncs bé, hem decidit reforçar encara més 
aquesta seguretat ciutadana incorporant més agents cívics i aug-
mentant també el nombre d’agents de policia, a les tardes i nits. 

Tot i aquesta iniciativa, acompanyada de la coordinació de la 
nostra policia amb els Mossos d’Esquadra, és important que quan 
sortim de casa, per poca estona que sigui, tanquem bé la porta 
amb clau, que no ens deixem cap fi nestra oberta i que connectem 
l’alarma sempre. Tota precaució és bona. Bona tardor!

L'alcalde escriu
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Destaquem

Ampliació del 
xec familiar 
a la infància i 
l'adolescència
Després del primer xec familiar de 90 euros atorgat per 
l’Ajuntament de Premià de Dalt a tot l’alumnat del poble es-
colaritzat als centres públics per pagar les sortides escolars, 
ara Acció Social i Ensenyament obren una nova convoca-
tòria d’ajuts econòmics per a qualsevol infant i/o adolescent 
empadronat/ada al municipi amb una antiguitat mínima de sis 
mesos, que es trobi en una situació de difi cultat socioeconò-
mica puntual.

Els tipus d'ajuts econòmics seran: individuals de material 
i llibres; sortides i colònies escolars; activitats extraescolars 
esportives i no esportives; menjador escolar; transport esco-
lar; i escolarització i menjador d’infants a les escoles bressol 
municipals.

Els departaments municipals d’Acció Social i Ensenyament 
faran una valoració econòmica, social i escolar per atorgar 
els ajuts, l’import màxim dels quals serà de 800 euros per 
persona benefi ciària. Com explica el primer tinent d’alcalde, 
Alejandro Costa Urigoitia, “és una nova acció que posem en 
marxa per combatre la crisi econòmica mundial que tothom 
anuncia, i ho fem pensant en les famílies de classe mitjana i 
treballadora del nostre poble”.

Com demanar els ajuts?
Caldrà presentar la sol·licitud (model específi c) i la docu-

mentació requerida a la Seu-e de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt. El termini de sol·licituds acabarà el 31 d’octubre de 2022.

PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
EMPADRONADES AL POBLE, AMB VALORACIÓ

ECONÒMICA I SOCIOESCOLAR PRÈVIES

1 Ajuts individuals material i
llibres

Colònies i sortides
escolars

Activitats extraescolars

Menjador i transport
escolars

2

3

4

NOUS AJUTS
ECONÒMICS FINS

A 800 EUR

premiadedalt.cat

Ampliem el xec familiar!

L’import màxim serà de 800 euros per persona

Valoracions per atorgar 
els ajuts econòmics: 

1. Econòmica (segons la renda 
familiar)

2. Socioescolar:
- Característiques de la composició familiar
- Suport a l'escolarització en l'etapa d'edat 
compresa entre els 0 i 3 anys
- Escolar
- Serveis especialitzats
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Política municipal

La renúncia es va fer efectiva en 
el Ple ordinari celebrat dilluns 19 
de setembre

Carlos Garcia Ábalos deixa el 
càrrec de regidor a l'Ajuntament

Un dels dos regidors de Crida Premià 
de Dalt, concretament Carlos Garcia 
Ábalos, renunciava a la seva acta com 
a regidor municipal en el Ple celebrat 
aquest dilluns 19 de setembre. Garcia 
Ábalos ha estat regidor durant set 
anys, des de les eleccions municipals 
celebrades l’any 2019 en què el seu 
grup polític va obtenir representa-
ció. En la seva intervenció, en què es 
va mostrar visiblement emocionat, 
va destacar “la gran responsabilitat 
i orgull que suposa ser regidor”. Els 
diferents portaveus dels grups mu-
nicipals i l’alcalde, Josep Triadó, van 
dedicar-li paraules d’agraïment a la 

seva tasca política i de bons desitjos 
destacant-ne tots i totes la seva hu-
manitat. Previsiblement al Ple ordi-

nari de novembre prendrà possessió 
la persona que el substituirà, Víctor 
Pérez Berruezo. 

Ple ordinari del 19 de setembre del 2022

Aprovació inicial 
de la modifi cació de 

l’Ordenança reguladora 
de la tinença d’animals 

domèstics

APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació provisional 
de la modifi cació puntual 

del POUM del Polígon 
d’Actuació Urbanístic 

número 02 “Can Costa”

Junts
PSC ERC-AM Crida

Cs

Aprovació inicial de la 
modifi cació puntual del 

POUM per canviar la 
qualifi cació de la fi nca del 
camí de can Soberano – 

torrent de can Malet

Junts
PSC

ERC-AM

Crida
Cs

Aprovació inicial de 
la modifi cació puntual 
del POUM a l’entorn 

del pavelló poliesportiu 
municipal, carrer Ebre i 

carrer Nord

Junts
PSC

Crida
Cs ERC-AM

Moció de suport a en 
Roger i de rebuig a les 

peticions de presó que se 
li demanen

ERC-AM
Junts
Crida

Cs PSC

Aprovació inicial del 
Reglament regulador del 
teletreball per al personal 

de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt

APROVAT PER UNANIMITAT

ERC-AM
Junts
Crida

PSC
Cs

Moció conjunta d’ERC i 
Junts per a l’aprovació 
del Manifest de l’Acord 
Social per a l’Amnistia i 

l’Autodeterminació

Consulteu tota la crònica del 
Ple escanejant el codi QR
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Medi Ambient

Eliminat un rusc de vespa 
asiàtica al Xamorot
Es trobava en una zona de difícil accés en l’àmbit de Puig de Pedra i va ser detectat pel veïnat

La col·laboració del veïnat va fer pos-
sible detectar aquest rusc de vespa 
velutina a Premià de Dalt. Davant la 
dificultat per accedir al niu detectat, 
tal com va passar fa temps en un 
altre de la zona de la Cisa/Can Nolla, 
l'acció es va fer mitjançant un fusell 
que permet, des de la distància, dis-
parar bales amb insecticida congelat a 
l’interior del rusc.

El principal benefici d'aquest sis-
tema és l’augment de la seguretat i la 
reducció de l'impacte ambiental. Amb 
altres mètodes es necessiten uns tres 
litres d'insecticida per acabar amb un 
niu, amb la marcadora en calen uns 20 
mil·lilitres. A més, només és necessari 
un tècnic per realitzar la tasca. 

Un cop injectat el verí, en 48 hores 
totes les vespes estaven mortes. El 
rusc es manté, però completament 
inactiu. Amb aquest ja són tres els 
ruscs retirats pel Consistori, un a la 
Cisa i l’altre a la carretera de Pre-
mià de Mar, a l’altura del parc Felicià 
Xarrié.

Amb la nova normativa aprovada en 
el darrer Ple, que entrarà en vigència 
un cop ho publiqui el BOP, el veïnat 
propietari d’animals de companyia 
(gossos, gats i fures) hauran de ruixar 
amb aigua la zona on el seu animal s’ha-
gi pixat, sobretot en els elements del 
mobiliari urbà.

El canvi en l’ordenança també esta-
bleix la prohibició que els animals orinin 
als parterres enjardinats i als escocells 
amb vegetació. L’orina s'haurà de diluir 
amb aigua per tal d'assegurar la neteja 
de la zona afectada de la via pública i 

La vespa asiàtica
És una espècie invasora provinent 

del sud-est asiàtic i molt estesa a 
Catalunya ja que no té cap depreda-
dor natural i les condicions climàti-
ques li són favorables. Els vespers els 
construeixen, preferentment, a les 
branques altes dels arbres, tant a les 
zones urbanes com agrícoles o bosco-
ses, tot i que en alguns casos també 

poden fer els nius en construccions, 
entre matolls o enterrats.

Col·laboració ciutadana
Quan es detecti un niu s’ha de 

comunicar a la Policia Local (93 693 15 
00) o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament (93 693 15 15) perquè 
s’actuï des de l’àrea de Salut Pública al 
més aviat possible. 

Obligatori ruixar 
amb aigua les 
pixades dels 
gossos

evitar així la degradació del mobiliari 
urbà. No fer-ho serà un incompliment 
lleu, amb sancions que oscil·len entre 
els 100 i els 400 euros. 

Cal recordar també l’obligació de 

censar els animals domèstics al Re-
gistre municipal. És un tràmit gratuït i 
que inclou la necessitat de comunicar 
la mort i/o canvi de domicili de l’animal 
de companyia.
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Tauler de notícies

bre
us Montse Assens 

guanya el Jacint 
Verdaguer de poesia

La Mariona visita 
Premià per mostrar 
el projecte solidari

Nova Aula 
d’estudi al barri 
del Remei

Nous dispensadors 
de bosses per a les 
defecacions de 
gossos

La veïna de Premià de Dalt Montse Assens ha 
tornat a guanyar un nou certamen literari. En 
aquesta ocasió, ha estat el Premi Jacint Verda-
guer de Poesia pel poemari Temps del verb en 
el marc del lliurament dels XLIII Premis Lite-
raris de Calldetenes celebrat el passat 17 de 
setembre al municipi osonenc. Enhorabona!

El 16 de setembre la Mariona i la seva mare, de 
l’Associació Familiar de Nens i Nenes del Mares-
me amb Càncer Marional, van visitar-nos per 
donar a conèixer el seu projecte solidari. L’entitat 
neix arran de l’experiència de la Mariona amb la 
malaltia, després de patir dues leucèmies molt 
agressives quan era petita. Han començat aquesta 
aventura per ajudar altres famílies que passen 
pel mateix i donar-los suport emocional en el llarg 
procés. També té per objectiu oferir ajudes econò-
miques per cobrir desplaçaments.

Per recaptar fons l’entitat ha dissenyat unes 
dessuadores i samarretes que ja estan disponibles 
a les seves xarxes socials. Per posar-se en contac-
te amb l’entitat cal trucar al 93 824 11 84.

Des del passat 23 de setembre ha obert portes 
l’Aula d’estudi al barri del Remei, on abans hi ha-
via el dispensari mèdic. L’aula és gratuïta i està 
oberta a tots els infants de Premià de Dalt que 
necessitin d’un espai de reforç escolar. S’han 
fet dos grups d’edats diferents i les famílies que 
vulgueu apuntar les vostres fi lles i fi lls heu de 
fer-ho contactant al telèfon 607 371 288. 

S’han renovat les papereres dispensadores 
de les bosses perquè les persones propie-
tàries d’animals domèstics recullin les seves 
defecacions. D’altra banda, s’han hagut de 
col·locar senyals de “Gossos no” a l'enjardi-
nada avinguda Puig de Pedra –amb un tipus 
de gespa de baix manteniment– ja que no 
es recollien les caques. Cal recordar que és 
obligatori fer-ho per evitar les multes que 
oscil·len entre els 100 i els 400 euros.

LITERATURA EDUCACIÓ
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El CAP Premià de Dalt, part 
del 48h Open House BCN
48h Open House és la principal cita de 
Barcelona, i altres municipis, amb l'arqui-
tectura, un cap de setmana al mes d'oc-
tubre de portes obertes a més de 250 
edifi cis de tota mena, forma i mida. El 
programa convida a tothom a explorar el 
valor d'un espai ben construït i dissenyat. 
En els darrers anys, l'esdeveniment a 
Barcelona s'ha ampliat per incloure-hi 
ciutats i pobles de l'àrea metropolitana i 
la costa del Maresme.

Premià de Dalt hi participa per 
primera vegada i diumenge 23 d’octu-
bre d’11 a 14 h i de 17 a 20 h el nou CAP 
obrirà portes i hi haurà un servei d’infor-
mació cultural per a aquelles persones 
que vulguin visitar-lo dins del Festival 
d’Arquitectura Open House BCN. 
Es tracta d’un esdeveniment en què 
s’obren equipaments i espais privats per 
mostrar l’arquitectura, el patrimoni i, 
especialment, la volta catalana. Enguany, 
hi participa Vilassar de Dalt i com explica 
el regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, Ramon Golart, “el con-
sistori veí ens va demanar col·laborar-hi 
obrint espais, i hem decidit iniciar-nos 

L’Ajuntament col·labora amb el de Vilassar en el festival d’arquitectura del proper 23 d’octubre

Municipi

amb el nou centre d’atenció primària, un 
edifi ci certament singular”.

Finalista dels Premis FAD 2022
El nou centre d’atenció primària de 

Premià de Dalt ha estat distingit com 
un dels projectes fi nalistes dels Premis 
FAD 2022 en la seva categoria d’arqui-
tectura. L’equipament, que va entrar en 
funcionament el passat mes de maig, és 
obra d’un equip format per Jordi Badia, 
Jero Gutiérrez i Francesc Sandalinas 

(del despatx Baas Arquitectura), i rep 
aquest reconeixement per part del jurat 
perquè “fuig dels estereotips dels cen-
tres de salut, perquè demostra que es 
pot construir amb preus ajustats sense 
haver de recórrer als prefabricats i per 
una atmosfera interior que vol digni-
fi car –diuen– els pacients”, i afegeixen 
que és “refl ex d’un disseny contundent, 
s’evidencia que la limitació dels mate-
rials no xoca amb la negació de les seves 
variants constructives”.

Instal·lades 87 plaques solars 
a la teulada de l'ajuntament

El sostre de l’edifi ci consistorial situat 
a la plaça de la Fàbrica ja llueix les 
87 plaques fotovoltaiques amb una 

potència de 40 kWp. Es tracta d’una 
nova acció mediambiental per pro-
moure l’energia sostenible i combatre 

així el canvi climàtic. Aquesta és la pri-
mera instal·lació de plaques a edifi cis 
municipals, però ja se n’han previst a 
vuit espais municipals més.

L’actuació està emmarcada en el 
Pla de Mandat 2019-23 i alineada amb 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030. 
Aquesta acció s’afegeix a la política 
fi scal verda –amb descomptes en l’IBI 
i l’impost de vehicles– dins del pro-
cés de transició ecològica i cap a un 
entorn verd i sostenible de la vila de 
Premià de Dalt.

La inversió ha estat de 50.000 
euros, 100% subvencionada per la 
Diputació de Barcelona.



En2’
minuts

Nou reforç en seguretat ciutadana
30 octubre: canvi d’hora

Més patrulles de la  Policia Local a la tarda i nit

6 nous “serenos” en aquest horari

Accions

Càmeres a la nova entrada/sortida de la Cisa
pel carrer de la Tordera

Instal·lació 2a anella de càmeres lectores de matrícules

Distribució de la vigilància

S’amplia la plantilla dels “serenos” amb 1 vigilant 
per a cada zona urbana del municipi:

1. Les Pèrgoles i part oest del Remei

2. Barri del Remei – Castell

3. Nucli antic: de l’Espai la Fàbrica a camí de la Costa i camí de Can Creus

4. Des de l’Espai la Fàbrica a la part est de la Cisa

5. Eixample: des de Can Verboom a l’Espai la Fàbrica

6. Puig de Pedra, Sot del Pi i nova urbanització de la Cisa

7. La Floresta i Can Vilar

8. Santa Anna – Tió

Amb el canvi a l’horari d’hivern ( a les 3 seran les 2 de la matinada), 
l’Ajuntament engega un nou Pla de reforç de la seguretat ciutadana per 
a evitar robatoris i incidents.

Més efectius policials

8 zones



Controls 

Difusió de campanyes preventives

Figura de proximitat:
A peu / En moto / Patinet elèctric

Barreja d’agent cívic, agutzil i vigilant privat

Efecte dissuasiu: en cas d’incidència avisen la Policia Local

Combaten l’incivisme:
Persones que no recullen els excrements dels gossos
Persones que deixen residus fora dels contenidors
Contenidors desbordats
Sorolls a la nit / Botellots a la via pública

Protocol d’actuació amb una Comissió municipal transversal:
Via penal

Via administrativa

Ràpida intervenció de la Policia Local i l’Ajuntament:
Detecció immediata d’okupes

Informe tècnic de problemes estructurals o salubritat = desallotjament

Govern municipal aplica un recàrrec del 50% en l’IBI als habitatges 
buits següents per a promoure’n la venda o lloguer:
D’entitats bancàries o grans tenidors
Sense cap persona empadronada

En2’
minuts

Serenos S.XXI

Coordinats per la Policia Local

Actuacions conjuntes amb la Policia Local

Mossos d’Esquadra

Contra las okupacions mafi oses
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Cultura / Entitats

Amb el temps
he après a denunciar
l’extermini de la raó.
A poc a poc,
he sentit la pau
en el vocabulari bàsic
del verb existir.
Aprenc el crit,
el poleixo i el faig meu.
Ni un pas enrere!
Aprèn-lo, em dic,
memoritza’l i repeteix-lo,
sempre que l’equilibri
et faci dubtar.

TEMPS DEL VERB. Montse Assens
Premi de Poesia Jacint Verdaguer 2022

equilibri

El periodista i historiador Vicenç Lo-
zano, excorresponsal de TV3 al Vaticà, 
impartirà una conferència el dimecres 
5 d’octubre sota el títol “Secrets del 
Pontifi cat del papa Francesc”. I el dia 19, 
la doctora en Història Núria Castellano 
oferirà una nova xerrada, “Dones i tre-
ball a Egipte”.

La cuinera i Creu de Sant Jordi Ada 

Arrenca el nou calendari 
d’activitats de l’Aula d’Extensió 
Universitària de Premià de Dalt

El primer trimestre del 
curs 2022-23 consta de set 
conferències

Fotografia. Lluna d’Esturió. Pere Corbalan  equilibri  
 
Amb el temps 
he après a denunciar 
l’extermini de la raó. 
A poc a poc, 
he sentit la pau 
en el vocabulari bàsic 
del verb existir. 
Aprenc el crit, 
el poleixo i el faig meu. 
Ni un pas enrere! 
Aprèn-lo, em dic, 
memoritza’l i repeteix-lo, 
sempre que l’equilibri  
et faci dubtar. 
 
TEMPS DEL VERB. Montse Assens 
Premi de poesia Jacint Verdaguer 2022 
 

 

Parellada; l’enginyer de camins, canals 
i ports Marcos Ibáñez; el catedràtic 
d’Història Contemporània i Món Actual 
Andreu Mayayo, i la doctora en Història 
Medieval Laura de Castellet completa-
ran la programació d’aquest trimestre.

El fi lòsof de la ciència i assagista 
Jordi Pigem encetava la programació el 
passat 21 de setembre amb la conferèn-
cia “Raimon Panikkar i els reptes del 
món d’avui”. 

L’Aula és una associació cultural, 
educativa i sense ànim de lucre que vol 

ser un espai de formació permanent, 
obert a totes les persones adultes. 
Proposa activitats durant tot l’any per 
debatre sobre temàtiques i pensaments 
diversos a partir de les vivències i la 
trajectòria professional de diferents 
persones.

Totes les activitats que organitza 
tenen lloc al Casal Jove (entrada per 
passatge Sant Crist) els dimecres a les 
18.30 h. La quota anual de soci/a és de 
40 euros, i el preu de cada conferència 
per a no socis/es és de 5 euros.
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Ensenyament / Entitats

Un curs de telèfon mòbil  
i un d'anglès seran les dues 
propostes estrella d'aquest 
nou curs acadèmic

L’Aula Municipal d’Adults estrena 
curs amb noves propostes

L’aula, situada al Centre de Forma-
ció Permanent, a la plaça Mil·lenari, 
ofereix aprenentatges diversos a 
les persones majors de 18 anys. En 
aquest context, aquest octubre s’es-
trenen dos nous cursos: Ús del mòbil 
i anglès inicial. 

En el cas del curs de telèfon mòbil 
l’objectiu és trencar la bretxa digital 
entre la gent més gran i que aques-
tes persones aprenguin a utilitzar el 
telèfon per demanar hora al metge, 
consultar les seves finances, contac-
tar amb l’Ajuntament... Es farà els 
dimecres a les sis de la tarda. 

Pel que fa a l’anglès inicial es 
pretén facilitar les primeres passes 
en aquesta llengua, cada cop més 
present en el dia a dia, a totes les 
persones majors de 18 anys que 
vulguin aprendre-la. Aquest curs es 
farà els dilluns a les 16.45 h.

Les inscripcions a aquests dos 
cursos s’han de fer a la mateixa Aula 
Municipal d'Adults. Si us hi voleu 
posar en contacte, el seu telèfon és 
el 93 693 15 94.

Del 9 al 12 d'octubre, 
festes del barri del 
Remei de Premià
L’Associació de Veïns del Barri del Remei 
ja té a punt el programa d’activitats per 
celebrar les festes en honor a la seva 
patrona, la Verge del Remei. Tres dies 
de gresca i xerinola amb activitats per a 
tothom, que es desenvoluparan, majo-
ritàriament, a l’envelat que s’instal·la en 
aquesta zona de Premià de Dalt.

Diumenge 9 d’octubre hi haurà infla-
bles, a les 16.30, seguit d'un pintacares a 
partir de les sis de la tarda. En acabar, hi 

haurà una xocolatada per a la canalla.
Dimarts 11 d’octubre la jornada ens 

depara uns monòlegs amb Jona OPH (21 
h) i sopar a l’envelat seguidament (venda 
anticipada de tiquets). Per tancar la jorna-
da hi haurà ball amb l’orquestra Chacum-
bels Music a partir de les onze de la nit.

Finalment, dimecres 12 d’octubre se 
celebrarà la tradicional missa en honor a 
la patrona del barri, la Verge del Remei, 
oficiada per Mn. Ramon Roca, de la Parrò-
quia de Premià de Dalt, a les dotze del 
migdia. Seguidament podrem gaudir d'una 
cercavila amb New Wave Percussion, 
que acabarà amb un vermut. A la tarda, 
concretament a les sis, se celebrarà el 
festival de playbacks i, ja per acomiadar la 
festa major, el fi de festa seguidament.
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Enguany el municipi, la Biblioteca 
Jaume Perich i la comarca celebrem 
els 70 anys del naixement i els 30 de 
la mort de Valerià Pujol i Bosch.

Valerià Pujol, en Valeri, neix 
a Premià de Dalt el 28 de febrer 
de 1952. Als tres anys i escaig cau 
malalt de poliomielitis, que el deixa 
molt limitat físicament. En Valerià 
fou un dels escriptors més destacats 
dels setanta i els vuitanta, activista 
cultural i polític i poeta incansable 
fi ns a la seva mort, als 40 anys.

La Biblioteca Jaume Perich col·la-
bora amb l’associació Can Vallerià 
en aquest projecte amb un acte 
acadèmic que tindrà lloc el proper 
dia 6 d’octubre a les 19 h amb David 
Castillo i Alex Broch. 

Aquest mes d'octubre la biblioteca us convida a commemorar el 70è aniversari de Valerià Pujol 
i Bosch amb una guia de lectura amb totes les obres que podeu trobar a la biblioteca de Premià

Us destaquem algunes obres 
de Valerià Pujol:

Destinatari d'albes

Interruptus

Les  portes

Aquest mateix dia s’inaugurarà 
l’exposició Valerià Pujol vist pels 
artistes i es farà la presentació del 
conte que s’ha editat des de l’Ajun-
tament de Premià de Dalt sobre 
la seva fi gura, amb textos d’Albert 
Calls i il·lustracions de Roger Ball-
brera.

Precisament perquè creiem que 
s’ha de donar visibilitat i recuperar 
la seva obra, aquest mes d’octubre 
hem preparat una guia de lectu-
ra amb totes les obres de l'autor 
nascut a Premià de Dalt que podreu 
trobar a les prestatgeries de la bi-
blioteca. Us convidem a descobrir, si 
encara no ho heu fet, tot el que ens 
va deixar Valerià Pujol i Bosch.

val

pu
jol

erià
en la literatura
catalana

contemporània
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Conversa amb
David Castillo
(escriptor i crític literari)
i Àlex Broch
(crític literari i assagista)

Inauguració de
l’exposició Valerià Pujol
vist pels artistes
i presentació del
conte Valeri, original
d’Albert Calls
i Roger Ballabrera

Dijous 6 d’octubre
de 2022, 19 h
Biblioteca Jaume
Perich i Escala
Riera de Sant Pere, 88
Premià de Dalt

Palmira

Terra de crims
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Racons a Instagram

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

@pcc.fotos

@evita_pinkie

@rosaicarles

@mrifab

@martacbcb

@marpemu

@djmasterfl ash

@teresa.m.f

@pilipujadas

@helmartorell
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Sempre al costat 
de les famílies

Més enllà de l'Agenda 2030

La importancia de las asociaciones 
de vecinos en Premià de Dalt

Ser al costat de tot el veïnat i famílies i, especialment, de les classes mitjana i 
treballadora del municipi més afectades per aquests moments d'incertesa i crisi 
sobrevinguda marquen l'inici del curs polític del grup de govern de Junts_Nou 
Impuls. Entre moltes altres mesures, destaquem un nou ajut en l'àmbit escolar 
anomenat “xec familiar” que implica un estalvi de 90 euros per cada alumne de 
Premià de Dalt de les escoles públiques. Aquesta mesura la reforcem amb un ajut 
addicional per a famílies que puntualment tinguin difi cultats afegides (fi ns a 800 
euros). La segona mesura incideix directament en la seguretat de la vila. Con-
sisteix a complementar la tasca efi cient de la nostra Policia Local amb un major 
nombre de serenos del segle XXI (vigilants de barri), un nou equip d'agents cívics 
i una segona anella interior de càmeres de vigilància. Aquesta acció permetrà  
obtenir presència a totes les zones i barris de la vila i neix amb l’objectiu de reduir 
al màxim els possibles robatoris que es generen en horari d'hivern. La tercera 
mesura que destaquem és una nova tanda d’ajuts al teixit productiu, comerços, 
autònoms i empreses que incideix directament en noves contractacions laborals, 
el foment de l'emprenedoria i la reducció de l'atur. Aquests són exemples que el 
govern, encapçalat per Josep Triadó, continua assolint les fi tes del Pla de man-
dat, contracte amb la població de Premià de Dalt.

Finalment, valorem positivament l’Ulisses Fest per l’alta participació, desta-
cant la importància de la seva celebració per la projecció local que aporta quant a 
cultura, patrimoni, comerç, restauració i esport local.

@juntsperpremiadedalt

No us voldríem cansar gaire amb una lectura feixuga sobre els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030, 
per als pobles i ciutats dels països signants de l'acord de les Nacions Unides apro-
vat el 25 de setembre del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa i la fam fi ns a la pau, la 
salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció 
del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el 
consum i la producció sostenibles i la governança.

Des del PSC ens hem capfi cat a tocar encara més de peus a terra, i per a Pre-
mià de Dalt tenim clar que s’ha d’ aprofundir més que la despesa pública de cada 
òrgan de gestió s'ajusti als objectius de l'Agenda 2030. Per tant, ja estem fent 
propostes realitzables, des del govern municipal, encaminades a la millora i sos-
tenibilitat de l'espai urbà, la mobilitat, la neteja, els recursos energètics en edifi cis 
municipals i espai públic, accessibilitat de carrers i equipaments municipals, etc.

És prioritari pensar estratègies de millora, compartir-les amb les com-
panyes i els companys del consistori i amb la ciutadania per tal de fer-les viables i 
executar el pressupost pensant no només en Premià de Dalt, que també, sinó en 
la contribució del nostre municipi al planeta. Tenim Premià de Dalt al cor, i hem 
de possibilitar que sigui un cor sa i que bategui fort.

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

L'estiu s'escola, les vacances fi neixen, retorna la política i les aules 
s'omplen de nenes i nens.

Tot retorna a la reconfortant normalitat, que ningú desitja, però que 
tothom agraeix.

Normalitat a les aules, tant si són en mòduls, a la biblioteca o al pati a l'om-
bra fresca d'una morera. Perquè aula, paraula d'origen llatí, vol dir justament 
això, pati.

Quitxalla, jovent, docents, personal de serveis i fam de coneixement. 
Aquests són els ingredients necessaris d'una educació de qualitat, que per-
segueix com a objectiu primer acompanyar en el seu creixement i maduració, 
fomentar el pensament crític, el respecte per la natura i el compromís social 
a aquells i aquelles que un dia ens han de procurar una societat més justa i 
equitativa.

A Premià de Dalt, racó privilegiat d'un primer món que no sempre està 
pendent dels més desfavorits, gaudim d'una oferta educativa de qualitat, que 
hem d'amanyagar, preservar i enfortir tant com sigui possible, conscients que 
altres infants malden per tenir només allò més bàsic.

Seguim amb el compromís de treballar pel benestar de totes les 
premianenques i premianencs.

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

Desde Ciutadans Premià de Dalt queremos aprovechar este artículo para 
reconocer la importancia que tiene el fenómeno del asociacionismo en 
la actualidad, porque gracias a la existencia de este tipo de organismos 
se han conquistado numerosos derechos sociales y se fomenta el tejido 
social para trasformar nuestros barrios. Otro de los logros de las AA.VV. 
es la consecución de instalaciones de dominio público, ya sea de carácter 
deportivo o de carácter cultural. Tampoco podemos olvidar, en lo que 
compete a nivel de infraestructuras, la lucha contínua con el Ayuntamien-
to para el arreglo de calles que tienen el pavimento en mal estado o el 
reasfaltado de varias de las vías de Premià de Dalt, entre otros muchos 

logros. Y todo esto se consigue gracias a un grupo de personas concien-
ciadas, inquietas, solidarias, que dedican su tiempo trabajando volunta-
riamente, con ilusión, esfuerzo y de manera altruista. Pero ¿hay algún 
reconocimiento desde el área de Participación Ciudadana, gestionada 
por el PSC, la labor que realizan las AA.VV.? ¿Se les da algún tipo de visi-
bilidad en los medios de comunicación de Premià de Dalt? La respuesta 
es NO. Por eso desde Ciutadans Premià de Dalt os queremos dar las 
GRACIAS y toca seguir luchando por un Premià de Dalt mejor, pero con la 
participación de los barrios. #JoEstimoPremiàDeDalt

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

Premià de Dalt

Ple de setembre: moció de 
rebuig a les peticions de presó 
a Roger Umpiérrez i darrer ple 
del nostre regidor Carlos Garcia
El passat dilluns 19 va tenir lloc el Ple ordinari del mes de setembre. Des de Cri-
da vam presentar una moció de suport al veí de Premià Roger Umpiérrez i de 
rebuig a les peticions de presó que li demanen. El considerem un judici polític 
i un muntatge policial per part de la maquinària de l'Estat per escarmentar i 
desmobilitzar la ciutadania davant els fets de l'1 d'octubre. En aquest punt vam 
tenir l'oportunitat de comptar amb el mateix Roger per defensar la moció. 

També vam exigir a l'equip de govern la creació d'un nou pla d'ordenació 
urbanística més sostenible, i vam fer costat al nou reglament de teletreball per 
als treballadors i treballadores de l'Ajuntament. 

Aquest va ser l'últim ple del nostre regidor Carlos Garcia Ábalos, que 
després de més de set anys de servei al poble i amb el compromís cap al nostre 
codi ètic de no perpetuar-se en el càrrec va renunciar a l'acta de regidor. 

Des de la Crida volem agrair-li tot aquest temps de dedicació al nostre 
poble, portant la veu de la ciutadania dins les institucions.

En aquest codi QR teniu l'enllaç al vídeo resum del Ple, i 
a la descripció del vídeo hi teniu els enllaços al vídeo del 
comiat i al de la presentació i votació de la moció.

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

La centraleta era just al darrere 
de l’actual botiga. Com funcionava?
La gent havia de venir aquí, demanar 
una conferència amb Barcelona i espe-
rar. Penseu que a vegades més d’una 
hora perquè la línia estava saturada! 
Així que això era una mena de sala de 
reunions on tothom s’hi trobava i, és 
clar, la meva àvia estaba assabenta-
da de tot. Era una mena de Sálvame
d’aquella època, en què es trobaven 
els estiuejants –que venien a comprar 
les típiques espardenyes, les sisque-
tes– amb la gent del poble. 

Ja són tres les generacions de Cal 
Sabater. Com ha evolucionat el 
negoci?
L’avi va començar fent sabates a mida 
perquè venia de família de saba-
ters –el seu germà també ho era– i 
unes espardenyes molt senzilles que 
es deien pelotaris. En incorporar-s'hi 
el meu pare, la venda va créixer molt 
perquè venia gent de Premià de Mar, 
Vilassar... es va agafar una cliente-
la molt bona i fi del. I quan m'hi vaig 
incorporar jo, he ampliat la línia de ne-

goci i folro bosses de núvia, restauro 
sofàs de roba i de pell, veles... La meva 
parella ho defi neix molt bé: “Reparem 
tot el que podem”. 

Remuntem-nos a la centraleta...  
Si l’àvia Francisqueta, encarre-
gada de la centraleta, aixequés el 
cap i veiés que esteu a les xarxes 
socials...
No s’ho creuria! Tenim Instagram, 
web, formem part de l’associació de 
comerciants El nostre comerç... He 
de dir-vos que estem molt contents 
perquè amb les xarxes socials hem 
arribat a un nou públic. Gent jove, que 
normalment no repara massa però 
que ens ha conegut i ja són clients. 

Ets un artesà amb clients d’arreu, 
oi?
La veritat és que sí. Com a anècdota, 
el grup Locomía va venir i li vam folrar 
les sabates! I una noia de Nova York 
que no trobava ningú que li fes i ens va 
enviar dos parells de sabates de núvia 
perquè les folréssim. A part, vam fer 
les sabates de nuvi d’Enric Masip, que 
llavors vivia a Premià de Dalt. Tot un 
orgull, la veritat.

En entrar a Calçats Duran, més co-
negut com a Cal Sabater, es nota la 
història de l’evolució d’aquest establi-
ment, situat a uns baixos del bell mig 
de Premià de Dalt que, a més, havia 
comptat a l’interior amb una centra-
leta telefònica. 

Cal Sabater ha fet 105 anys. Quins 
en van ser els inicis?
Va començar amb els meus avis, Do-
mingo Duran i Francisqueta. El meu 
avi era de Teià i va venir a viure a Pre-
mià de Dalt. Es va casar amb la meva 
àvia, la Francisqueta, i van muntar el 
negoci de sabateria i alhora merceria. 
També tenien la centraleta telefòni-
ca, de la qual es cuidava més la meva 
àvia. I després van posar la polleria al 
mercat municipal. En resum, feien de 
tot: sabates, pollastres, portaven el 
telèfon i el meu avi s'encarregava de 

Florenci Duran
La tercera generació 
de Cal Sabater

L'entrevista

La tradició 
d'un negoci 
centenari
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Horari: 11 - 14 h / 17 - 20 h
PARADES
Barri del Remei
Torrent Castells / Guillem Tell).

Barri Santa Anna - Tió
Carretera de Vilassar (parada de bus).

Nucli antic
Riera de Sant Pere / plaça de la Fàbrica.


