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TEMES

Roda de premsa conjunta amb representants dels
ajuntaments de Premià de Dalt i Premià de Mar per
donar a conèixer l’acord de mancomunació en matèria
d’esports

La Missa
Rociera
vol superar
els 5.000
visitants
pàg 4

L’Ajuntament
vol potenciar
la recollida
selectiva de
la brossa

Esports
mancomunats

pàg 5

Èxit de
participació
al Divertit i a
la Baixada
de Carretons
pàg 6

Premià de
Dalt prepara
un Sant
Jordi farcit
de propostes

Premià de Dalt i Premià de Mar signen un acord
per mancomunar instal.lacions i serveis esportius
i crear una de les àrees esportives més importants
de Catalunya seguint un model innovador

pàg 8
pàg 4

La revisió del Pla
d’Ordenació Urbana,
en marxa

Els pressupostos per
al 2005, aprovats
El Ple municipal del passat 2 de
març va aprovar el pressupost
municipal per al 2005, amb els
vots a favor de l’equip de govern
pentapartit i els vots en contra
del grup municipal de
Convergència i Unió. Els
pressupostos aprovats s’han
confeccionat amb la voluntat de
reduir la despesa corrent i poder
comptar amb més recursos

econòmics per a inversions. A
més, per primer cop s’hi
inclouen partides específiques de 30.000 euros cadascuna- per
a cada barri de la vila, per tal
d’agilitzar les actuacions
prioritàries a cadascuna de les
àrees diferenciades de Premià
de Dalt.
En el capítol d’inversions,
destaquen
les
partides

destinades a instal.lacions
esportives, l’arranjament dels
jardins arqueològics de la
Cadira del Bisbe, l’inici de les
obres d’urbanització als sectors
de La Floresta i el Torrent Malet,
la revisió del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal o la compra
de mobiliari per a les dues noves
escoles bressol municipals, entre
d’altres.
pàg 3

La revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
comença a veure la llum. L’estudi i la modificació del conegut
‘Pla General’ està essent una de les principals prioritats de l’equip
de govern, i tal com es va comprometre ara toca el torn d’explicar
el renovat projecte i escoltar totes les opinions possibles per tal
de consensuar el document final.
Així, el passat 2 d’abril es va fer una primera presentació
del Pla als partits polítics de la vila, a més d’un grup de
professionals de l’urbanisme vinculats a Premià de Dalt. Aquesta
va ser només la primera de les diferents presentacions que
s’aniran fent durant les pròximes setmanes per tal d’assolir un
POUM de màxim consens.
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SERVEIS
TELÈFONS
D’INTERÈS
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
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

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
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
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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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El pressupost del 2005 aposta
pel retall de la despesa corrent
El Consistori vol treballar amb propostes «il.lusionadores per als ciutadans»
El Ple municipal del passat 2 de
març va aprovar el pressupost
municipal per al 2005 amb els
vots a favor de l'equip de govern
pentapartit i els vots en contra
del grup municipal de CiU.
El regidor responsable de
l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Premià de Dalt, Ernest
Freixas, va donar una detallada
explicació dels nous pressupostos, incidint en la voluntat
del nou equip de govern de
retallar la despesa corrent per
poder treballar amb propostes
"més il.lusionadores per als
ciutadans i ciutadanes de Premià
de Dalt" en l'apartat d'inversions.
Dels nous pressupostos,
destaca la creació de transferències corrents de 30.000
euros cadascuna per a millores
urbanes a cada barri de Premià
de Dalt (Les Pèrgoles, Puig de
Pedra-La Cisa, La Floresta-La
Bòbila, Nucli Antic, Santa AnnaTió i Remei). En conjunt, aquesta
és una de les partides més
importants del pressupost,
juntament amb les destinades a
diferents
instal.lacions
esportives, la revisió del Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal (POUM), i la primera
fase de les urbanitzacions de La
Floresta i el Torrent Malet. Cal
assenyalar que també s'ha dotat
de partides pressupostàries per
al projecte de l'ambulatori al
nucli antic (20.000 euros), la
urbanització de la zona Bosch
de'n Sagué (60.000 euros), la

Les principals inversions per a l’any 2005
Actuació

Pressupost

Instal.lacions esportives

230.000

Jardins arqueològics Cadira del Bisbe

105.000

1ª fase urbanització La Floresta

119.750

Revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal

90.000

1ª fase urbanització Torrent Malet

88.500

Mobiliari Escoles Bressol

80.000

Urbanització Bosch d’en Sagué

60.000

Vehicles Policia Local

60.000

Millores edificis

50.332

Cuina escola Marià Manent

32.000

Millores Urbanes
Barri Les Pèrgoles

30.000

Barri Puig de Pedra/La Cisa

30.000

Barri Floresta/Bòvila

30.000

Nucli Antic

30.000

Barri Santa Anna-Tió

30.000

Barri Remei

30.000

Aportació construcció deixaderia mancomunada

27.000

Equipament Ràdio Municipal

20.378

Mobiliari Urbà/Jocs infantils

20.000

Projecte ambulatori Nucli Antic

20.000

Modificació del cànon
de l’aigua per al 2005
L’Agència Catalana de l’Aigua
ha modificat el cànon de l’aigua
per a aquest any 2005, per tal
de fomentar un ús més racional
de l’aigua, per afavorir els qui
fan un consum sostenible, per
garantir el consum bàsic de tots
els usuaris i per millorar la
qualitat de l’aigua. Així,
s’estableixen tres trams de
consum i es penalitza el consum
excessiu d’aigua (més de 200
litres per persona i dia). Les llars

formades per quatre o més
persones es poden beneficiar
d’una quantitat d’aigua
addicional al preu del tram bàsic
(3m3 per persona i mes), omplint
i presentant una sol.licitud que
es pot trobar a la pàgina de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(www.gencat.net/aca) o al web
municipal (www.premiadedalt.org).
Per a més informació, podeu
adreçar-vos al telèfon de
consultes 902 012 345

Recepció de les obres

cuina de l'escola Marià Manent
(32.000 euros), el condicionament d'equipaments juvenils
(16.500 euros), la renovació de
l'equipament de la ràdio
municipal (20.378 euros),
mobiliari per a les escoles
bressol (80.000 euros) i l'arxiu
municipal (10.000 euros),
mobiliari urbà i jocs infantils
(20.000 euros), millores al
cementiri (10.000 euros) i una
aportació per a la construcció
de la deixalleria mancomunada
(27.000 euros), entre d’altres
partides. El total de pressupost
de despeses per al 2005 ascendeix a 9.257.180 euros.
El grup municipal de CiU
va votar en contra d'aquests
pressupostos, entenent que la
previsió d'ingressos era massa
optimista i qüestionant, d'altra
banda, el paper de dos càrrecs
de confiança, per a les àrees
d'urbanisme i promoció econòmica, que s'hi contemplen.
Ernest Freixas va rebatre els
arguments de CiU explicant que
els pressupostos s'havien fet
seguint en tot moment el principi
de prudència, i comptant amb
un important romanent de tresoreria per fer front a qualsevol
eventualitat. D'altra banda, va
assenyalar que el model de
gestió municipal i, conseqüentment, el de confecció de
pressupostos, significava un
canvi radical respecte al del
grup municipal de CiU.
En el ple del passat dia 2
també es va aprovar el catàleg
de llocs de treball per a l'exercici
2005, així com una reforma del
sistema d'assignacions dels
grups polítics municipals, que
ara es redueixen a pràcticament
la meitat respecte al que cada
grup polític ingressava des de
les arques municipals fins al
moment. CiU també hi va votar
en contra, entenent que era el
grup més perjudicat per aquesta
mesura.

Recepció de les obres
de les dues escoles bressol

Pressupostos per internet

A pricipis d’abril, l’ajuntament de Premià de Dalt va
recepcionar les obres de les dues escoles bressol. Aquest era
un pas indispensable per tal que la societat municipal «La
Pinassa» pugués assumir l’acabament dels treballs.

Per primer cop, els pressupostos
per al 2005 es poden consultar
íntegrament a través del web
municipal www.premiadedalt.org.
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Acord per una gran zona
esportiva mancomunada
Premià de Dalt i Premià de Mar compartiran instal.lacions
Premià de Mar i Premià de Dalt
comptaran en un breu termini de
temps amb una gran àrea
esportiva mancomunada. Els
alcaldes de Premià de Dalt,
Sebastià Pujol, i Premià de Mar,
Jaume Batlle, van explicar
aquest acord a la premsa el
passat 10 de març i van signar
oficialment l’acord el passat 8
d’abril.
L’àrea esportiva mancomunada serà una de les
primeres de Catalunya, i compta
amb el vistiplau de la Generalitat
de Catalunya. De fet, els responsables de l’esport català
esperen que el treball conjunt de
les dues viles maresmenques
doni resultats positius per ‘exportar’ aquest model de gestió
conjunta a d’altres àrees de
població del país. Aquesta serà
la segona experiència pel que
fa a la mancomunació d’equipaments esportius entre viles
veïnes, després de Palamós i
Calonge, al Baix Empordà.
Els acords assolits entre
els dos Premià inclouen, com a
primera actuació, la construcció
d’una pista de skate -el projecte
de la qual es va presentar a
començaments d’abril- i un
equipament per a les bicicletes
tot terreny (BTT) als espais que
hi ha just al costat del pavelló
poliesportiu de Premià de Dalt.
A més, als terrenys de Can Vilar
–per sobre del camí del Mig, a
escassos metres del pavelló

mentre que favor de Premià de
Mar juga el fet de comptar amb
una entitat com el Club Natació
Premià, que gestiona l’actual
piscina municipal de Premià de
Mar i disposa d’un projecte
definit per a aquesta segona
làmina d’aigua coberta.
Tant en la roda de premsa
incial com en l’acte de la
signatura de l’acord, els dos
alcaldes van incidir en el fet que
el més important era tenir clars
els conceptes «esport» i «Premià», i treballar per a una
població conjunta de prop de
40.000 habitants. L’alcalde de
Premià de Dalt, Sebastià Pujol,
va destacar que «aquesta zona
esportiva mancomunada serà la
més impor tant de la zona
metropolitana de Barcelona, i
pot suposar un exemple a seguir
per a moltes viles que individualment no poden accedir a
determinats equipaments esportius». Pujol a més va avançar
que el projecte de mancomunació espor tiva també
tindria un important vessant
d’esforços cap al foment de
l’esport escolar.
Per la seva banda, Jaume

Projecte provisional de la zona esportiva mancomunada als
voltants del pavelló. A la dreta, signatura de l’acord entre
els alcaldes de Premià de Dalt i Premià de Mar

poliesportiu de Premià de Marestà prevista la construcció d’un
circuit de jòguing. El mateix
pavelló de Premià de Mar
formarà part també de la gran
àrea esportiva mancomunada.
Segona piscina coberta
A l’espera de la distribució final
que faci el PIEC (Pla d’Installacions Esportives de Catalunya), està previst que Premià
de Dalt compti amb una piscina
descoberta d’estiu, a la zona del

pavelló, mentre que una segona
piscina coberta mancomunada
es podria construir als terrenys
que antigament ocupava el
‘globus’ de la piscina descoberta
de Premià de Mar (al costat de
l’actual piscina municipal
d’aquesta vila). En aquest sentit,
però, tant Jaume Batlle com
Sebastià Pujol han mostrat la
voluntat que la nova piscina
coberta estigui al seu terreny
municipal, però esperen
consensuar un emplaçament
definitiu en col.laboració amb

els tècnics competents de la
Generalitat de Catalunya. En
aquest sentit, Premià de Dalt té
l’avantatge de no comptar
encara amb cap equipament
d’aquestes característiques,

Batlle va explicar que «es tracta
de sumar esforços per aconseguir uns equipaments esportius de primer nivell que
segurament no podríem disposar a títol individual».

La Fundació La
Caixa, amb els
jardins arqueològics
de la Cadira
del Bisbe

La Missa Rociera de Premià
de Dalt espera superar
els 5.000 visitants

Representants de la Fundació la
Caixa van signar, el passat 7
d'abril, el conveni de
col.laboració amb l'Ajuntament,
mitjançant el qual la Fundació
aporta prop de 12000 euros per
a l’arranjament dels jardins
arqueològics de la Cadira del
Bisbe. D’altra banda, a finals de
març es van presentar a l’oficina
de La Caixa de Premià de Dalt
les dues noves targetes de crèdit

La tradicional Missa Rociera de
Premià de Dalt, que enguany
arriba a la seva desena edició,
espera superar el seu rècord
d’assistents i compta amb
congregar prop de 5.000
visitants els pròxims dies 7 i 8
de maig.
La Missa tornarà a tenir
com a escenari la Plaça de
l’Espolsada de Premià, al costat
del Pavelló Poliesportiu, i la

Representants de La Caixa a la
Cadira del Bisbe

d’aquesta entitat, amb imatges
de la nostra vila, concretament
del campanar i l’ermita de La
Cisa.

Comissió de la Missa ja fa mesos
que treballa per completar el
cartell d’actuacions musicals i
tots els detalls necessaris per fer
d’aquesta cita un gran èxit
organitzatiu i de participació.
Una de les principals
novetats d’aquest any serà
l’edició d’una revista gratuïta
monogràfica sobre la Missa
Rociera, amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.

ACTUALITAT

L’Ajuntament vol potenciar
la recollida selectiva
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Situació dels
contenidors
de recollida
selectiva, abril 05

Conscienciar els ciutadans és un dels principals objectius
L’Ajuntament vol potenciar la
recollida selectiva d’escombraries arreu del municipi. Per això,
ha posat en marxa un projecte
d’increment de punts de
recollida i en breu endegarà una
campanya informativa per explicar els beneficis, medioambientals i econòmics, del que
popularment entenem com a
reciclatge. El consistori confia
també a posar en marxa la
deixalleria mancomunada entre
Premià de Dalt, Premià de Mar
i Vilassar de Dalt als terrenys de
La Suïssa abans d’acabar aquest
any.
Les dades al voltant de la
recollida selectiva a Premià de
Dalt no són gaire positives, ja
que en els últims tres mesos, per
exemple, el percentatge d’impropis dintre de la brossa
orgànica havia passat del 15%
a gairebé el 30%. Premià de
Dalt, a més, només aporta un
15% de residu de reciclatge, en
contraposició al 85% de brossa
de rebuig (és a dir, la que no es
pot reciclar). En resum, a Premià
reciclem poc i, de vegades, ho
fem malament.
Actualment, a la vila
podem trobar cinc tipus de
contenidors específics: els grocs
(envasos), els verds (vidre), els
blaus (paper), els marrons
(orgànica) i els grisos/verds
(material de rebuig). Si l’ús dels
quatre primers contenidors és
correcte i es converteix en
habitual per a la majoria de les
llars, la quantitat de brossa
llençada al cinquè contenidor (el
de rebuig, que es por ta
directament a cremar) s’hauria
de reduir considerablement.
Així, fer una bona recollida
selectiva és important, no només
pels efectes beneficiosos per al
nostre medi ambient, sinó també
per contenir la despesa
municipal destinada a la
recollida i tractament de brossa,
una de les més importants dels
pressupost. L’Agència Catalana
del Residu retorna un cànon als
municipis, en funció de les tones
reciclades i la seva puresa. Si
no s’aconsegueix el retorn
parcial o total d’aquest cànon,
la despesa corrent per aquests
conceptes hauria d’apujar-se en

Plànol actual de situació dels contenidors de recollida selectiva a Premià de Dalt

exercicis posteriors.
Recollida de voluminosos

ELIMINACIÓ DE RESIDUS - 2004

Reciclatge

Rebuig

Totals

Total Tones

900,76

4.974,94

5.875,70 tones

%

15%

85%

Cost Tona

23,69

54,98

294.871,87 euros

L’any 2004, es van destinar a reciclatge prop de 900 tones de brossa, tan sols un 15% del total
d’escombraries recollides a Premià de Dalt. Una tona de brossa de rebuig (aquella que es llença als
contenidors ‘grisos’ i ha d’anar a la incineradora va tenir un cost mitjà (entre recollida i eliminació) de
54,98 euros, mentre que la de reciclatge no arriba a la meitat d’aquest cost (23,69 euros). Els prop de
295.000 euros de cost total representen una de les partides més importants de despeses corrents de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Dintre de les mesures adoptades
per l’Ajuntament de Premià de
Dalt per millorar la gestió dels
residus urbans hi ha també
l’augment de la rotació del
servei de recollida de voluminosos (mobles i d’altres estris
de gran volum que no poden
anar als contenidors). Els dies
de recollida d’aquests materials
són dilluns, dimecres i divendres. Cal trucar a l’Ajuntament (93 752 31 86) per
avisar del llençament de
voluminosos, per tal d’organitzar la recollida al més aviat
possible i evitar possibles
molèsties als vianants.
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IMATGES
Èxit de
participants
al Divertit i
la Baixada
de Carretons
La Setmana Santa va
portar a Premià de
Dalt dues activitats que
s’estan consolidant
amb rapidesa, la
desena edició del
festival Divertit -amb
activitats per a nens i
joves durant cinc dies
al pavelló poliesportiui la segona Baixada
de Carretons.
Ambdues activitats,
organitzades per
l’Associació Divertit de
Serveis a la Joventut,
van gaudir d’un gran
èxit participatiu (a la
baixada de carretons
es va batre el rècord
d’andròmines inscrites)
i de públic, com es pot
observar a les
fotografies.

Jornada de portes obertes
a l’IES Valerià Pujol
L’IES Valerià Pujol va organitzar una jornada de
portes obertes el passat 3 d’abril. Per amenitzar la
visita, es van preparar diverses actuacions musicals,
gimcanes i un taller de grafitis.

30è aniversari de
l’Associació Carnestoltes
El passat 10 d’abril, l’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes
va celebrar el seu 30è aniversari amb un multitudinari dinar
popular a la Plaça de la Vila. Aquell mateix dia es va inaugurar la
plaça que porta el seu nom, en homenatge a tres dècades
dedicades a l’animació cultural a Premià de Dalt.

Intensa activitat
al Museu Municipal
Durant les últimes setmanes, el Museu Municipal
de Premià de Dalt ha estat escenari de dues
exposicions rellevants, la dedicada al pintor local
Antonio Álvarez (foto de l’esquerra) i la titulada
‘Fotoràmiques Panogràfiques’ (foto dreta). El
pròxim 22 d’abril s’inaugura una nova exposició
dedicada a la figura de l’escriptora Montserrat Roig

BREUS

Mostra dels nous jocs

Nou mobiliari
infantil per al
parc del Remei
Durant les pròximes setmanes
s’instal.larà un nou conjunt de
jocs infantils al parc del barri
del Remei, amb un cost global
d’11.900 euros. Aquesta ha
estat la primera proposta d’un
regidor de barri -en aquest cas
Ernest Freixas- en aprovar-se
en Junta de Govern.

Primera edició
de la Fira de
l’Intercanvi a
Premià de Dalt
Coincidint amb l’Aplec de la
Cisa, el pròxim dia 1 de maig
es durà a terme la primera
edició de la Fira de l’Intercanvi
a Premià de Dalt, organitzada
pel Punt d’Informació Juvenil
La Fletxa. Tothom que vulgui
col.laborar amb aquesta
innovadora proposta pot
participar a la reunió de
preparació que es farà el 20
d’abril, a les 20h, a La Fletxa
(Torrent Santa Anna, 6)

Beques ‘Teodor
Garriga’ per a
joves estudiants
de comunicació
L’Ajuntament de Premià de Dalt
ha posat en marxa les beques
«Teodor Garriga», per tal de
potenciar la col.laboració de
joves estudiants de
comunicació i enriquir la seva
formació acadèmica. Són dues
beques adreçades a estudiants
de tècniques de comunicació
audiovisual, una per a tasques
de programació i l'altra per a
tècnic de so. Les pràctiques
es realitzaran a Premià de Dalt
Ràdio. Les bases estan
publicades al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, al web
municipal i a disposició de tots
els interessats al Registre
General. Les sol.licituds es
poden presentar fins el dia 21
d'abril mitjançant instància al
registre General de
l'Ajuntament.

OPINIÓ - GRUPS POLÍTICS
Inversions en marxa
Des del moment que el nou equip de govern es va posar a treballar,
vam demanar paciència per tal de poder veure els efectes de la nostra
gestió. Hem passat uns mesos difícils, intentant ‘quadrar la caixa’ que
ens havia deixat l’anterior govern municipal i confeccionant uns nous pressupostos que fossin
fidels a les nostres inquietuds i a les expectatives de tots aquells que han cregut en el canvi. Ara,
per fi, estem en disposició de començar a desenvolupar, amb fets, els nostres projectes més
immediats.
D’aquesta manera, hem traspassat a la societat municipal ‘La Pinassa’ la responsabilitat
de finalitzar les dues escoles bressol, un tema que per a nosaltres sempre ha estat
prioritari. Hem començat a cristalitzar acords gràcies a la nostra predisposició al
diàleg i l’entesa amb els municipis veïns. Amb Vilassar de Dalt i Premià de Mar
comencem a construir la deixalleria mancomunada. Amb Premià de Mar estem
Pressupost 2005, el resultat d’una política d’aparador
L’equip de govern de Premià de Dalt –PSC-PSOE, IC-V-EE, ACPD, ERC
i la regidora trànsfuga, Trinitat Rost- va presentar el pressupost a l’oposició
–Convergència i Unió- el passat 21 de febrer. Després de 48 hores, s’afegeix a aquest
document una partida “oblidada” per a la contractació d’un assessor de la regidora
trànsfuga, la qual només encapçala les regidories de comerç, promoció econòmica i fires.
El pressupost va ser aprovat el 2 de març amb el nostre vot en contra.
El pressupost 2005 incorpora dos càrrecs de confiança o assessors sense dedicació
completa, un d’urbanisme i l’altre per a fer la feina de la regidora trànsfuga, Trinitat Rost.
• És aquest el preu que hem de pagar els ciutadans i ciutadanes de Premià de Dalt
per a mantenir el pacte de govern amb la regidora trànsfuga?
• El cost dels dos assessors sense dedicació completa és gairebé igual al cost de
l’anterior alcalde de Convergència i Unió amb dedicació plena, a qui tant van
Els límits de la vergonya
Des que el nou equip de govern va fer-se amb les regnes de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, tots els socis que el composem estem treballant, i molt, per
donar a la gestió local un nou gir, que transmeti als ciutadans i ciutadanes de
la nostra vila la nostra aposta per la renovació, l’agilitat, la modernitat i el tracte directe. També
des que ens vam fer càrrec del consistori municipal, hem hagut de conviure amb crítiques de
tots colors, algunes més amables que d’altres, i moltes d’elles sense fonament suficient ni com
per prendre-se-les seriosament.
Malauradament, ja ens estem començant a acostumar als pasquins que ‘miraculosament’
apareixen a les proximitats dels llocs on fem els plens municipals, just quan aquests acaben, però
en els últims temps aquesta ‘tendència’ s’està enverinant de manera molt perillosa i s’està desviant
Una veritable aposta per la cooperació
Un dels fets rellevants dels pressupostos municipals per al 2005
que fa poc hem aprovat a Premià de Dalt és l’assoliment d’un 0,3% dels ingressos propis municipals
per destinar-los a projectes de cooperació internacional i ajuda al tercer món (18.000 euros).
Aquest ha estat el primer pas ferm de cara a arribar, en pròxims exercicis, al 0,7%, que és el que
tots els grups polítics que integrem el govern municipal volem i és el que aconseguirem si tenim
continuïtat al capdavant del govern local. L’any 1972, les Nacions Unides van resoldre proposar
als països rics que destinessin el 0,7% del Producte Nacional Brut a la cooperació, amb la finalitat
de cercar un desenvolupament més just i equil.librat entre aquests països i els més pobres.
Ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, entitats, diputacions... han treballat durant anys
per aconseguir que es destini el 0,7% dels ingressos propis municipals a la cooperació i solidaritat.
Què és el que sap greu a CiU?
Aquests darrers plens municipals hem obsevat, astorats, els arguments tots ells
contraris de l’exalcalde de CiU, Joan Baliarda, amb el vistiplau dels seus companys
de partit, ara a l’oposició, en temes que són una clara millora per al nostre
poble, com ara votar en contra del nou equipament del Centre de Salut al barri Santa Anna, de
la deixalleria al polígon de la Suïssa, de la famosa rotonda a la sortida de l’autopista C-32, etc,
També han votat en contra el pressupost municipal del 2005, criticant que és un pressupost
optimista «i en un 90% similar al que havia fet CiU pel 2004». I clar que és optimista però no
similar. Entre altres coses perquè el pressupost del 2005 aprovat per l’actual govern permet
impulsar accions de participació ciutadana (creació del síndic de greuges local), més ajuts en
solidaritat i cooperació internacional (amb més transparència en les partides que les plantejades
per CiU), millores en el mobiliari dels parcs infantils, (aturades i inoperants en l’anterior etapa
convergent), millor gestió del model de mitjans de comunicació local, més pluralitat informativa
(amb contraposició al model sectari de CiU), donar un major impuls a les festes tradicionals i
populars, acabar les dues escoles d’educació infantil pel curs 2005-2006, (havent hagut de
Les crítiques buides del mal perdedor
Durant els últims dies, han aparegut als carrers de Premià de Dalt
pasquins signats pel grup municipal de Convergència i Unió, amb
una simple fotocòpia d’una pàgina del diari ‘El Punt’, on s’informa amb un titular estrident i una
informació parcial i poc elaborada de l’obligació de l’alcalde d’ERC, Sebastià Pujol, d’acceptar
un càrrec de confiança provinent dels cercles del Partit Popular, en aquest cas Alícia Ballester. En
primer lloc, cal informar bé, i per això CiU hauria d’explicar també que la condició de contractar
un o una professional per treballar a l’àrea de responsabilitat de la regidora del PP també la
van aprovar ells, i que haurien estat encantats d’acomplir-la si s’haguessin mantingut al poder.
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desenvolupant un gran acord de mancomunació en matèria d’esports que ha valgut
l’aplaudiment de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya. Amb
Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils hem desencallat l’històric problema de la
sortida de l’autopista C-32 amb un projecte propi que ha rebut el vistiplau de la
Diputació de Barcelona. Començarem en breu la urbanització del Torrent Malet,
conjuntament amb Premià de Mar, en el que serà un nou accès a la nostra vila des de
l’antiga N-II... i encara no portem ni un any com a govern municipal.
Els pressupostos del 2005 ens han de servir per continuar evidenciant el nostre
plantejament i per continuar fent realitat les inversions que hem projectat. Podem equivocar-nos, és clar, però no tenim res a amagar. Tant és així, que per primer cop a la història
l’Ajuntament de Premià de Dalt posa a l’abast de tothom el contingut dels pressupostos
municipals, que es poden consultar íntegrament a través del web www.premiadedalt.org.
Vam dir des del principi que volíem un govern de la gent de la vila cap a la gent de la vila,
i l’actual equip de govern comparteix la satisfacció d’estar fent les coses ben fetes.
criticar. L’actual equip de govern i aquests dos assessors costen cada any al poble
de Premià de Dalt 180.000 euros (30 milions de PTA), gairebé 60.000 euros (10
milions de PTA) més que l’anterior govern de CIU.
Amb aquest pressupost, el nou govern “plural i progressista” també va aprovar el
passat 2 de març:
• La rebaixa de la partida de solidaritat del 0,7% al 0.3%.
• La reducció dels ajuts socials a les famílies més necessitades.
• L’augment de la despesa en personal, després de dir durant molts anys que quan
governessin suprimirien serveis per a reduir-la.
• La rebaixa de les partides de manteniment de via pública, zones verdes, enllumenat
i clavegueram amb el que s’anirà malmetent la nostra qualitat de vida.
En resum, el pressupost 2005 es basa en una política d’aparador que posa en
perill la fins ara bona salut financera de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Grup Municipal de Convergència i Unió. ciu@premiadedalt.org
cap a límits que ratllen la intolerància. Així, fa unes setmanes vam haver de llegir, atònits, com des
d’un anònim s’acusava a una membre de l’actual equip de govern d’allotjar a casa seva activitats
il.lícites, en un pasquí aparegut per art de màgia, sense signatura, sense fonts, sense fonaments.
Jugar d’aquesta manera amb la desinformació és, al nostre parer, inadmissible i vergonyós. Fer
unes acusacions tan greus des de l’anonimat ens sembla indigne, i qui tingui la més mínima
sospita sobre la legalitat de les activitats de qualsevol polític local -i diem qualsevol- hauria de tenir
la suficient valentia com per donar la cara i aportar les proves que acompanyessin el seu testimoni.
Desgraciadament, i per molt que apostem per la via del treball honest, continuat i de contacte diari
amb els ciutadans i ciutadanes, sembla que no ens podem treure de sobre la lacra d’algun
desaprensiu que intenta incidir, de la manera més indigna possible, sobre l’opinió pública. Acceptem
les crítiques, per suposat, i creiem sincerament que les hem d’assumir per aprendre d’elles, però
rebutgem totalment una manera tan covard d’escampar mentides tan greus.
És en aquesta línia que l’any 2001, els grups polítics a l’oposició i que actualment formem l’equip
de govern ja vam proposar a CiU que es creés la partida pressupostària que permetés arribar al
0,7% l’any 2004. També demanàvem promoure la participació d’entitats i ciutadans de Premià
de Dalt en els temes de cooperació i solidaritat. Aquesta proposta va ser aprovada, però mai no
es va concretar d’una manera clara i transparent en els pressupostos anteriors, on s’incloïen a la
partida de solidaritat ajudes i beques a famílies i persones del municipi que ho necessitaven.
Aquest any s’ha creat una partida per a solidaritat i cooperació i una altra per ajuts a famílies. Aquesta
segona és un deure que tot municipi té amb els seus ciutadans i que, per tant, tota regidoria de treball
social ha de contemplar en les diferents formes (beques de menjador, atenció domiciliària, col.lectius
més afeblits...) La primera quantitat que a través del Fons Català de Coopeeració al Desenvolupament
s’ha destinat a cooperació ha estat de 3.000 euros. La resta es destinarà a promoure i subvencionar
projectes que, sobretot, existeixin o sorgeixin des del municipi. Esteu convidats a participar!
redreçar i molt el seu finançament per la mala planificació heretada de l’anterior govern de CiU),
millor atenció als barris del poble, amb la creació de les regidories de barri, millores importants en
equipaments esportius al sector de can Balet, alguns dels quals estaran mancomunats amb Premià
de Mar, dotació de l’equipament necessari per la cuina de la reformada escola CEIP Marià
Manent, reubicació del menjador social a l’antiga seu de l’escola infantil Cristòfol Ferrer i millores
vàries al local de la gent Gran del barri de Santa Anna, dotació d’una partida per impulsar les
tasques de reordenació de l’Arxiu Municipal (absolutament deixat a la seva sort en l’anterior
etapa de CiU). I tot això amb una abaixada del tipus de percentantage de l’IBI, que
enguany passa del 0’94 al 0’93, i de modelar de forma més justa la resta de taxes i
impostos. Bé, a aquestes alçades encara seguim sense entendre com es pot dir que un
pressupost és optimista i votar-hi en contra. Què és el que sap greu a CiU, que fem un
pressupost similar al seu? Si el fem perquè el fem, i sinò el fem perquè no el fem…Uf…
El que sí que volem dir des del PSC és que nosaltres seguim apostant per fer el que ells no
han sabut fer en 23 anys de govern: un poble més pensat per a les persones que hi
viuen, amb més cohesió social, amb més participació, afavorint el dinamisme entre
nuclis enfront de l’efecte dormitori…Aixó és el que volem.
Com no ha estat així, aprofiten una desencertada informació periodística per continuar el seu
particular ball de bastons a cegues cap a tots els regidors de l’actual equip de govern. No cal
ser molt agut per intuir, en aquesta maniobra de CiU, les crítiques buides d’un mal perdedor. En
segon lloc, caldria puntualitzar que Alícia Ballester, psicòloga, persona amb un ampli historial
professional al món de l’empresa i els recursos humans, s’incorpora a l’Ajuntament de Premià
de Dalt per fer feina efectiva a les àrees de promoció econòmica, fires, mercat municipal i
turisme, i que la seva gestió que tot just ara comença s’hauria de jutjar un cop finalitzi aquesta
legislatura, no a priori. Finalment, felicitats a l’equip de professionals de la comunicació de CiU
per un gran desplegament d’imaginació i feina ben feta, un ‘retalla i enganxa’ del Punt que fins
i tot ens fa enyorar les ingenioses ‘pífies’ que sovint empastifen els nostres carrers.
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AGENDA

DIA

HORA

A
Divendres 15

19.45 h

ACTIVITAT

B

R

20 h
20.15 h
Dissabte 16

A partir 11.00 h

Diumenge17

22.00 h
23.00 h
A partir 11.00 h

Dilluns 18

18.30 h

Dimecres 20
Dijous 21
Divendres 22

11.00 h
18.30 h
19.00 h
19.00 h
20.30 h
22.00 h

Dissabte 23

A partir 10.30 h
A partir 10.00 h
10.00 h
11.00 h
11.30 h
12.30 h
17.30 h
21.00 h

Diumenge 24

Dijous 28
Divendres 29

Tot el dia
19.00 h
19.30 h
18.30 h
20.00 h

Dissabte 30
Dissabte 30

11.00 h
De 17 a 21h

M

Diumenge 1

Tot el dia

12h
22.00 h
Dimecres 4
Divendres 6
Dissabte 7
Diumenge 8
Dissabte 14
Divendres 20
Diumenge 22

18.30 h
19.30 h
Vespre
Matí
18.00 h
08.00 h
20.00 h
22.00 h
Tot el dia

Dissabte 28 i Diumenge 29

LLOC

A

I

ORGANITZACIÓ

L

Presentació oficial del nou nom de la biblioteca municipal «Jaume Perich i Escala», a càrrec del Molt Honorable president del
Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach
JORNADES poètiques i literàries. Acte d’inauguració de les jornades, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Sebastià Pujol i Puig,
alcalde de Premià de Dalt.
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA: Presentació del llibre Els Nin : memòries a llapis d’una família catalana, de Lluís Juste de Nin, amb la presència de
Josep Lluís Carod Rovira
Biblioteca Jaume Perich i Escala Àrea de Serveis a les Persones
JORNADES poètiques i literàries: intercanvi de llibres, fira de llibres d’ocasió, recitals de poesia, trobada d’escriptors,
presentacions de llibres, activitats infantils, tallers d’escriptura, de poesia... (programa específic a www.premiadedalt.org)
A Can Figueres
TEATRE Cia. Teatre Lliure, Mathilde, amb Montse Guallar i Lluís Marco Teatre La Massa, de Vilassar de Dalt
RECITAL POÈTIC Me gustas... Catalunya amb Neruda, amb Enric Majó i Eulogio Dávalos, al vestíbul del Centre l’Amistat, Premià de Mar
JORNADES poètiques i literàries: intercanvi de llibres, fira de llibres d’ocasió, recitals de poesia, trobada d’escriptors, presentacions
de llibres, activitats infantils, tallers d’escriptura, de poesia... (veure programa específic)
A Can Figueres
GENT GRAN Cap de setmana al MONESTIR DE PEDRA i SARAGOSSA.
Associació de la Gent Gran
BENESTAR SOCIAL Grup de suport a familiars de malalts d’alzheimer i demències
Ctra d’Enllaç, consultori mèdic 1r pis. Àrea de Benestar Social
LITERATURA Taller de rodolins i introducció a la poesia Biblioteca Jaume Perich i Escala
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA Club Devoracontes, a càrrec de Laia Ventura Biblioteca Jaume Perich i Escala
SANT JORDI: CONTES Contes per a joves
PIJ La Fletxa
Àrea de Serveis a les Persones
SANT JORDI: LITERATURA Presentació i narració del conte Altemir i Bonadona : els gegants de Premià de Dalt, d’Armonía
Rodríguez i Mercè Gallifa
Biblioteca Jaume Pech i Escala
Àrea de Serveis a les Persones
EXPOSICIÓ: Montserrat Roig, del retrat a la crònica Museu Municipal de Premià de Dalt
Àrea de Serveis a les Persones
SANT JORDI CINEFÒRUM Dones (basada en la novel·la d’Isabel-Clara Simó), amb la directora Judith Colell
Teatre de la SC Sant Jaume
Cineclub Sant Jaume
Parades de roses i llibres, animació infantil a càrrec del grup de batucada de Mataró, al torrent Santa Anna
Parades de roses i llibres
Xocolatada, a càrrec de la Penya Barcelonista de Premià de Dalt
Exposició de bonsais, a càrrec del grup Tocats pel Bolet
Al pati de la SC Sant Jaume
Taller amb massa de sal, a càrrec de Claudia Viviana Buenopane
Biblioteca Jaume Perich
Concert de Sant Jordi, a càrrec de l’Escola Municipal de Música
Teatre Sant Jaume
Pati Sant Jaume
Animació infantil Ballem? Cia. Alaigua
Sopar literari poetes anònims, per Arts i Lletres
Sant Jaume
GENT GRAN: una rosa per a totes les dones
APLEC DE LA SARDANA amb les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i la Cobla Premianenca.Plaça de la Sardana, de Premià de Mar
JORNADES poètiques i literàries. Acte de cloenda
Auditori de Can Figueres
JORNADES poètiques i literàries Homenatge a Ausiàs Marc. Espectacle poeticomusical basat en el llibre Ausiàs Marc, de M. Lluïsa Pazos
Biblioteca Jaume Perich i Escala
LITERATURA Club Devoracontes, a càrrec de Laia Ventura
JARDÍ CULTURA Inauguració exposició de fotografies Jardí Cultura i presentació del receptari editat
per la Biblioteca de Premià de Dalt
Al bar-restaurant del Sindicat
Consell Municipal de Cultura
JARDÍ CULTURA Visita a CORMA (Trobada a la plaça de la Vila. Caldrà portar cotxe propi) Consell Municipal de Cultura
ROL Tarda de rol oberta per a joves
PIJ La Fletxa
Àrea de Serveis a les Persones
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APLEC DE LA CISA (sortiran cartells específics)
Tots els artesans que vulguin participar a la Fira de l'Aplec de la Cisa poden posar-se en contacte amb el Servei Municipal
d'Ocupació i Promoció Econòmica al tel. 93 752 36 60.
1a FIRA D’INTERCANVI (llibres, discs, mobles...)
Dins de l’Aplec de la Cisa
PIJ La Fletxa
MÚSICA Concert Missa de coronació de Mozart, amb el director Jordi Piccorelli. Coral Concòrdia de Cabrils, Coral de Tiana i
músics i solistes
Teatre La Massa, de Vilassar de Dalt
JARDÍ CULTURA L’Hora del conte - Contes de nassos : olorant flors, a càrrec de Laia Ventura
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Biblioteca Jaume Perich i Escala
JARDÍ CULTURA Xerrada-col·loqui sobre paisatgisme, a càrrec d’Enric Batlle, arquitecte paisatgístic
MISSA ROCIERA: Actes d’inauguració
Plaça de l’Espolsada
Comissió Missa Rociera
MISSA ROCIERA Cantada
Plaça de l’Espolsada
Comissió Missa Rociera
Al teatre de Sant Jaume
Àrea de Serveis a les Persones
ESCENA INFANTIL: (màgia) Magikíssim amb Sergi Buka
GRUP DE MUNTANYA Sortida al castell de Montesquieu (Sant Quirze de Besora)
Grup de Muntanya SC Sant Jaume
ESGLÉSIA Converses a la rectoria
A la Casa del Terçó
Parròquia de Sant Pere
Teatre de la SC Sant Jaume
Cineclub Sant Jaume
CINEFÒRUM Diarios de motocicleta
JARDÍ CULTURA Mostra de flors i plantes, venda, escola jardí, tallers, activitats infantils, exposició de pintura, concert ofert per l’Escola Municipal de
Entorn de Can Figueres
Consell Municipal de Cultura
Música... (sortiran programes específics)
CAP DE SETMANA DE BALLS I DANSES: Danses del món a Sant Jaume i al torrent Santa Anna. Més informació a la Casa de
Cultura Can Figueres i al PIJ La Fletxa. Organitzen: Àrea de Serveis a les Persones i Secció de Danses de la SC Sant Jaume

El Club Slot Premià de Dalt ha
inaugurat fa poc el seu domini
propi d’Internet i l’actualització de
la seva pàgina web. Des d’aquesta
pàgina es pot obtenir tota la
informació sobre les activitats
d’aquest club premianenc.La nova
adreça és: www.slotpremiadedalt.com
En l’últim número de ‘L’Opinió’, vam publicar una notícia d’un grup d’alumnes que va visitar
l’Ajuntament, per conèixer de prop el seu funcionament. Els nens eren de l’escola Marià Manent

EXPOSICIONS

CURSOS DIVERSOS

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 17 a 20 h i dissabte i
diumenge d’11 a 14 h
Museu de Premià de Dalt

Aeròbic, Manualitats, Sevillanes ...
Informació al 93 7512330
Organitza Associació de Veïns del Barri del Remei

Montserrat Roig
Del 22 d’abril al 8 de maig, al Museu de Premià de
Dalt( Can Figueres. Riera de Sant Pere,88)
Jardí Cultura
Del 15 al 29 de maig, al Museu de Premià de Dalt(
Can Figueres. Riera de Sant Pere,88)
I després de l’ESO... què?
Del 24 al 31 de maig, al vestíbu lde l’IES Valerià Pujol

Aeròbic, Dansa, Fitness, Jazz, Manteniment,
Tonificació...
Informació i inscripcions al 93 7523799
Poliesportiu Municipal. Passeig Can Balet, s/n
Organitza Gimnàs del Poliesportiu de Premià de Dalt
Aeròbic, Manteniment, Tonificació...
El GIMNÀS DEL POLIESPORTIU celebra el seu 10è
aniversari. ARA, 50% DE DESCOMPTE A LA
MATRÍCULA I UNA BOSSA DE REGAL!
Balls de saló, cursos de tennis, estades d’estiu
Informació al telèfon 93 7522536
Organitza Club de Tennis de Premià de Dalt

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
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
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

