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Consens per la nova
rotonda de la C-32

TEMES

La proposta de rotonda a la sortida de la C-32
de l’actual equip de govern compta amb el
vistiplau de la Diputació de Barcelona i els alcaldes
de Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils

Premià de
Dalt Ràdio
amplia la
programació
pròpia
pàg 5

Premià de Dalt disposarà d’un
nou ambulatori de 1.000 m2
El ple municipal del passat 14

aquesta zona del barri de San-

de febrer va aprovar la

ta Anna-Tió. El nou CAP

desafectació de les ‘cases dels

comptarà amb 1.000 m2 i,

mestres’ de l’antiga escola Víctor

segons fonts del Servei Català

Català, situades a la carretera

de la Salut, podria estar

de Vilassar de Dalt. Aquest va

funcionant en un termini de dos

ser el primer pas per a la

anys. L’Ajuntament també nego-

construcció

d’un

cia la construcció d’un nou

Centre

d’Atenció Primària (CAP) en

Zona on es construirà el nou CAP, al barri Santa Anna-Tió

Aigües TerLlobregat
millorarà la
distribució
de l’aigua
pàg 5

Reportatge
fotogràfic
amb totes les
comparses
de Carnestoltes
pàg 6

consultori al nucli antic.
pàg 4
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SERVEIS

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
I PROMOCIÓ ECONÒMICA

TELÈFONS
D’INTERÈS

El Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica té com a objectiu millorar les possibilitats
d’inserció laboral de les persones que volen trobar feina o canviar la seva situació laboral,
estiguin a l’atur o no. Per aconseguir aquesta fita el Servei manté un estret lligam amb les
empreses del municipi, treballant en la preselecció de candidats per a les ofertes de feina.
Aquesta tasca d’intermediació va permetre inserir 100 persones l’any 2003.
Amb els usuaris es realitzen entrevistes individualitzades per a orientar-los professionalment,
se’ls inclou a la borsa de treball, poden consultar el taulell d’ofertes on trobaran les ofertes de
les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (antic INEM) de la comarca, l’oferta pública,
ofertes d’altres municipis, i ofertes per a persones amb discapacitat.
El Servei té la certificació de les normes de qualitat ISO 9001:2000, en un esforç per prestar el
millor servei a l’usuari, i per assolir un elevat grau de satisfacció d’aquest.
Participa en diverses accions juntament amb municipis de la comarca i el Consell Comarcal, i
mitjançant subvencions de la Diputació de Barcelona i del departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya es porten a terme projectes amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de la
població.
El Servei treballa per la promoció econòmica del municipi, les empreses de la vila tenen la
possibilitat de consultar-hi ajuts i subvencions, tipus de contractes, formació, i informació de
caire empresarial. Properament s’incorporarà a la web municipal un directori d’empreses per a
facilitar a l’usuari l’accés a la informació del teixit empresarial local.
ACTIVA’T: Si ets de Premià de Dalt i busques feina, apunta’t a la BORSA DE TREBALL del Servei
d’Ocupació.
TREBALLEM JUNTS: Busca treballadors per a la seva empresa? Posi’s en contacte amb la BORSA
DE TREBALL del Servei d’Ocupació.
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica
Plaça del Mil·lenari, s/n 08338 Premià de Dalt
Tel. 93 752 36 60 Fax 93 751 45 67
ocupacio@premiadedalt.org
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Correcció lingüística:
Mònica Aroca
Imprimeix:
l’abecedari
Tiratge:
4.000 ex.
Imprès en paper reciclat

URGÈNCIES
General emergències
Urgències sanitàries/Ambulància
Urgències ambulatori Premià de Mar
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil
Bombers

112
061
93 754 77 13
93 754 71 81
088
062
085

AJUNTAMENT
Ajuntament
Jutjat de Pau
Recaptació municipal
Mercat municipal
Pavelló poliesportiu
Àrea d’educació municipal
Servei municipal de català
Ocupació i promoció econòmica
Serveis socials
Ràdio municipal

93 752 31 86
93 751 16 60
93 751 72 61
93 752 34 13
93 752 44 74
93 752 31 44
93 752 51 66
93 752 36 60
93 751 43 77
93 752 47 26

Servei de Premsa
Àrea de cultura
Museu municipal
La Fletxa (Punt d’Informació Juvenil)
Biblioteca Jaume Perich
Recollida de mobles
La Pinassa/Promocions i serveis
Camp de futbol

info@compagina.com
93 754 83 25
93 754 71 21
93 754 80 19
93 751 47 71
93 752 31 86
93 752 47 03
93 752 44 97

AMBULATORIS
Ctra. d’Enllaç
Barri Sta. Anna
Barri del Remei
Premià de Mar
Hospital de Mataró
AVARIES
Gas
Llum
Aigua
ESCOLES
Música i dansa municipal
CEIP Marià Manent
CEIP Santa Anna
E. Bressol Santa Anna
E. Bressol Cristòfol Ferrer
Escola Betlem
IES Valerià Pujol
TRANSPORTS
Taxi Riera St. Pere / Ctra Premià
Taxi Av. Barcelona
Bus interurbà. Empresa Casas C-14
Renfe
ALTRES
Farmàcia C/ de la Cisa, 22
Farmàcia Av. Tarragona, 10
Pompes fúnebres Badalona
Associació Gent Gran ‘La Benèfica’
Casal d’avis Santa Anna
Veterinari
Correus
Abocador restes de jardineria
Parròquia Sant Pere
Parròquia Sta. Maria
Repsol-YPF (Butano)

93 752 48 84
93 755 44 54
93 752 34 03
93 754 77 10
93 741 77 00
900 75 07 50
900 77 00 77
904 10 00 00

93 752 47 93
93 752 31 58
93 751 69 68
93 751 61 36
93 752 31 72
93 752 42 86
93 752 24 36
687 892 706
93 750 80 70
93 798 11 00
902 240 202
93 751 32 90
93 751 01 19
93 497 04 97
93 751 31 87
93 752 26 32
93 752 20 50
93 751 71 36
93 753 10 82
93.752.28.78
93 751 73 97
901 100 100

ACTUALITAT
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La Diputació i els ajuntaments
afectats, d’acord amb la rotonda
El projecte de l’Ajuntament de Premià de Dalt rep un vistiplau unànim
El president de l'àrea d'infrae-s-

de Dalt i Premià de Mar.

tructures, urbanisme i habitatge de

En canvi, la proposta de l'actual

la Diputació de Barcelona, Jordi

equip de govern no inclou cap per-

Labòria, va visitar el passat 4 de

muta, serà fins a un terç més bara-

febrer Premià de Dalt i va presen-

ta que el projecte de CiU i assegura,

tar el projecte definitiu de rotonda

segons els tècnics de la Diputació,

a la sortida de la C-32.

un flux correcte de trànsit, tant a pri-

Labòria, acompanyat dels alcal-

mera hora del matí d'entrada a

des i regidors dels ajuntaments

l'autopista, com a l'hora punta de

afectats per aquesta sortida (Premià

la tarda, de sortida de la C-32. La

de Dalt, Premià de Mar, Vilassar

nova rotonda, segons es pot obser-

de Dalt i Cabrils), va presentar a

var al plànol adjunt facilitat pel

l'Ajuntament de Premià de Dalt la

Servei de Vies Locals de la Di-

proposta definitiva de rotonda, que

putació, preveu carrils directes

s'ajusta en gran mesura al projecte

d'entrada a l'autopista des de

que va presentar l'actual equip de

l'actual rotonda existent a l'alçada

govern i que estava també consen-

de la Carretera d'Enllaç i carril

suat pels ajuntament de les altres

directe de sortida de l'autopista cap

tres viles.

a Vilassar de Dalt. A més, en la

Amb un programa de simulació

majoria dels casos es desdoblen els

virtual, els tècnics de la Diputació

carrils d'incorporació a les dues

de Barcelona van explicar que

rotondes.

havien triat aquesta solució després

En la roda de premsa, Jordi

de valorar, també, l'anterior

Labòria va explicar que encara no

projecte que havia dissenyat

es pot determinar una data concreta

l'anterior govern de CiU. La 'macro-

d'inici d'obres i tampoc un cost

rotonda' que proposava CiU, al

definitiu tancat. Amb tot, el

marge d'un cost excessiu i les per-

representant de la Diputació va

mutes de terreny que preveia, no

assegurar que el fet que els quatre

hauria solucionat els problemes de

pobles afectats per la rotonda i la

congestió de trànsit en hores pun-

mateixa Diputació estiguin d'acord

ta, ja que els cotxes a l'interior de

amb el projecte és un gran pas

la rotonda haurien circulat a una

endavant. "Segur que arribarem a

velocitat prou alta com per no

un acord ràpid per repartir els cos-

deixar incorporar-se amb agilitat els

tos entre totes les parts, comptant

vehicles provinents de la Carretera
d'Enllaç de Premià de Dalt, Vilassar

també amb la concessionària
Projecte presentat per la Diputació de Barcelona en base a la proposta de l’actual equip de govern

Acesa. Aquesta és una solució racional, correcta i funcional, és molt

Visita prèvia de
Jaume Oliveras
El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Jaume
Oliveras, també va visitar la sortida de la C-32, el passat 25 de
gener. Acompanyat de l’alcalde i diversos regidors de la vila,
Oliveras va rebre una detallada explicació de la proposta de la
rotonda per tal d'ordenar la sortida i entrada de vehicles per
aquest punt conflictiu del trànsit rodat a Premià de Dalt. La visita
Oliveras (primer per l’esquerra), a la sortida de la C-32

va acabar amb un recorregut per diversos equipaments municipals.

més econòmica que la proposada
per l'anterior govern municipal de
Premià de Dalt i estic segur que la
col.laboració entre totes les parts
serà esplèndida".
L'actual sortida de la C-32 és,
amb petites variacions, la mateixa
que es va projectar quan es va construir l'autopista, cap a l'any 1967.
Els tècnics de la Diputació de Barcelona han calculat que actualment
circulen diàriament per aquest tram
prop de 22.000 vehicles.
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Premià de Dalt comptarà
amb un CAP de 1.000 m2
L’ambulatori estarà situat al barri de Santa Anna - Tió
Escola bressol Cristòfol Ferrer

Premià de Dalt comptarà amb

La societat
municipal
«La Pinassa»
acabarà les dues
escoles bressol

un Centre d’Assistència Primària
(CAP) d’uns 1.000 m2, que el
Servei Català de la Salut podria
enllestir en un parell d’anys,
segons declaracions del director
del Sector Maresme del CatSalut, Ferran Garcia. Segons
Garcia, s’ha optat per la proposta de Premià de Dalt en
detriment de la de Premià de
Mar per tenir una millor accessibilitat (referint-se al volum
d’usuaris potencials), la superfície (1.000 m2, enfront dels
700 m2 que oferia Premià de
Mar a la zona de Can Farrerons)
i el fet que Premià de Dalt no
comptés encara amb cap ambulatori.
El nou equipament de salut
s’ubicarà als terrenys que actualment ocupen les cases dels
mestres de l’antic col.legi Víctor

La desafectació de les cases de mestres del Víctor Català, primer pas per assolir el nou CAP

Català, al barri de Santa Anna-

va aprovar la desafectació dels

per a la promoció d’habitatge

considerat l’ideal per les auto-

Tió, en una superfície de 1.600

habitatges dels mestres de

social. La regidora responsable

ritats competents de la Gene-

m2. Està previst que l’ambulatori

l’escola Víctor Català. Aquest

de l’àrea de sanitat, Pilar Fuxet,

ralitat.

n’ocupi 1.000 m2, mentre que

punt de l’ordre del dia va portar

va explicar que s’estava es-

A més, Fuxet va avançar que

la resta de terreny podria des-

polèmica, ja que CiU va votar

tudiant la possibilitat de construir

s’estava negociant amb el Servei

tinar-se a aparcament.

en contra de la proposta en-

aquests habitatges a sobre del

Català de la Salut, a més a més,

El primer pas de cara a la

tenent que la ubicació del CAP

futur CAP, com ja han fet altres

la construcció d’un nou con-

construcció del CAP va fer-se en

no era la idònia, ja que els

viles de Catalunya, i que en tot

sultori d’uns 500 m2 al nucli

el ple municipal de febrer, on es

terrenys no podrien aprofitar-se

cas, l’emplaçament havia estat

antic

El ple municipal de febrer va
aprovar l’adjudicació a la
societat municipal «La
Pinassa» de la gestió i
l’execució de les obres
pendents a les escoles bressol
Cristòfol Ferrer, al nucli antic, i
el situat a la Via Primilia, al
barri de Santa Anna Tió. El
regidor responsable de l’àrea
d’obres públiques, Josep Font,
va argumentar la decisió
explicant que d’aquesta
manera s’elimina el marge
comercial de les empreses
privades i, així, es conté la
despesa, de manera que els
treballs es puguin finalitzar
sense cap més desviació
respecte al pressupost inicial.
En aquest sentit, Font va
assegurar que en les fases
anteriors d’aquests dos
equipaments s’havien
enregistrat desviacions
pressupostàries de fins a un
470%. «La Pinassa» es
responsabilitazarà així de les
fases 3 i 4 de l’escola bressol
Cristòfol Ferrer i la quarta fase
de l’escola bressol Santa
Anna, a la Via Primilia.

«La Fàbrica», totalment enderrocada

Poc més d’una setmana separen aquestes tres fotos. És el temps que va ser necessari per enderrocar totalment l’estructura principal de «La Fàbrica»,
a començaments de febrer. Quan acabin definitivament els treballs d’enderroc, només la xemeneia romandrà intacta

ACTUALITAT

Més programació pròpia
a Premià de Dalt Ràdio
L’emissora municipal renovarà a fons l’equipament tècnic
A finals de gener es va presentar
la nova programació de Premià
de Dalt Ràdio (91.4 de la FM).
Enguany, destaca l'augment de
la programació pròpia (fins a 15
hores diàries) i la incorporació
de nous espais. La ràdio municipal també renovarà a fons els
equipaments tècnics.
En el decurs de la presentació, el regidor responsable de
l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Premià de Dalt, Jaume
Cases, va anunciar que la ràdio
comptarà amb una injecció
econòmica per millorar els
equips de baixa i alta freqüència, ja que actualment es
troben en força mal estat. La
directora de l'emissora, Isabel
Xarrié, va expressar també la

A dalt, plantilla i col.laboradors de Premià de Dalt Ràdio. A baix, graella per al 2005

voluntat que la ràdio estigui al
carrer i sigui propera a tots els
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Certificat de
Qualitat per al
Servei d’Ocupació
i Promoció
Econòmica
El Servei Municipal
d'Ocupació i Promoció
Econòmica ha rebut el
certificat ISO 9001:2000, com
a reconeixement del
compliment del sistema de
qualitat amb els requisits de
norma europea ISO
9001:2000.
El procés de certificació del
sistema de qualitat del Servei
Municipal d'Ocupació i
Promoció Econòmica ha anat a
càrrec de la prestigiosa
certificadora AppPlus. Aquest
és el primer organisme
municipal que aconsegueix
establir i regularitzar un
sistema de qualitat certificat
per la norma ISO.
Directori d’empreses
D’altra banda, el Servei
Municipal d’Ocupació i
Promoció Econòmica continua
treballant en el projecte
“Directori web d’empreses de
Premià de Dalt”, cercador
d’empreses de la vila a
internet, que pretén donar
difusió del teixit empresarial
local.

habitants de Premià de Dalt.
L'acte va comptar amb la
presència de l'alcalde de Premià
de Dalt, Sebastià Pujol, i amb

Continuïtat Musical

pràcticament la totalitat de
col.laboradors habituals de
l'emissora. Cadascun d'ells va
presentar els programes que
conformen la nova graella de la
programació per a la temporada 2005.

Aigües Ter-Llobregat
millorarà el servei de
distribució de l’aigua

Subvenció de la Generalitat
Finalment, cal assenyalar que
l’Ajuntament de Premià de Dalt
ha rebut una subvenció del
Servei d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per a
la contractació de dues
persones aturades, una major
de 45 anys i l’altra acollida a
la renda mínima d’inserció.
Totes dues persones ja han
estat contractades.

algunes zones del nord del terme
municipal en èpoques de màxima demanda.
Aquesta era una assignatura
pendent d'ATLL, que es resoldrà
definitivament després de la

L'alcalde de Premià de Dalt,

es va fer una nova portada

pròxima signatura d'un conveni

Sebastià Pujol, i el gerent d'Ai-

d'aigües des de Cardedeu, en

que la mateixa empresa d’ai-

gües Ter-Llobregat (ATLL), Antoni

la qual van col.laborar els

gües està redactant. Dins d'a-

Sala, es van reunir a finals de

diferents ajuntaments del Ma-

quest conveni, a més dels pro-

gener per tractar la millora de

resme. Des d'aquest moment, la

blemes específics de distribució

la qualitat del servei de dis-

distribució de l'aigua des del

d'aigua, també s'hi reflectirà

tribució de l'aigua a determinats

dipòsit central a Premià de Dalt

l'arranjament definitiu del sector

punts de la vila.

pateix alguns problemes, com la

de la Carretera dels Sis Pobles,

La trobada va servir per

poca pressió amb la que arriba

al seu pas pels sectors Puig de

tractar temes pendents des que

al barri de la Floresta o a

Pedra i Sot del Pi.

Nou PIJ a l’IES Valerià Pujol
L’IES Valerià Pujol compta amb un Punt d’Informació
Juvenil, depenent del PIJ La Fletxa situat al barri de Santa
Anna. Aquest nou servei està funcionant molt bé, gràcies a
la dinamització dels corresponsals de curs, que fan d’enllaç
entre els alumnes, el PIJ i d’altres centres del Maresme.
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IMATGES

BREUS

Disbauxa de disfresses
en el 30è aniversari de
l’Associació Carnestoltes
Un bon nombre de persones van desafiar el
fred i la pluja per desfilar al Carnestoles
2005. Aquesta edició va ser especialment
significativa, ja que els organitzadors de la
festa, l’Associació Carnestoltes, celebren
enguany el seu trentè aniversari. Ells van ser,
precisament, els encarregats de fer el pregó
oficial, i després d’agrair el suport de tots els
que han col.laborat amb l’associació durant
les seves tres dècades d’història, van
anunciar que estaven preparant una nova
proposta lúdica per a la vila.
Al muntatge fotogràfic de l’esquerra, detalls
de totes les comparses que van participar al
Carnestoltes 2005, a més d’imatges de
l’arribada del Rei Carnestoltes i el seu
discurs de ‘presa de possessió’ al balcó de
l’Ajuntament.

Final del cicle de xerrades
«Conviure amb adolescents»

Actes solidaris
amb els afectats
pel tsunami

A mitjans de febrer va
finalitzar el cicle de xerrades
«Conviure amb adolescents»,
organitzades per l’AMPA de
l’IES Valerià Pujol amb el
suport de l’Ajuntament. L’èxit
de la iniciativa ha animat les
AMPA dels CEIP Santa Anna
i Marià Manent a organitzar
el cicle «Ser pares avui» (més
informació a l’agenda de la
pàgina 8)

El passat 13 de febrer, l’AMPA del CEIP
Santa Anna va organitzar una botifarrada
solidària amb els afectats pel tsunami al
sudest asiàtic, amb la col.laboració de les
AMPA del CEIP i l’IES Valerià Pujol i l’Ajuntament de Premià
de Dalt. La resposta va ser magnífica i es van recaptar uns
3000 euros. La sardinada del darrer dia de Carnestoltes
també es va fer ressò de la greu situació després del
tsunami i s’hi van recaptar prop de 900 euros. El dia 20
de febrer, la recaptació de l’obra de teatre «Assassins
Anònims», que es va representar al teatre de la SC Sant
Jaume, també es va destinar als afectats pel tsunami.

Presentat el
llibre «Baqués...
Lirisme Màgic»
El passat 19 de gener es va
presentar a la Biblioteca
Jaume Perich el llibre
"Baqués... Lirisme Màgic",
amb la presència de l’artista
Josep Baqués, l'alcalde
Sebastià Pujol i el president de
l'Associació d'Artistes de
Premià de Dalt, Joan Pasqual.
En la presentació, Baqués va
agrair la resposta de Premià
de Dalt davant d'aquesta obra.

S’inicien els
tràmits per a la
revisió del Catàleg
del Patrimoni
Arquitectònic
L’Ajuntament de Premià de Dalt
ha endegat els tràmits
pertinents per tal de fer una
revisió del catàleg del
patrimoni arquitectònic de la
vila. Així, a començaments de
febrer, tècnics del consistori es
van reunir amb Jordi Bertran,
coordinador de l’Àrea
d’Infrastructures Urbanístiques i
Habitatge de la Diputació de
Barcelona, per explicar-li la
situació actual i demanar el
corresponent suport tècnic per
dur a terme aquesta revisió.

Actualització de
l’auditoria
ambiental a Premià

Nova equipació per al
BTT Premià de Dalt
El passat 22 de gener es va presentar la nova
equipació del Club Ciclista BTT Premià de Dalt.
En l'acte, celebrat a la plaça de la Vila, van
participar ciclistes de la modalitat de Rallie, de
Descens i de «Dirt» (o «Dual/xcross»).

L’Ajuntament de Premià de Dalt
ha sol.licitat formalment a la
Diputació de Barcelona la
realització d’una actualització
de l’auditoria ambiental del Baix
Maresme adaptada a Premià de
Dalt, ateses les particularitats de
la nostra vila. Així es va
establir en la reunió del passat
2 de febrer de 2005 entre el
regidor de l’àrea de Planificació
del Territori, Emili Mariscal, i la
Diputada-Presidenta de l’àrea
de Medi Ambient, Núria
Buenaventura. Premià de Dalt i
vuit municipis més formen part
del projecte d’auditoria
ambiental des de 1999.

OPINIÓ - GRUPS POLÍTICS
Divergència sense unió
En el passat Ple Municipal, es va aprovar la incorporació del
romanent de crèdits. Parlant planerament, vam incorporar al
voltant de 770.000 euros per poder exectuar les inversions de
l’últim trimestre de 2004. Aquesta era una injecció econòmica necessària perquè
només així, amb recursos efectius, l’equip de govern pot fer palesa la seva acció.
Una bona part d’aquests crèdits aniran a parar íntegrament a les obres de finalització
de les dues escoles bressol, acomplint així el compromís que els membres del nou
equip de govern vam adquirir, en el sentit d’inaugurar aquests dos equipaments tan
necessaris per a la vila al més aviat possible.
Com ja comença a ser habitual en matèria econòmica, CiU va votar en contra d’aquest punt. I ho va fer amb arguments enrevessats, confusos, explicant que
part de la inversió per a les escoles bressol es podria haver diferit a l’exercici de
Alguns dels compromisos de Convergència i Unió
amb Premià de Dalt
L’acció de govern de Convergència i Unió fins a la moció de censura del
4 de setembre de 2004 ha propiciat que obres i projectes importants obtinguts recentment
o bé que s’acaben a curt o mig termini vinguin a donar resposta a les necessitats dels
nostres veïns. Uns exemples poden ser:
• L’acabament de les escoles bressol Cristòfol Ferrer i la del barri Santa Anna.
• L’actuació a La Fàbrica.
• La urbanització i font a la zona verda de Can Werboom.
• L’adquisició de la parcel·la a La Suïssa II com a inversió de futur.
• La construcció d’una rotonda a la sortida de l’autopista C-32, per la qual des de
l’any 1992 s’han mantingut els contactes pertinents i les administracions han fet
fins a 5 propostes de rotonda.
• L’ampliació del CEIP Marià Manent amb una segona línia.
• La deixalleria mancomunada.
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l’any següent. Entenem, doncs, que per a CiU acabar aquests equipaments no és
prioritari, ni ho ha estat, ni ho seria si encara estigués al capdavant de l’Ajuntament.
En comptes de fer un front comú per obrir les escoles bressol al més aviat possible,
Convergència va optar per la divergència que sembla ser que adopta, sí o sí, en
contraposició automàtica a les propostes del govern municipal.
Cal recordar que CiU, si hagués continuat al govern, hauria acabat els treballs
de les escoles bressol -de manera diferida- amb un importantíssim desviament
econòmic respecte als pressupostos originals.Tant és així, que un altre punt aprovat
al Ple Muncipal de febrer va ser l’adjudicació de les obres que resten de les dues
escoles bressol a la societat municipal La Pinassa, per tal d’eliminar els marges
comercials de les empreses privades i, a més, assegurar que els treballs es faran
segons els pressupostos. En aquest punt, CiU s’hi va abstenir. Oposar-se també a
una proposta tan lògica, per intentar redreçar una situació tan anòmala, hagués
estat massa, fins i tot per a ells.
A banda, la gestió de Convergència i Unió ha permès aconseguir 990.000 euros (165
milions de PTA) en concepte de subvencions per als anys 2005-2007 d’acord amb la
següent relació:
• Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (Diputació de Barcelona):
1. Any 2005. Gespa artificial al camp de futbol: 180.000 euros (30 milions PTA)
2. Any 2005. Soterrament de serveis i carrers a La Floresta: 90.000 euros (15 milions PTA)
3. Any 2006. Urbanització de la carretera d’Enllaç: 120.000 euros (20 milions PTA)
• Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2004-2007:
1. Any 2006. Soterrament serveis i carrers a La Floresta: 150.000 euros (25 milions PTA)
2. Any 2007. Construcció equipament a La Fàbrica: 300.000 euros (50 milions PTA)
3. Any 2007. Reordenació i urbanització de l’Av. Sant Pere: 150.000 euros (25 milions PTA)
És fàcil imaginar que s’ha fet un gran esforç de gestió per tal d’aconseguir totes aquestes
actuacions, les quals recullen alguns dels compromisos de Convergència i Unió amb Premià
de Dalt. Uns compromisos que seguim mantenint. Ara, però, des de l’oposició.
Grup Municipal de Convergència i Unió. ciu@premiadedalt.org

Després de gairebé mig any al capdavant de l’Ajuntament, pensem
que és el moment de fer una reflexió en veu alta del que això ha
representat fins ara.
Podríem enumerar cada un dels projectes que hem engegat
i aquells en què estem treballant: la immediata finalització dels treballs
a les dues escoles bressol, el nou projecte -i finalment consensuat per totes les parts
implicades- de la rotonda a la sortida de la C-32, la concessió del nou CAP...
Podríem explicar com hem millorat la comunicació amb els diferents barris,
el suport a les entitats, la informació objectiva i imparcial al ciutadà...
Però per sobre de tot això hem de ser capaços de transmetre a la gent del

poble no només la il·lusió de tirar endavant el model de poble que sempre hem defensat,
sinó la nostra capacitat de gestió, de treball, d’entesa i de diàleg i manifestar també la
voluntat de fer les coses ben fetes, encara que l’oposició s’entossudeixi a dir el contrari,
intentant apropiar-se no només dels seus projectes inacabats, sinó de les noves propostes
que hem estat capaços d’articular des del nou govern en els pocs mesos que estem al
capdavant de l’Ajuntament.
Estem convençuts, però, que el grup municipal de CiU acabarà assumint el
rol que li toca, fent una oposició responsable i deixant de banda la demagògia i la
crítica fàcil a què ens té acostumats en els darrers plens. Així ho desitgem, pel bé de
la política municipal, pel bé de Premià de Dalt.

El passat 16 de febrer va entrar en vigor el Protocol de Kyoto,
que intenta limitar les emissions de CO2. Aquest tractat, creat
el 1997, no ha pogut posar-se en marxa fins que no ha
comptat amb la ratificació d’almenys 55 països, que representessin el 55% de les emissions
totals. És una bona notícia, però encara falta la ratificació dels països que més contaminen
(EEUU i la Xina), que no són precisament afins a aquest tema. D’altra banda, el govern central
ha presentat un estudi realitzat per experts en medi ambient, on es constata que la Península
Ibèrica serà una de les zones més perjudicades pel canvi climàtic. Les previsions més pessimistes
apunten a un augment de la temperatura de fins a 7 graus a finals de segle i la pujada d’un
metre del nivell del mar. Així, llocs como el Delta de l’Ebre desapareixeran i zones construïdes
s’inundaran.
El Protocol de Kyoto està pensat bàsicament per reduir les grans emissions de gasos
contaminants de les empreses. Però no s’ha d’oblidar que tots contaminem en més o menys

mesura. És per això que des d’IC-V instem l’ajuntament de Premià de Dalt i tots els premianencs
i premianenques a contribuir, tant com sigui possible, a desaccelerar l’escalfament del planeta. Per a l’ajuntament, proposem mesures com fomentar l’ús del transport públic i que aquest
funcioni amb energia no contaminant; fer ús d’energia solar als edificis públics per a la il.luminació,
la calefacció, aigua calenta, etc; fomentar l’ús de l’esmentada energia als habitatges, tant en els
de futura construcció com als ja existents.
Els ciutadans i ciutadanes poden contribuir a millorar el medi ambient, fent un ús
racional del vehicle. Pensem-ho bé, de vegades es triga més a aparcar que anant a peu;
racionalitzant l’ús de la calefacció. La calefacció és per no passar fred, no per anar en màniga
curta en ple hivern. En lloc de pujar el termòstat podem posar-nos un jersei; consumint menys
envasos perduts i menys productes en ‘safates blanques’. Tant aquests envasos com el seu
procés de fabricació són força contaminants.
premiadedalt@ic-v.org
Tots hem de contribuir a la preservació del planeta.

El nou centre d’assistència primària al barri Santa Anna
L’agrupació local del Partit Socialista de Catalunya ha defensat sempre
que en el solar on hi ha l’antiga escola Victor Català, al barri de Santa
Anna, cal seguir apostant perquè sigui un solar destinat a equipaments. I
així serà, perquè es va votar en el darrer ple municipal del mes de febrer, amb els vots a
favor del PSC, ERC, ACPD, ICV i PP, i el vot en contra de CiU.
El nou govern municipal ja va anunciar en el plenari que en aquest sector s’hi farà
un nou CAP que donarà servei a tot el barri Santa Anna i el barri de la Floresta. Estem
parlant d’un nou edifici sanitari, modern i amb els equipaments que avui en dia es
requereixen per tal d’ofertar un servei sanitari digne i de qualitat.
Enfront d’aquesta postura del govern municipal ens trobem amb la posició contrària
de CiU que segueix apostant per mantenir l’ambulatori a l’Av. Barcelona, un centre que
Impuls comercial
En el ple del mes de febrer, es va aprovar la concessió d’una
parada al mercat municipal de Premià de Dalt, que signicarà
un lògic augment de la seva oferta comercial i un pas més en la seva diversificació.
A hores d’ara, només resta una parada pendent d’adjudicació, i des de l’actual
equip de govern s’està treballant per tal de trobar les persones o l’empresa interessada
a gestionar-la, per tenir així una ocupació del 100% al mercat. Aquesta és una de
les moltes actuacions que estem duent a terme des de l’Ajuntament, moltes vegades

s’ha quedat petit i que no reuneix totes les condicions que s’esperen d’un CAP modern i de
qualitat com el que es proposa des del govern municipal. Entenem doncs que Convergència
i Unió segueix fent una política de menyspreu al barri Santa Anna en haver votat en contra
d’aquest nou equipament.
-Perquè CiU no vol que el barri Santa Anna disposi d’un equipament de proximitat
cap als ciutadans i ciutadanes com el que es proposa, amb l’únic pretex que ells volien
pisos on ara nosaltres proposem un CAP?
Pobre i ridícul argument el dels convergents, entre altres coses, perquè els veïns i
veïnes del barri Santa Anna que necessitin optar a un habitatge de promoció pública ho
podran fer en els de la Fàbrica, els de l’Incasol a la Torre del Pi, i als altres que se’n derivin de la
revisió del Pla General. Per tant, el que estem visualizant és que l’actual govern de Premià de Dalt
està fent una bona política en el capítol dels equipaments i a més, està preveient donar cobertura
a la política d’habitatges de promoció pública. Per què li sap tant de greu això a CiU?
en veu baixa, al costat de projectes de gran repercussió, com ara la rotonda de
sortida de la C-32 o les gestions prèvies a la construcció d’un gran centre d’atenció
primària a la vila.
Amb aquestes actuacions, i les que ja estan llestes per ser desenvolupades,
no es fa més que demostrar una acció de govern unitària i positiva, malgrat les
divergències polítiques que se’ns podria pressuposar en un inici. Perquè, per sobre
de tot, l’actual equip de govern som això, un equip, format per persones que tenim
un nexe d’unió comú: l’amor per la nostra vila i una voluntat de ferro per treballar
per ella, sobreposant-nos a crítiques, intoxicacions i d’altres males arts.
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AGENDA

DIA

HORA

M

Dijous 3
Divendres 4
Dissabte 5

ACTIVITAT

A

18.30 h
21.00 h
19.30 h
19.30 h
A partir 11 h

11.30 h
16 a 18 h
18.00 h

Dijous 10
Divendres 11
Dissabte 12
Diumenge 13
Dimecres 16
Dijous 17
Divendres 18

18,30 h
18,30 h
18.30 h
19.00 h
18.30 h
18.30 h
08.00 h
12.00 h
19.00 h
18.30 h
18.00 h

Dissabte 19

20.00 h
22.00 h
11.00 h

Dilluns 7
Dimecres 9

Diumenge 20
Del 21 al 24

10.00 h

Dilluns 21
Del 23 al 27
Dijous 24
Diumenge 27

18.30 h
18.30 h
11.30h

LLOC

R

ORGANITZACIÓ

Ç

Biblioteca Jaume Perich.
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA: Club Devoracontes a càrrec de Laia Ventura.
Centre Cívic Premià de Mar
AECC
XERRADA: Les respostes dels moviments socials a la globalització.
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA: Presentació del llibre De cara al mar de Rafael Vallbona. Biblioteca Jaume Perich.
Museu de Premià de Dalt
EXPOSICIÓ: Inauguració de l’exposició Fotoràmiques i panogràfiques Museu de Premià de Dalt
DANSES: Taller de danses de tot el món amb en Bernat (Preu: 12 euros)
Inscripcions: 93 7517468 (Fina Manent)
Sala de l’Orfeó SC Sant Jaume
Grup de Danses de la SC Sant Jaume
BICICLETADA: Travessa d’Horta de Sant Joan a Xerta, a la Terra Alta
Club de Tennis de Premià de Dalt (Tel. 93 7522536 Francesc)
CONTES: Contes en lila
Biblioteca Can Manent
Biblioteca Can Manent
JOCS: Jocs, activitats, tallers...
Plaça Nova
Agrupament Escolta Amon-Ra
TEATRE: Monòlegs a càrrec del grup de teatre juvenil
Xarop de Canya i música en directe amb Kàtiva.
Patronat de Premià de Mar
Ajuntament de Premià de Mar
MÚSICA: Semifinals del Programa Primavera Lírica (6 euros)
Escola de Música i Dansa Maria Teresa Associació Cultural Premià de Mar Maresme Sud
XERRADA: malalts d’alzheimer i demències a càrrec de Eva Yera
Ctra d’Enllaç, consultori mèdic 1r pis. Àrea de Benestar Social de Premià de Dalt
Biblioteca Jaume Perich i Escala
CONTES: ADULTS Histèries humorístiques, a càrrec de Xavier Demelo. Biblioteca Jaume Perich i Escala
XERRADA: Xerrades per a pares i mares: ser pares avui
Auditori de Can Figueres
AMPAs CEIPs Marià Manent i Santa Anna
Biblioteca Jaume Perich.
Biblioteca Jaume Perich Escala
LITERATURA: Club Devoracontes a càrrec de Laia Ventura.
L’HORA DEL CONTE:, a càrrec de Carme Sallent
Biblioteca Jaume Perich.
Biblioteca Jaume Perich Escala
SORTIDA al poblat ibèric de Puig Castellar
Pati Sant Jaume Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume
Porxo De l’Escola La Lió
Organitza Regidoria de Cultura de Premià de Mar
CONTES: Des-contes, a càrrec de la cia. Xip Xap
XERRADA: Xerrades per a pares i mares: ser pares avui
Biblioteca Jaume Perich i Escala
AMPA CEIP Marià Manent i Santa Anna
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA: Club Devoracontes, a càrrec de Laia Ventura
TALLER: Taller d’henna (cal fer inscripció al mateix
PIJ o a la casa de Cultura Can Figueres)
PIJ La Fletxa
Àrea de Serveis a les Persones
LITERATURA: Presentació del llibre El llop a Catalunya, d’Albert Manent Sala de l’Orféo, de la SC Sant Jaume Grup de Lectura de la SC Sant Jaume
Teatre de la SC Sant Jaume
Cineclub Sant Jaume
CINEFÒRUM: Pel.lícula per confirmar
TALLER: Taller d’henna
(cal fer inscripció al mateix PIJ o a la casa de Cultura Can Figueres)
Casa de Cultura Can Figueres
Àrea de Serveis a les Persones
SORTIDA: Visita al santuari de la Mare de Déu de la Cisa
Centre Cívic Premià de Mar
Colònies esportives de Setmana Santa del FS Premià de Dalt a Sant Martí de Centelles (Osona) Activitats: entrenaments de futbol i futbol sala; partits amistosos; excursions
Informació: pavelló de PREMIÀ de DALT. (9)3 752 44 74
FS Premià de Dalt
Ctra d’Enllaç, consultori mèdic 1r pis Àrea de Benestar Social de Premià de Dalt
XERRADA: Malalts d’alzheimer i demències, a càrrec d’ Eva Yera
DIVERTIT- FESTIVAL DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT DE PREMIÀ DE DALT, de 16.30 a 20.30 h: Jocs, inflables, jocs tradicionals, animació, tallers, llits elàstics, videojocs...
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA: Club Devoracontes, a càrrec de Laia Ventura
BAIXADA DE CARRETONS I ANDRÒMINES
Camí de la Costa - plaça de la Vila. Divertit (Inscripcions: diaris i revistes Jordana)

PREMIANENCS

EXPOSICIONS
Fotoràmiques Panogràfiques
Del 4 al 20 de març, al Museu de Premià
de Dalt (Can Figueres. Riera de Sant
Pere, 88)
De dimarts a dissabte, de 16 a 20 h i
dissabte i diumenge d’11 a 14 h
Museu de Premià de Dalt
Exposició de pintura Antonio Álvarez
Del 25 de març al 17 d’abril, al Museu de
Premià de Dalt (Can Figueres. Riera de
Sant Pere, 88)
De dimarts a dissabte, de 16 a 20 h i
dissabte i diumenge d’11 a 14 h
Museu de Premià de Dalt

Un grup d’alumnes de l’Escola Santa Anna va visitar l’Ajuntament, per
conèixer de prop el seu funcionament.

CURSOS DIVERSOS
Aeròbic, Manualitats, Sevillanes
Informació al 93 7512330
Organitza Associació de Veïns del Barri
del Remei
Aeròbic, Dansa, Fitness, Jazz,
Manteniment, Tonificació...
Informació i inscripcions al 93 7523799 .
Organitza Gimnàs del Poliesportiu de
Premià de Dalt

Aquest mes de febrer ha finalitzat el Taller de Qualitat de Vida, organitzat
per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Premià de Dalt al Casal
d’Avis del barri Santa Anna-Tió. A la fotografia, els alumnes i professor
del curs

Aeròbic, Manteniment, Tonificació...
Balls de saló
Cursos de tennis
Estades de Nadal i d’estiu
Informació al telèfon 93 7522536
Organitza CT de Premià de Dalt

Curs de salsa
Dimecres de 20.30 a 21.30 h a la sala de
l’Orfeó de la SC Sant Jaume
Organitza SC Sant Jaume

Balls de saló
Elisabet Riu
Dimarts de 19.00 h a 20.00 h. A la sala
d’actes de la Benèfica (antic Casal Jove) .
Organitza Associació de la Gent Gran

Gimnàstica per a la gent gran
Dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00 h, a la
Benèfica. (8 euros/mes). Dilluns, dimarts i
dijous, de 16.30 a 17.45 h, al Casal
d’Avis Sta. Anna-Tió. (6 euros)

Organitza Associació de la
Gent Gran i Casal d’Avis Santa Anna-Tió
BTT
Sortides cada cap de setmana. Informació
al 659679231 (Josep) o a
www.bttpremiadedalt.com
SLOT
Informació a l’adreça de correu electrònic:
slotpremia@terra.es

