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La Pinassa Premià de Dalt

Les darreres setmanes, Premià de Dalt ha estat notícia arreu 
amb la contractació de l’assessorament de l’empresa Desokupa 
per resoldre les ocupacions mafi oses al nostre municipi, on en 
patim una mitjana de sis intents per any. Si ho heu seguit, també 
sabreu que, de mutu acord, vam renunciar a aquesta contractació 
però que l’empresa en qüestió ofereix de forma gratuïta el seu as-
sessorament a la Policia Local quan aquesta ho consideri adient.

Durant aquests dies he explicat a tothom el perquè d’aquesta 
necessitat d’assessorament que neix d’una situació d’indefensió 
i impotència. D’una banda, perquè les ocupacions mafi oses –que 
res tenen a veure amb les de famílies vulnerables que formen part 
d’un altre circuit que s’atenen des del departament municipal 
d’Atenció Social– són sinònim de problemes de convivència, de ro-
batoris a la zona, de tràfi c de drogues.... En resum, d’inseguretat 
ciutadana. Malauradament, la llei a l’Estat espanyol és la que és i 
no castiga amb presó aquest delicte ni tampoc obliga les perso-
nes ocupes a marxar d’una propietat privada de forma immediata 
com sí que ocorre a altres països europeus.

En aquest context, la meva voluntat és seguir treballant, més 
que mai, per la seguretat i el benestar de les veïnes i veïns de Pre-
mià de Dalt perquè entenc que és la meva obligació com a alcalde.

L'alcalde escriu

Sumari

La Pinassa. Núm. 173

Redacció i fotografi a: Gabinet d'imatge i comunicació
Maquetació: CATVL-97
Imprimeix: Impremta Pagès, SL
Tiratge: 4.500 unitats
D.L: B15451-1989

11Cultura

Conversem amb... Jorge Muñiz 15
Tribuna municipal 14

4Política municipal

5Ocupació

Tauler de notícies 6
8-9En 2 minuts: Compte enrere per a 

116 habitatges públics

3Destaquem: Els impostos a Premià de 

Dalt, congelats un any més

Josep Triadó i Bergés





4

La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

La sessió extraordinària es va 
suspendre pels crits del públic

Aprovades les ordenances fi scals 
per al 2023 en un Ple a porta tancada

La Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme 
havia convocat una concentració a la 
plaça de la Fàbrica per exigir la rescissió 
del contracte d’assessorament entre el 
consistori i l’empresa Desokupa davant les 
ocupacions mafi oses. Tot i que dissabte 
a la nit l’alcalde, Josep Triadó, va anun-
ciar la rescissió per acord mutu d’aquest 
contracte, i així ho va ratifi car en directe 
en un Instagram Live celebrat dilluns al 
vespre, la Xarxa d’Habitatge ha mantingut 
la protesta.

Desenes de persones van entrar a la 
sala de plens i en la intervenció del regidor 
de la Crida, Jaume Batlle, van començar a 
cridar demanant fer fora feixistes i alhora 
la dimissió de l’alcalde. Malgrat que aquest 
va demanar silenci i respectar el Ple de 
forma reiterada, la cridòria va anar a més 
i, fi nalment, basant-se en l’apartat d) de 
l'article 32 del ROM (Reglament Orgànic 
Municipal) es va suspendre el Ple i el Go-
vern va abandonar la sala.

La sessió es va reprendre un cop el 
públic havia abandonat la sala. Jaume 
Batlle també va decidir marxar quan no se 
li va permetre parlar de Desokupa, perquè 
com li va dir l’alcalde “no forma part de 
l’ordre del dia del Ple extraordinari”. Batlle 
va dir que si l’alcalde no dimitia ara mateix, 
ell abandonava el Ple. I així va ser i es va 
afegir a les protestes que s'havien traslla-
dat a l’exterior i que van anar a més fi ns al 
punt que algunes de les persones que hi 
participaven van trencar a cops una de les 
portes d’accés a la sala de plens. 

L’alcalde reprova els fets
Josep Triadó lamentava el que 

havia passat i que va suposar primer 
la suspensió inicial del Ple i, després, la 
seva celebració a porta tancada. L’alcal-
de explicava que “mentre uns alimenten 
comportaments feixistes (trencament 
de la porta de la sala) i antidemocràtics 
(boicotejar l’òrgan de màxima representa-
ció municipal com és el Ple), uns fets que 
seran denunciats degudament, jo seguiré 
treballant més que mai per la seguretat 
i el benestar de les veïnes i els veïns de 
Premià de Dalt”.

Ambdós punts prosperen amb el 
vot favorable del Govern

La sessió només contenia dos punts de 
l’àrea d’Economia: l’aprovació del reconeixe-
ment extrajudicial de crèdits i la modifi cació 
de les ordenances fi scals per al 2023.

El regidor d’Economia, Alejandro Costa 

Urigoitia, destacava el trànsit cap a una 
fi scalitat verda i va posar com a exemple les 
més de 120 peticions de bonifi cació de l’IBI 
per instal·lació de plaques fotovoltaiques du-
rant l’any 2022. El regidor també va explicar 
que “la pressió fi scal a Premià de Dalt és un 
40% més baixa que municipis del voltant 
(Alella, Cabrils, Vilassar de  Dalt, Teià...), el 
que representa 140 euros d’estalvi per cada 
habitant del municipi”.

David Expósito, de Ciutadans, es pre-
guntava fi ns on està disposat aquest govern 
a arribar per ajudar la ciutadania, alhora que 
manifestava que “la bonifi cació d’un 25% de 
l’IBI per posar plaques és poc, ja que hi ha 
municipis que arriben al 50%”.

Quim Fornés, d’ERC, lamentava la 
manca de temps per estudiar la proposta 
de modifi cació de les ordenances alhora que 
explicava que “entenem que les modifi ca-
cions són insufi cients però segur que millo-
ren les actuals, així que ens abstindrem”.

Ple extraordinari del 25 d'octubre del 2022

Aprovació del 
reconeixement 

extrajudicial de crèdits

Junts
PSC

ERC-AM
Cs

Aprovació de la 
modifi cació de les 

ordenances fi scals dels 
tributs municipals per a 

l’exercici 2023.

Junts
PSC Cs ERC-AM
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La Pinassa Premià de Dalt

Ocupació

Premià de Dalt i Teià sumen per la 
indústria amb un 'networking'
El proper 24 de novembre s'organitzarà una jornada oberta a qualsevol empresa interessada

En aquesta nova acció per promoure 
col·laboració i associacionisme empresa-
rial hi participarà Sònia Bartrés Sanuy, 
responsable de projectes de la Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya.

La UPIC és una associació d’asso-
ciacions, sense ànim de lucre, verte-
brada arreu de Catalunya, dedicada a 
la defensa dels interessos de les àrees 
industrials del país, amb l’objectiu que 
les associacions empresarials i totes les 
empreses que en formen part desenvo-
lupin la seva activitat industrial en les 
millors condicions.

La jornada tindrà lloc a Buenatelier 
(Sud, 7, Polígon Buvisa), de les 9.15 h a 
les 12.00 h. Com a gentilesa d’Audi Retail 
BCN (partner de la UPIC), totes les 
empreses assistents tindran una prova 
gratuïta de conducció d’un Audi Q$ 
e-tron 100% elèctric.

Les empreses 
interessades han de 

confi rmar assistència 
escanejant aquest codi QR
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Tauler de notícies

L’Ajuntament de Premià de Dalt i 
Desokupa acorden mútuament la 
rescissió del contracte

L’acord s’iniciava el divendres 21 d’oc-
tubre, després que el responsable de 
l’empresa Desokupa manifestés públi-
cament la seva voluntat de no cobrar 
al Consistori pel servei d’assessora-
ment contractat.

Consultats els serveis jurídics mu-
nicipals, la manera de formalitzar-ho és 
que Desokupa presenti uns instància 
en què comuniqui la seva voluntat de 
rescindir el contracte en qüestió i que 
l’Ajuntament de Premià de Dalt l’accepti. 
En aquesta instància, l’empresa també 
s’oferirà a assessorar la Policia Local de 
forma gratuïta quan aquesta ho conside-
ri adient.

Divendres 25 d’octubre  
ambdues parts van prendre la 
decisió de rescindir el contracte 
en qüestió

PESSEBRE
VIVENT 2022

REPRESENTACIONS:
17 i 18 de desembre 

1a representació a les 18:30
2a representació a les 19:30 

LLOC:
Sota el Santuari de la Cisa

Premià de Dalt 

A la sortida torrada i vi - gratuït

26 de desembre i  1 de gener
1a representació a les 18:30
2a representació a les 19:30 
3a representació a les 20:30

A primers d’octubre el departament municipal de Salut Pública 
posava en marxa una nova acció contra el mosquit tigre a di-
versos punts del poble on s'havia detectat la presència d’aquest 
insecte. El tractament ha consistit en l'aplicació d'un producte 
antilarvari que es posa en els embornals de la vila amb l’objec-
tiu d’evitar la cria del mosquit tigre als possibles focus de la via 
pública. Des de l’Ajuntament es recorda que també és responsa-
bilitat del veïnat frenar la proliferació del mosquit tigre als seus 
habitatges i jardins, evitant l'acumulació de petites quantitats 
d'aigua estancada en pots, pneumàtics o altres recipients que 
són els focus de cria de l'espècie.

Actuació contra el mosquit tigre
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Premià de Dalt revalida les tres 
Flors d’Honor del Viles Florides
El moviment Viles Florides, que promou 
la Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya (CHOC), va lliurar 
el passat 7 d’octubre els seus reconeixe-
ments anuals als 155 municipis catalans 
i comuns andorrans que aposten per la 
transformació de l’espai públic a partir 
del verd urbà. 

Les Viles Florides són aquells pobles 
i ciutats que destaquen per l’actuació 
real, conscient i de llarga durada en 
matèria d’enjardinament, paisatge urbà 
i millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants. Un jurat especialitzat for-
mat per professionals dels sectors del 
viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el 
mobiliari urbà i altres àmbits relacionats 
és l’encarregat de certifi car i renovar 
anualment aquests distintius. 

A més dels 19 municipis amb qua-
tre Flors d’Honor, n’hi ha 74 més amb 
tres Flors d’Honor, entre elles, Premià 
de Dalt; 49 amb dues Flors d’Honor 
–12 menys que el 2021–, i 13 amb una 
Flor d’Honor –un menys que en l’edició 
anterior. També hi ha alguns municipis 
que han demanat la seva adhesió al movi-

Un moviment que és un reconeixement a la tasca dels municipis per la millora de l’espai urbà

Municipi

ment en els darrers mesos i el seu ingrés 
i valoració es tindrà en compte per a 
l’edició de 2023. 

La regidora de Medi Ambient, Marta 
Bosch, valora el reconeixement a Premià 
de Dalt explicant que “va més enllà de 
tenir un poble més o menys bonic. Les 
Flors són un reconeixement a la lluita 

contra el canvi climàtic, a l’aposta per la 
sostenibilitat i a fer de la vitamina verda 
que ens caracteritza un element clau en 
el benestar de les nostres veïnes i veïns”. 

Vilaller ha rebut la Menció a la 
Promoció turística de la marca Viles Flo-
rides per la promoció turística conjunta 
de les Viles Florides del Pirineu de Lleida.

> Ensenyament i Oci
- Espai Educa
- Atenglish
- Psicologia Andrea Jachewicz
- The Learning Kingdom
- Tallers La Cisa
- Mobilparc
- Autoescola La Riera
> Roba, sabates i complements
- Calçats Duran
- Artenseda by Anna Albert
- Fora de Sèrie
- Chic367
> Farmàcia
- Farmàcia Meritxell Galceran
> Imatge, publicitat, impressió 
  i fotografia
- Grup Begood & GSC Comunicació
- Compact Serveis
- Copicotet
- Fotografia Centelles

> Veterinària
- Animalons Veterinaris
> Consultories i gestories
- Joresp
- Assessoria Primiliana
> Restauració
- El Celleret
- Restaurant Sant Jaume
- El Balcó de Premià de Dalt
- Ca la Pilar
- La Piazza de Dalt
- Txoco
- Restaurant La Flor
> Floristeria i jardineria
- Petit Jardí Flors Gemma
- Flowercap
- Jardinet & Piscinet
> Transports
- Group Perez Guzman
> Taller mecànic, neteja, 
  vehicles i accessoris
- Skut Market

> Alimentació
- Carns Laura
- La Maria de la Cisa
- Ca la Ramona
- Pastisseria Xavier
- La Focacceria del Maresme
- Juliette
- Pamsucre
- La Botiga Vegana
- Agrobotiga
- Cal Ninet
- La Cooperativa
> Drogueries, merceries i ferreteries
- Merceria Ca la Teresa
- Instal·lacions Cortada
> Esports, gimnasos, escoles de ball 
  i teatre
- Gimnàs el Poliesportiu
- Centre d’entrenament Funciona
- Xperience Sport – Juli Giner
- Club de Tennis Premià de Dalt
- Thai Yoga by Valentina

> Perruqueria i estètica
- Peluqueria Juani
- Perruqueria Mª Dolors
- Piella Estètica
- Sensacions Nails
- Gabilu Estilistes
- Un Trocet de Mi
- Slow Beauty
> Òptiques i ortopèdies
- MR Sunglasses
> Artesania
- Inés Requena - Ceramista
- Misabalorios.es
> Serveis mèdics i teràpies 
  alternatives
- PunTerapèutic
- Salut Integrativa
- Punt Dental
- Clínica Dental Lòpez i Sotorra
> Interiorisme, construcció 
  i reformes
- Nou ús disseny i creació

VIU EL COMERÇ I ELS 
SERVEIS DE PROXIMITAT!

Contacte:
acomerciantspdd@gmail.com
T 629 436 651



En2’
minuts

Compte enrere 
per a 116 habitatges públics

CAN NOLLA

Superfície

La zona Can Nolla és entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt, sota la Cisa 

i entre la carretera dels Sis Pobles i l’avinguda Comtal (Vilassar).

130.310 m2 per sobre de la C-32

38,23% entorn verd i urbà

6,24% equipament públic

30,93%  patrimoni historicoartístic

24,60%  habitatge (públic + privat)



En2’
minuts

Compte enrere 
per a 116 habitatges públics

CAN NOLLA

Superfície

La zona Can Nolla és entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt, sota la Cisa 

i entre la carretera dels Sis Pobles i l’avinguda Comtal (Vilassar).

130.310 m2 per sobre de la C-32

38,23% entorn verd i urbà

6,24% equipament públic

30,93%  patrimoni historicoartístic

24,60%  habitatge (públic + privat)

Inicialment, tot l’espai era 100% privat.
Després d’anys de negociacions: 

Acord urbanístic Ajuntament / propietat.

Beneficis de l’acord:
116 habitatges públics (+33 que els exigibles per llei).

600.000 € per a l’Ajuntament

Urbanització del sector a cost zero pel municipi

En2’
minuts

Evolució Can Nolla

Construcció d’habitatges 
Baixa edificabilitat.
Màxim 161 habitatges privats.
116 habitatges públics.

Lloguer i venda 
Per a joves (emancipació)

Gent gran (per a promoure’n autonomia personal)

Famílies

HABITATGES
PÚBLICS

ACTUALS CAN NOLLA

Parc d’habitatge 
públic municipal

36
22
23
42
15
20
21 

187 + 116 =   303

Passeig de Can Balet 

Riera Riereta I

Can Verboom 

La Fàbrica

Riera Riereta II 

La Fàbrica II

Torrent Castells

Us interessa un dels habitatges 
públics de Can Nolla?

Envieu-nos un missatge 
al WhatsApp municipal
escanejant aquest codi
QR directament amb el
vostre telèfon.
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Entitats / Cultura

La voluntat de l’ADF Premià de Dalt és 
tenir el màxim nombre possible d’ulls 
al bosc per avisar d’abocaments de 
deixalles, fum, festes il·legals, compor-
taments incívics... i permetre la ràpida 
actuació per resoldre la incidència.

Les Agrupacions de Defensa Fores-
tal (ADF) són entitats sense afany de 
lucre, formades per propietaris fores-
tals, ajuntaments dels municipis del seu 
àmbit territorial, voluntaris i voluntàries 
i entitats municipals adherides segons 
conveni que tenen com a finalitat la 
prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

Objectius i finalitats de les ADF
El seu objectiu és la prevenció i la 

lluita contra els incendis forestals que es 
concreten en els següents punts:

- Elaboració i execució col·lectiva de 
programes de vigilància i prevenció 
d'incendis forestals.

- Col·laboració activa en l'orga-
nització, el control i l'execució de 
mesures dictades o que es dictin per la 
Direcció General de Patrimoni Natural 
i Medi Físic en matèria de prevenció, 
o amb qualsevol altre organisme que 
tingui autoritat i competència en la lluita 
contra els incendis forestals.

L’ADF Premià de Dalt activa  
el seu canal de Telegram
L’Agrupació de Defensa Forestal fa una crida a afegir-s’hi i estar al cas de tot

- Realització de campanyes de di-
vulgació entre els titulars de terrenys 
forestals sobre les accions de prevenció 
i lluita contra els incendis forestals, 
perquè el sector tingui un coneixement 
més gran.

- Sensibilització sobre la població 
rural i urbana en el territori de l'ADF.

- Execució de plans de prevenció, 

creació i manteniment d'infraestruc-
tura, xarxa de camins i punts d'aigua.

- Suport a l'extinció d'incendis 
forestals.

Escanegeu el codi QR 
per subscriure-us al 

Telegram de l'ADF 
Premià de Dalt

Berta Milian, veïna de Premià de Dalt, 
premiada pel llibre '1, 2, 3... Salvada!'
El passat 6 d’octubre l’editorial Babidi-bú 
atorgava el premi a la categoria Millor 
Llibre en Català a la nostra veïna Berta 
Milian, en el marc de la Fira Internacional 
del Llibre (Liber) amb la seva obra 1, 2, 3… 
Salvada!, una guia de primers auxilis per 
als més petits. 

L'Ària és una superheroïna 
entranyable i carismàtica, molt diferent 
al Batman, l'Spiderman o la Superwoman. 
Ella té el superpoder més increïble de 
tots i que ningú no ha descobert encara! 
L'Ària ens ensenyarà el seu secret més 
ben guardat, perquè tots puguem ser 

superherois i superheroïnes. A més, haurà 
de posar en pràctica el seu superpoder 
per ajudar la seva germana Índia, que es 
troba en un seriós problema. Aconseguirà 
resoldre-ho?

Valors implícits
El valor primordial d'aquesta obra és 

la importància de tenir el coneixement 
necessari, per, des de petits, poder salvar 
vides. La moralitat d'aquesta obra és com 
tots podem ser veritables herois a la vida 
quotidiana. Especialment, els més petits 
i com amb les seves mans poden salvar 

vides. 1, 2, 3... Salvada! porta inherent 
el missatge que els nostres petits són el 
futur, i en el present tenen molt a aportar.

Aquí podràs conèixer tota 
l'obra de Milian a través del 

seu perfil d'Instagram
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Cultura

Les activitats organitzades  
a la Biblioteca Jaume Perich 
i Escala es troben en el marc 
de la commemoració de l’Any 
Valerià Pujol

Recordant 
Valerià 
Pujol 
i Bosch

He estimat la ignorància per aprendre cada dia, 
devot d’allò que no sabia, he visitat temples, 
llibreries, tavernes i cases de putes, 
en tot lloc hi he trobat l’hora tretze, la del silenci 
que marquen cada migdia els rellotges savis, 
l’hora en què res et nega la veritat, 
ni el cel t’enlluerna, ni la nit et fa cec, 
i t’amares de vida com ho fa la sorra de la platja 
que engoleix tota l’aigua de l’ona que el mar li envia.

TRETZE CAMPANADES I ALTRES SONS
Pilio Piris. Voliana Edicions

Fotografi a. LLUÇÀ. Pere Corbalan 

L'hora tretze

La Biblioteca Jaume Perich i Escala 
va acollir el passat 8 d’octubre 
l’esdeveniment “Valerià Pujol en la 
literatura contemporània catalana”. 
Amb aquest títol, va organitzar, 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Premià de Dalt i Can Vallerià, un 
acte de record a l’escriptor i acti-
vista cultural i polític.

Una conversa amb David Cas-
tillo i Àlex Broch, escriptor i crític 
literari, i crític literari i assagista, 
respectivament; la inauguració 
de l’exposició “Valerià Pujol vist 
pels artistes”, i la presentació del 
darrer conte infantil editat per 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
Valeri: Valerià Pujol, la revolta de 
la paraula –amb text d’Albert Calls 
i il·lustracions de Roger Ballabre-
ra– van ser les activitats escollides 
per a aquesta jornada cultural de 
record a en Valeri.
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

a la seva increïble “voluntat i amor per 
la vida”, tal com explica Keum Suk a 
l’epíleg d’aquest llibre. 

Sobre el llenguatge estètic de 
l’obra cal destacar el contrast entre 
l’expressivitat impactant dels rostres 
dels personatges mitjançant formes 
geomètriques que simbolitzen la 
deshumanització de les joves tracta-
des com a mers subministres militars 
i aquelles vinyetes on el paisatge es 
converteix en contemplació i silenci; 
d’aquesta manera queda demostrat 
el talent expressiu de Keum Suk per 
traslladar amb delicadesa i lluny de 
sensacionalismes, especialment en el 
context d’una societat que emfatitza 
tant la cortesia i la vergonya, una his-
tòria com la de l’Ok-Sun, que reconeix 
que mai ha tingut un moment feliç a la 
seva vida des que va néixer.

La traducció de Hierba a més d’una 
dotzena d’idiomes és, a dia d’avui,  
sorprenentment oportuna i necessària 
per la contínua disputa que genera en-
tre el Japó i Corea del Sud la reiterada 
negació per part del govern japonès de 
l’existència de les “dones de consol”.

El còmic Hierba, de l’autora sud-
coreana Keum Suk Gendry-Kim 
(Goheung, Jeolla del Sud, 1971), ens 
trasllada a través del testimoni d’una 
de les últimes supervivents a la nar-
ració del que avui dia encara és un 
dels episodis més ignominiosos de la 
història del s. XX. Durant la Segona 
Guerra Mundial es calcula que en-
tre 50.000 i 400.000 nenes van ser 
obligades a treballar com a esclaves 
sexuals per l’Exèrcit Imperial Japonès. 
A aquestes noies se les coneix sota el 
cruel i controvertit terme de “dones 
de consol”, una traducció de l’eufemis-
me japonès de prostituta. 

Hierba és la biografi a gràfi ca de 
l’àvia Lee Ok-Sun, segrestada i portada 
a una estació de confort a Manxúria 
per servir els soldats japonesos quan 
tenia 15 anys. Després de la guerra 
Ok-Sun va viure durant 55 anys a la 
Xina, on es va convertir en esposa i 
mare. El seu relat comença en tornar 
a Corea quan, a través de les entrevis-
tes que l’autora li realitza a l’asil on viu, 
assistim al seu esfereïdor testimoni 
de patiment i resistència però també 

Hierba

Keum Suk Gendry-Kim

Reservoir Books
2022
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Racons a Instagram

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

@evita_pinkie

@katakris

@josepcasesmas

@pilipujadas

@teresagomezferan

@santmateuxtrail

@fi ldent43

@assumptasegales_municipis
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Governar és assumir riscos

La revolta mediàtica 
de les desocupacions

Todos debemos apretarnos 
el cinturón

L'imperi de la por
La seguretat de les veïnes i els veïns de Premià de Dalt és una de les tasques 
més importants de l'equip que encapçala Josep Triadó. És un treball constant 
que ha portat a reforçar la Policia Local, intensifi car la col·laboració amb Mos-
sos, s'ha invertit a posar càmeres lectores de matrícules i d'ambient a totes les 
entrades del poble, ara implanten una segona anella de càmeres interiors, hem 
recuperat la fi gura dels serenos del segle XXI amb seguretat privada, estem 
licitant tenir agents cívics a tots els barris... I també s'ha optat per un assesso-
rament dissuasiu i preventiu en el tema de les ocupacions mafi oses i delictives 
greus que estan vinculades als robatoris a llars i cotxes, plantacions i tràfi c 
de droga... Per descomptat, els temes de vulnerabilitat, mitjancem i cerquem 
solucions via Atenció Social.

Com dèiem, governar és encarar les situacions i no mirar a una altra banda. 
Gestionar dos anys de pandèmia sense renunciar a cap compromís del Pla de 
Mandat n’és un exemple. El que sí afi rmem és que des d'un petit poble com el 
nostre hem sacsejat la política catalana i de l'Estat: s'estan entrant mocions 
sobre l'ocupació delictiva al Parlament de Catalunya i s'està parlant arreu de 
modifi car la llei.

Per acabar, des de Junts - Nou Impuls ens felicitem per les diferents activi-
tats de suport a la cultura que fan les nostres entitats. Esdeveniments com el 
Maridatge l'Art del Vi –promovent els productors de planta i fl or ornamental 
locals i amb la participació de més de 160 persones– i les properes propostes 
com la Fira Infantil i de la Màgia del Nadal, enguany conjuntament amb La Mara-
tó de TV3 (activitats i tallers infantils, comerç i solidaritat), i la nova proposta 
d'un "Divertit de Nadal". Seguim treballant per Premià de Dalt amb responsabi-
litat i dedicació.

@juntsperpremiadedalt

Aquests passats dies a Premià de Dalt hem estat a l’ull de l’huracà dels mitjans 
de comunicació com a conseqüència del conveni que volia dur endavant (fi nal-
ment s’ha rescindit) l’equip de govern i una empresa que assessora sobre les 
desocupacions als ajuntaments, a Mossos d’Esquadra i resta de forces i cossos 
de seguretat del país.

Més enllà de l’estètica poc afortunada de les persones que representen 
l’empresa, inclòs el seu cap de fi les, i de les crítiques i aplaudiments per aquesta 
iniciativa, el govern municipal ha aconseguit un fet insòlit: posar sobre la taula 
de tot Espanya un debat que preocupa i molt la ciutadania, i que clama perquè 
el Govern Central, la Generalitat i la judicatura impulsin iniciatives efectives 
per combatre les ocupacions que duen a terme les màfi es organitzades i la dels 
barruts socials, que també n’hi ha força. 

Mireu, no serem hipòcrites. Des del PSC no volem defugir aquesta pro-
blemàtica, i si provocant la ciutadania amb un conveni com aquest  s’aconse-
gueix que les esferes institucionals superiors accelerin les propostes per a una 
solució defi nitiva que resolgui el confl icte, ens donem per ben pagats.

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

Els partits de dretes ens tenen acostumats a la distracció d’allò nuclear quan 
necessiten justifi car allò injustifi cable. El darrer episodi, el contracte infaust 
i vergonyant que han signat Junts i PSC amb l’empresa Desokupa, amb la 
pretesa coartada que calia resoldre el problema de les ocupacions mafi oses al 
nostre poble. Ocupacions que el mateix ajuntament ha quantifi cat en zero.

Primer han creat un clima de por; de la por a la violació d’allò més íntim 
com és la nostra llar, i després ens han encastat als morros un contracte amb 
una empresa de dubtosa legalitat per aparèixer com els salvadors en una farsa 
populista inadmissible. Objectiu: esgarrapar vots. En aquesta maquinació, el 
que han aconseguit és humiliar-nos com a poble als mitjans de comunicació i 
instal·lar en els cors de molts vilatans una por innecessària on abans regnava la 
pau i la tranquil·litat.

L’alcalde ha gaudit de nombroses oportunitats per redreçar el disbarat i, 
lluny de fer-ho, n’ha pretès fer virtut. La negativa a rescindir el contracte ens 
ha dut –a ERC i Crida– a demanar-li la dimissió, que s’hauria de fer extensible al 
regidor del PSC de l’àrea corresponent.

Cap d’aquests dos successos es concretaran; la prepotència els té cegats 
i la cadira abduïts. Sap greu que no siguem capaços de defi nir línies vermelles 
consensuades per delimitar el terreny de joc polític. No jugueu amb la por de 
les persones de bé; és mesquí i indigne.

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

El pasado 25 de octubre se celebró el pleno extraordinario donde se 
fi jan los impuestos y tasas (IBI, tracción mecánica, basuras, plusva-
lía…) para el próximo año 2023. Unos tributos que han sido creados 
para fi nanciar la prestación de servicios, infraestructuras, impulsar 
el desarrollo local y mejorar el día a día de todos los que residimos en 
Premià de Dalt. Desde Ciutadans nos hacemos una pregunta ¿Realmen-
te tienen en cuenta desde el equipo de gobierno la actual situación de 
crisis energética y fi nanciera por la que estamos pasando los veci-
nos/as de Premià de Dalt? No. ¿Qué esfuerzo ha hecho el consistorio 
para apretarse el cinturón y bajar los impuestos? Ninguno. Mientras 
que los precios de la luz, el gas, las hipotecas, la gasolina y los alimentos 

no paran de subir, en Premià de Dalt los impuestos como el IBI y los de 
tracción mecánica (impuesto de circulación) no se han tocado en los 
últimos años, a pesar de haber pasado por una crisis sanitaria (covid-19) 
y actualmente con una crisis energética y fi nanciera. Ciutadans en el 
pleno exigió una bajada del IBI y de la tasa de las basuras, para desaho-
gar a las familias que realmente lo están pasando mal ante el desme-
surado aumento de los precios. Desde Ciutadans creemos fi rmemente 
que bajar impuestos cuánto más lo necesitan nuestros vecinos/as es 
de ser valientes.

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

Premià de Dalt

Demanem la rescissió del 
contracte amb Desokupa i la 
dimissió de l'alcalde com a 
màxim responsable
L’equip de govern contracta Desokupa per “assessorar la Policia Local en el 
desallotjament d’ocupacions il·legals”.

És difícil d’entendre el somriure amb què l’alcalde (Junts), el regidor de Se-
guretat (PSC) i el d’Esports segellaven l’acord amb el responsable de Desokupa, 
que ha insultat greument per xarxes els independentistes. Una empresa vincu-
lada amb l’extrema dreta –Vox ha aplaudit el contracte–, amb membres para-
militars i feixistes amb esvàstiques tatuades i condemnes per intent d’homicidi.

Diu l’alcalde que no els contracta per la seva ideologia sinó per la seva 
experiència, que segons 26 denúncies de Mossos són actuacions fora de la llei, 
pràctiques violentes, extorsió, suplantació, amenaces.

No podem permetre aquesta manca d’ètica i de respecte als drets humans i 
a la dignitat de les persones perpetrada per partits polítics que es diuen demo-
cràtics. Que una institució pública tracti amb una empresa així fa trontollar els 
principis democràtics i és un precedent molt perillós (l’empresari ha dit que és 
un abans i un després i ara li truquen més ajuntaments).

És intolerable que Junts i PSC pensin en l’extrema dreta per solucionar 
problemes i encarreguin a un cos parapolicial un servei públic. Demostra la 
incapacitat de gestionar el municipi i de donar resposta a les necessitats i 
preocupacions de veïns i veïnes.

Per això demanem la rescissió del contracte, cap relació amb Desokupa i la 
dimissió de l’alcalde per haver-lo signat.

cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)    
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com
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què vol qui ha de fer servir el jardí, això 
és bàsic. Has de mirar què vol el client i 
intentar casar-ho tot.

Hi ha molts tipus de jardins, pú-
blics o privats, urbans...?

Tu pots fer un tipus d’enjardinament 
en un espai privat que és molt controlat, 
té uns accessos controlats i té una càrre-
ga determinada i en canvi, quan treballes 
en un espai públic, és totalment diferent, 
són espais oberts i la càrrega d’ús és molt 
més intensa. Però és molt interessant 
perquè a vegades hi ha recursos que 
pots aplicar de l’un a l’altre i al revés. Per 
exemple, no fa massa vam fer l’enjardina-
ment públic davant de La Poma amb unes 
plantacions que, inicialment, serien més 
pròpies d’un enjardinament privat perquè 
hi ha molta varietat de planta, planta de 
flor, delicada... Porta un any i mig i de mo-
ment està molt bé, la gent ho ha respec-
tat. Per tant, a vegades va bé trencar una 
mica aquestes pors.

El canvi climàtic, la sequera... és un 
gran condicionant?

Molt! Potser ara ens agafa més a prop 
amb onades de calor més fortes, etc. Però 
els problemes de sequera ja els patíem 
l’any 2008... El problema que tenim els 

professionals és convèncer el client que és 
una situació que ha vingut per quedar-se i 
que hem de ser responsables tant amb les 
plantes que posem com amb un aspec-
te molt important, que és la gestió del 
rec. Reguem massa la majoria de jardins, 
sobretot els privats. Hem d’acostumar 
la planta a passar una mica més de set, 
perquè el jardí ha d’estar maco però no 
cal que estigui exuberant tot l’any!

A Premià de Dalt com tenim els 
jardins?

Som privilegiats. Tenim jardins molt 
macos. Tenim moltes cases en espais 
molt bonics. Tenim la sort d’estar en-
voltats de verd, que miris on miris hi ha 
verd i mar. No es pot demanar gaire cosa 
més. I que hi hagi aquests arbres que van 
sorgint dels diferents jardins, encara que 
siguin privats... Aquest és un tema que 
m’interessa molt. A vegades els jardins 
privats generen rebuig per part d’alguns 
col·lectius que consideren privilegis, que 
potser sí que ho és. Però quan tu passes 
per un carrer i veus un arbre o un tros 
de jardí, tot això és qualitat. I penso que a 
Premià de Dalt tenim aquesta sort. Tenim 
molts jardins i encara que nosaltres no hi 
entrem perquè no són nostres, els gaudim 
d’una manera o d’una altra.

Com es planifica el disseny d’un 
jardí?

Primer cal que hi hagi el propietari 
d’un espai per enjardinar que pensi que et 
necessita perquè això no és com l’arqui-
tectura, que per llei necessites un arqui-
tecte... El que fa un dissenyador de jardins 
com jo és, primer, mirar d’interpretar 
l’espai, conèixer-lo, entendre’l, quina 
orientació té, com és el terra, la climatolo-
gia... Es tracta d’integrar les possibilitats 
de l’espai, els desitjos del client, la teva 
pròpia visió de com fer-ho i a partir d’aquí 
començar a treballar. 

Hi ha molts condicionants a tenir 
en compte en dissenyar un jardí?

Hi ha els propis de l’espai: on soc, miro 
al sud, tinc ombres o no les tinc, com és 
el terra, si és un sòl fèrtil o pobre, si hi ha 
arbres o elements que fan ombra on no 
m’interessa, si tinc unes vistes que vull 
tapar, tinc una font de soroll... I després 

Jorge Muñiz
Paisatgista i dissenyador 
de jardins i terrasses

L'entrevista

L'art de crear 
l'entorn que 
ens envolta
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17 i 18 de desembre
Actes de la Marató
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