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Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h.

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
VIATGE A LA BELLA TOSCANA
Del 8 al 13 de juny 2017
Tiquets fins el 4 d’abril
Preu 970€
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Dimarts, 14 i 38 de febrer
Tot d’una
Matins a les 10,15 h
Divendres, 9 de febrer
Tertúlia sènior
De 12 a 13 h

CA L’ESCOda
Ca l’Escoda és l’edifici construït per Sorli al costat del Centre Cívic Esperança. Per raons de veïnatge i atenent a peticions fetes per premianencs, exposem algunes consideracions sobre el mateix que estimen interessants. En
primer lloc la construcció d’unes cases unipersonals, amb façanes amb llistons de fusta, que suposen una ruptura negativa amb espais urbans, que
haurien de guardar una mínima harmonia arquitectònica amb el seu entorn,
que es defineix pel seu estil estètic. En segon lloc per no atendre una de les
normes promogudes pel Pla de Mobilitat, de l’Ajuntament de Premià de Mar,
que fixava en 1,80 metres l’amplada mínima de les voreres, La vorera
d’aquest edifici en el carrer Joan Prim tenen 0,60 metres, tres vegades
menys del que li pertoca.
Finalment i en tercer lloc, l’oferta feta per Sorli, propietària de la planta baixa
i els subterranis de l’edifici, per a la seva venda a l’Ajuntament de Premià de
Mar, propietària de les plantes primera i segona, amb la qual cosa
l’Ajuntament podria adquirir la total propietat de l’edifici. Oferta quer caldria
ser donada a conèixer als premianencs, als qui caldria consultar per a la seva compra, tenint en compte la postura de Sorli, amb una oferta oberta que
possibilita unes condicions de venda no especulatives. Ara seria el moment
adequat per demostrar, que les afirmacions del nostre Ajuntament, de gaudir
d’una de les hisendes municipals mes sanejades de tots els municipis de Catalunya, ho és el suficient per fer possible adquirir un equipament municipal,
molt necessari per al seu desenvolupament, en el veritable espai més central
del nostre municipi. Posar a debat la compra de l’edifici Sorli, podria ser una
manifestació clara de participació ciutadana, d’un Ajuntament que pregona a
tots el vents ser un GOVERN OBERT, quina condició cal demostrar amb fets
substancials, que demostrin ser una realitat tangible i no simple demagògia
populista.
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Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES

El Ple de l’Ajuntament de Premià de
Mar del mes de gener, va aprovar
per unanimitat la seva adhesió a la
Xarxa Mundial de Ciutats Amigables
amb la Gent. Gran, formulada amb
anterioritat pel Consell Sènior,
Es per aquest motiu que volem manifestar a tots als grups municipals
la nostra satisfacció per atendre la
nostra petició, que suposa un compromís de gestió municipal favorable a l’atenció de les necessitats de
la gent gran, que cal demostrar
amb la realització de fets tangibles.
Voldríem començar posant a prova
aquest compromís, amb la nostra la
petició històrica, no aconseguida,
de disposar d’un Centre de Dia públic per a la gent gran, de la mateixa
forma, que tot i no ser de competència exclusiva municipal les escoles bressol, se les ha tingut en
compte. Creiem que la gent gran no
pot ni deu gaudir de menys atenció
que la dedicada a la infància.

possible avançar cap a la plena
ocupació, en l’actual etapa històrica
caracteritzada per la transició d’un
sistema econòmic obsolet que no
serveix I un de nou que tot just es
troba en les beceroles.
En aquests moment renunciar als
actuals espais industrials existents,
en el nostre municipi, refusant la
seva rehabilitació, es el signe més
clar d’una ceguesa social i política,
que serà molt difícil de ser entesa
per les properes generacions. Cal
obrir ben be els ulls, per copsar la
realitat d’unes noves necessitats
socials, generadores de precarietat,
que cal conèixer i afrontar cercant
solucions possibles.
Malauradament massa gent encara
no s’ha assabentat de que gaudir
d’espais industrials en zones urbanes, és un privilegi que molt municipis que ja han apostat per la relocalització troben a faltar. El treball
en aquests moment s’ha convertit
en un be escàs que cal potenciar,
per poder mantenir el sistema de
pensions i l’emancipació d’una joventut condemnada a l’emigració.

RELOCALITZACIÓ

PETITES COSES
PER ON COMENÇAR

CIUTATS AMIGABLES
AMB LA GENT GRAN

Ja fa temps que des del Consell
Sènior defensem la “Vida local 24
hores, incloent-hi el treball, amb els
eslògans de Repensar Premià i
Premià desperta. Suposa una clara
aposta per a la creació d’una nova
societat centrada en les persones i
no en els diners, quin naixement
comença en els municipis, on es
molt difícil poder amagar la realitat
del que hi ha o del qui hi és.
La relocalització és la condició necessària i imprescindible per començar a obrir nous camins o ha
recuperar-ne d’antics, que facin

Que el món està en crisis és una
veritat tan evident que ofereix pocs
dubtes. Podríem començar preguntar-nos per que serveixen els municipis? Quina resposta `podria ser
per poder-hi viure totes les 24 hores
del dia, incloent-hi el treball i
l’habitatge, en un entorn urbà amigable. Es podria començar convertint Premià en una ciutat solar, per
aconseguir l’autosuficiència energètica, inicialment en espais públics i seguidament en privats. És la
millor forma per començar a crear
realment llocs de treball estables.

