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La Pinassa Premià de Dalt

Aquestes festes són moments per somiar desperts, per trobar moments per 
gaudir d’estones amb la família, amics, veïns... per reduir la intensitat del dia a 
dia i centrar-nos en la proximitat, en el nostre entorn. 

Amb aquest esperit, els dies 2, 3 i 4 de gener us hem preparat un parc de 
Nadal al pavelló poliesportiu adreçat als infants. Un Divertit com el de Setma-
na Santa però en època de Nadal on trobareu de tot i per a diferents edats: el 
Dhiverntit. Us hi esperem!

Sens dubte, però, l’esdeveniment més esperat per a grans i petits és la ca-
valcada de Ses Majestats els Reis d’Orient. Enguany, n’ampliem el recorregut 
junt amb el Grup Carnestoltes, l’entitat que fa possible any rere any gaudir 
d’aquesta tradició i del Pessebre Vivent, entre d'altres. I també per a tots els 
públics, us recomanem el Concert de Nadal, amb versió familiar inclosa, de 
l’Orquestra de Cambra Catalana que tindrà lloc el 7 de gener a la sala teatre 
de la Societat Cultural Sant Jaume, amb entrada gratuïta per a tothom.

El fi nal d’un any i l’inici d’un de nou é s una bona ocasió  per fer-nos pro-
pò sits. Assaborim amb intensitat cada moment i aprofi tem també  les festes 
per refl exionar, per pensar què  podem millorar aquest nou any que començ a. 
Vetllem pel nostre comerç , estiguem mé s a prop de la gent que ho necessita, 
respectem el nostre entorn, preservem el nostre patrimoni arquitectò nic i 
natural... Fixem-nos a construir, entre tots i totes, un mó n millor on tothom 
tingui cabuda. Bones festes i que el 2023 feu realitat tots els vostres desitjos!

L'alcalde escriu
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Oficina tancada 
 

Aquesta oficina romandrà tancada al públic 
entre el 27 de desembre de 2022  

i el 5 de gener de 2023 
 

 

L’atenció al contribuent es continuarà prestant a través dels canals següents: 
 
 

TELEMÀTIC 
 
A la pàgina web orgt.diba.cat, 
en la qual podreu fer tots els tràmits. 
També podreu presentar escrits a 
través del Registre telemàtic. 
 
Per correu electrònic a 
                                                   
i a orgt.atenciociutadana@diba.cat, 
des d’on us ajudarem a fer tots els 
tràmits. 
 
TELEFÒNIC 
 
Trucant al 932029802 o al 932029805 

PRESENCIAL 
 
Per a realitzar tràmits 
presencials a la xarxa 
d’oficines de l’ORGT que 
requereixen cita prèvia, la 
podeu sol·licitar a: 
 

Tràmits presencials que no 
requereixen sol·licitar cita prèvia: 
presentació documentació al registre, 
obtenció de documents per pagar i 
justificants de pagament, gestió de 
domiciliacions i consulta 
d’embargaments. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme de 
Gestió Tributària 

orgt.mataro@diba.cat
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La Pinassa Premià de Dalt

Destaquem

L’Ajuntament activa deu nous 
serenos com a agents cívics 

Dilluns 12 de desembre van començar 
a fer la primera ronda els 10 serenos 
que realitzen tasques d’agents cívics 
a tot el terme municipal, i comple-
menten així els altres dos serenos 
que ja estaven treballant, a través 
d’una empresa privada.

Aquestes persones estan repar-
tides en vuit zones de Premià de 
Dalt, a partir de les sis de la tarda. 
L’objectiu és millorar la sensació de 
seguretat de la ciutadania, creant 
entorns de confiança. Com explica 
l’alcalde, Josep Triadó, “és fonamen-
tal que la gent de Premià de Dalt 
se senti segura i per aquest motiu 
reforcem la seguretat ciutadana 
amb totes les eines que podem i els 
serenos-agents cívics en són una”. 
L’alcalde considera que també és 
important tenir entorns amables i 
combatre l’incivisme.

El servei de serenos està format 

per 10 persones, una de les quals n’és 
la coordinadora. Depenent de les ne-
cessitats, treballen individualment o 
en parelles mixtes. Van degudament 
identificades, amb armilles grogues, i 
treballen tots els dies de l’any.

Millora de la convivència
La funció de les persones que fan 

de serenos és molt semblant a la que 
fan els agents cívics. Entre les tas-
ques dels serenos, hi ha la d’inspec-
cionar el mobiliari urbà, l’enllumenat, 
els vehicles estacionats... Els sere-
nos també tenen la funció d’assistir 
persones que necessitin ajuda per 
trobar-se perdudes o desorientades. 
També poden informar sobre els mit-
jans públics de transport, els equipa-
ments o els serveis municipals.

Les persones contractades 
treballen amb estreta coordinació 
constant amb l’Ajuntament de Pre-
mià de Dalt i amb la Policia Local, cos 
responsable i coordinador davant de 
qualsevol incidència vinculada amb 
la seguretat. En aquest sentit, cal 
destacar que els serenos mai poden 
adoptar funcionalitats pròpies dels 
cossos de seguretat.

S'afegiran als altres dos que ja estaven coordinats per la Policia Local de Premià de Dalt
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

Els temes econòmics van ser els grans protagonistes de la sessió plenària

El compte general del 2021, tema 
destacat del Ple del mes de novembre
Els informes de regidories dels diferents 
membres del govern amb què es va ini-
ciar la sessió plenària van donar resposta 
a una part dels precs i preguntes que 
l’oposició plantejava. Entre aquests, el de 
l’alcalde sobre la contractació inicial de 
Desokupa que ha acabat esdevenint un 
assessorament gratuït quan el necessiti 
la Policia Local; la propera promoció pú-
blica d’habitatge, Can Nolla, on hi haurà 
lloguer i venda, i l’adjudicació al Grup DIR 
el passat 28 d’octubre de la proposta de 
gestió del nou complex multiesportiu que 
inclourà l’esperada piscina municipal. 

Els temes de l’àmbit d’Economia van 
ser els grans protagonistes d’aquesta 
sessió ordinària del Ple de la corpora-
ció. Una bona mostra, l’aprovació de la 
10a modifi cació del pressupost –per 
fer front a despeses no previstes en el 
pressupost, segons va explicar el regidor 
d’Economia, Alejandro Costa Urigoitia, 
com ara l’augment del preu dels submi-
nistraments o l’augment de l’1,5% amb 
caràcter retroactiu de les retribucions 
del personal municipal–, o sotmetre 

a coneixement del Ple l’informe de la 
Sindicatura de Comptes, corresponent 
al Compte General de les Corporacions 
Locals, exercici 2020.  David Expósito, 
des de Cs, defensava el seu vot en contra 
argumentant el seu desacord “amb la 
mesura populista de Pedro Sánchez que 
sí o sí han de complir els ajuntaments”. 
Quim Fornés i Jaume Batlles, des d’ERC i 
Crida, respectivament, optaven per l’abs-
tenció tot i no estar d’acord amb tot.

Quant a la ratifi cació del decret 
d’alcaldia sobre canvis en les inversions 
de Serveis Territorials, Cs denunciava 
els “greuges entre veïns” per modifi car el 
destí d’aquestes i avançava el seu vot en 
contra. El regidor d’Economia, Alejan-
dro Costa, responia a aquests suposats 
“greuges entre veïns”, replicant-li que 
“vostè sembla que visqui de la confronta-
ció constant. Nosaltres no veiem barris 
sinó un tot. Premià de Dalt, defensant 
la casuística de cada barri”. Batlle, des 
de la Crida, manifestava l’abstenció per 
les formes i pel canvi de prioritats en 
les obres planifi cades. ERC, a través 

del seu portaveu, Quim Fornés, també 
es decantava per l’abstenció davant la 
manca d’informació i la impossibilitat de 
fer-ne seguiment. El decret, doncs, es va 
ratifi car amb els vots a favor del govern, 
l'abstenció d’ERC i Crida i el vot en con-
tra de Ciutadans.

Quant a mocions se’n van aprovar 
tres. Una d’ERC de defensa de les dones 
iranianes que, tot i la sol·licitud del 
govern que esdevingués una declaració 
institucional, va prosperar com a moció 
amb els vots a favor de l’oposició (ERC, 
Crida i CS) i l’abstenció de Junts i PSC. 
Una segona d’ERC per exigir inversions 
pendents i millores al sistema de Roda-
lies que s’aprovava amb l’abstenció del 
Govern, el vot en contra de Cs i el vot 
favorable d’ERC i Crida. Finalment també 
prosperava la moció de Ciutadans en què 
demanava estudiar la possible instal·la-
ció de fanals fotovoltaics a l’enllumenat 
públic, sempre a partir de l’estudi previ 
per part dels Serveis Tècnics Municipals 
i en noves actuacions. Aquesta moció es 
va aprovar per unanimitat.

Ple ordinari del 21 de novembre del 2022

Aprovació de la 
modifi cació de 

pressupost núm. 10/2022

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Moció d'ERC en defensa 
de les dones iranianes

ERC
Crida

Cs

Junts
PSC

Moció de Ciutadans 
sobre la instal·lació de 
fanals fotovoltaics a 
l'enllumenat públic

Moció per exigir 
inversions pendents i 

millores a Rodalies

Ratifi cació del decret 
sobre el canvi d'inversions 

de la modifi cació de 
pressupost núm. 6/2022

Junts
PSC Cs ERC-AM

Crida

Aprovació del compte 
general corresponent a 

l’exercici 2021

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Aprovació de l’increment 
de la massa salarial del 

personal de l’Ajuntament 
en un 1,5%

APROVAT PER UNANIMITAT

ERC
Crida Cs Junts

PSC

APROVADA PER UNANIMITAT

Escaneja el codi Qr per recuperar 
la videoacta del Ple ordinari
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La Pinassa Premià de Dalt

Cavalcada de Reis

La cavalcada de Reis tindrà 
un nou recorregut pel municipi
Ses Majestats passaran per més carrers del poble per fer gaudir grans i petits aquest pròxim 2023

La cavalcada dels esperats Melcior, 
Gaspar i Baltasar arrencarà a les 5 de 
la tarda del barri Santa Anna-Tió, con-
cretament a la Via Primilia. El recorre-
gut serà el següent:

Barri Santa Anna-Tió
Via Primilia, travessia Can Mares-

me, torrent de Santa Anna i rotonda 
de les Flors.

Floresta
Carretera de Vilassar de Dalt, 

carrer Penedès, torrent de la Bòbila, 
carretera d’Enllaç.

Zona esportiva
Carretera dels Sis Pobles, carrete-

ra Premià de Mar.

Barri del Remei
Carretera dels Sis Pobles, torrent 

Castells, av. Sant Pere, carrer Sant 
Jaume, Guillem Tell, Torras i Bages, 
Balmes i Jaume I.

Nucli antic
Carrer Ciutat d’Olot, Josep Car-

ner, Can Malagrida, Ca la Teta, Riera 
de Sant Pere i plaça de la Vila.

Un cop SSMM arribin a la plaça de 

la Vila, i després de saludar els infants, 
es desplaçaran a la parròquia de Sant 
Pere. Posteriorment, començarà el 
repartiment del primer regal de la Nit 
de Reis a totes les nenes i nens.

Un dels emissaris de Ses 
Majestats va visitar les escoles 
de Premià de Dalt abans de les 
vacances per recollir les cartes 
dels nens i nenes del poble

Visita del 
patge reial 
a les escoles

Unes setmanes abans de l'arribada 
dels Reis Mags d'Orient, el patge 
reial va fer una visita a les diferents 
escoles de Premià de Dalt per re-
collir les cartes de les nenes i nens 
i lliurar-les a Ses Majestats. Aquí us 
deixem una petita mostra fotogrà-
fica de la visita de l'emissari reial al 
mes de desembre.



6

La Pinassa Premià de Dalt

Tauler de notícies

Nou mural públic a Can Vallerià

185 persones participen al Dinar 
de Germanor de la Gent Gran

16 participants al curs d’embolcalls

SOCIETAT

L’artista local Carles Sánchez és l’autor del 
nou mural que llueix Can Vallerià i que es 
va descobrir el passat 11 de desembre. Es 
tracta de la visió del món a través dels ulls 
d’aquest artista de Premià de Dalt. Amb 
la inauguració de l'obra del fotògraf Carlos 
Sánchez, totes les antigues fi nestres del 
porxo de la fi nca de Can Vallerià tornen 
a tenir vistes. Aquest tercer mural com-
plementa els de Joan Pasqual i de Madola, 
inaugurats l'any passat.

La Torre del Pi va tornar a ser 
l’escenari d’aquest àpat tan especial 
que organitzen, pels volts de Na-
dal, l’Associació de la Gent Gran de 
Premià de Dalt i el Casal Santa Anna, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt. En el decurs de 
l’esdeveniment, el consistori va obse-
quiar a totes les persones assistents 
en l'esdeveniment amb una felicitació 
de Nadal.

El passat 7 de desembre l’àrea 
municipal de Promoció Econòmica 
va organitzar el curs “Descobreix 
com incrementar les vendes amb 
noves tècniques d’embolcalls” al Club 
Emprèn, situat a l’antic ajuntament. 
L’activitat es va fer amb el suport de 
Pimec, i estava directament adreça-
da a comerços i serveis de Premià 
de Dalt i voltants. Concretament, hi 
van participar un total de 16 establi-
ments i negocis, que van treure bon 
profi t de l'activitat.

Aquesta tercera obra complementa les de Joan Pasqual i Madola

Estava organitzat per l'Associació de Gent Gran i el Casal Santa Anna

L'activitat estava encarada a ajudar els negocis i comerços

bre
us

GENT GRAN

COMERÇ LOCAL
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Premià de Dalt recupera 
la festa de Cap d'Any!

El pavelló poliesportiu de Premià de Dalt 
s'engalana per celebrar amb família i 
amistats la millor festa de Cap d'Any que 
mai hagis viscut! Obrirem portes a les 
00.30 h perquè puguis trobar-te amb fa-
mília i amistats, preparats per passar una 
de les nits més divertides de tot l'any!

Què us hem preparat per donar la 
benvinguda al 2023?

Hi actuarà Tàrraco Surfers, la banda 
de versions més genuïna dels últims 
temps. Versions de tots els estils i totes 
les èpoques musicals a ritme de surf. Des-
prés de l'actuació dels Tàrraco Surfers, el 
DJ Elturtel iniciarà una sessió de vídeo DJ 
amb l'espectacle Caps d'Any del món, on 
es combinaran projeccions audiovisuals 
amb una sessió espectacular de música 
pop, rock, dance hall, reggae, reggaeton i 
molts d'altres estils. 

A partir de les 3.00 h s'obrirà la parada 
exterior per esmorzar i havent canviat 
l'entrada pel "tiquet esmorzar" es podrà 
gaudir d'una ració de xocolata amb xurros.

Venda d'entrades
Les entrades només es podran com-

prar a través d'aquesta plataforma, antici-
padament, i no hi haurà venda a taquilla.

Es podran comprar just abans d'entrar 
al recinte, però sempre anticipadament, a 
través del mòbil i amb una targeta de dèbit 
o crèdit.

Una vegada s'exhaureixin les 600 pri-
meres entrades, es posaran a la venda les 
entrades amb denominació "sold out".

Les entrades "sold out" tindran un cost 
de 12 euros (sense copa ni esmorzar) i es 
compraran a través d'aquesta plataforma. 
Aquestes entrades s'habilitaran a mesura 
que l'aforament màxim de 600 persones 
ho permeti. 

Les actuacions del grup de versions Tàrraco Surfers i DJ Elturtel i un espectacle audiovisual 
conformen el programa per recuperar aquesta festa i donar la benvinguda al 2023

Cap d'Any a Premià de Dalt

INFORMACIÓ IMPORTANT
Des de l'obertura de les portes del 

recinte fi ns a la fi nalització de Tàrraco Sur-
fers (aproximadament les 3 h) els menors 
de 16 anys hauran d'accedir i estar sota la 
responsabilitat dels seus progenitors, o un 
major d'edat amb una autorització.

L'autorització haurà d'estar deguda-
ment signada pels progenitors. Un major 
d'edat podrà acompanyar un màxim de 
cinc menors. En acabar l'actuació de 
Tàrraco Surfers els menors de 16 anys 
hauran d'abandonar l'espai, ja que l'estada 
només estarà permesa a majors de 16 anys.

* La consumició per a joves de 16 i 17 anys serà sense alcohol. / ** La festa es dividirà en dues parts a efectes de públic

- 16 anys o més, 12 € (Cotilló, 
entrada, 1 consumició* i esmorzar). 

- Menors de 16 anys, 0 € (Cotilló i 
entrada només per al concert**).

Preus, drets d'accés i reserva d'entrades per codi QR
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minuts

Complex Municipal de la Salut
Un equipament que complementarà la zona esportiva municipal

Complex 
per a joves / famílies / gent gran:

Espai multiesportiu atractiu per a tothom

Foment dels hàbits saludables del jovent

Espai de socialització entre veïns/es

Obert de 6 a 23 h amb activitats diàries

Objectius

Tenir una vida saludable

Promoure l’envelliment actiu

Oferir activitats per a tota la família 

Grup DIR
“El gimnàs de Catalunya” és l’empresa 
que construirà i gestionarà el complex 
de salut, oci  i esport:

Empresa innovadora

Líder de mercat

Qualitat garantida

+ prevenció i – curació

Per 1€ invertit en prevenció, 
se n’estalvien 10€ quant a curació.

28/10/2022 > Adjudicació de la redacció del projecte d’obres i de la gestió de l’equipament al Grup DIR (per 15 + 5 anys)
Finals 2023> Inici de les obres del complex municipal de salut i esport
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Piscina coberta de 6 carrils de 25 x 12,5 m
1,40 m de fondària
1 piscina per a nadons 
1 piscina per a wellness
Saunes
Vestidors
6 sales per a diferents activitats:
Sala de fitness de 700m2
2 sales d’activitats dirigides
Sala spinning
Sala bootcamp
Sala de tractaments diversos
Pistes de pàdel

Servei de bar / restauració saludable
Aparcament garantit al voltant del nou complex

En2’
minuts

Com serà l’equipament 
de salut i multiesportiu? 3.200 m2

Tarifes
Econòmiques i avantatjoses 
per a la població 
de Premià de Dalt.

Similars a altres 
equipaments del voltant
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Cultura

Dimarts 3 de gener de 2023, a les 6 de 
la tarda, la sala teatre de la Societat 
Cultural Sant Jaume serà l’escenari d’una 
nova edició de l’Acirca’t. Aquest any la 
proposta és l’espectacle Set Up, de la 
companyia Los Barlou.

Fascinats per la pompa de les grans 
produccions, tres excèntrics personat-
ges pretenen emular-les de la manera 
que saben: amb un gust més que dubtós 
i un imaginari propi d’octogenàries. A 
més a més s’han confós d’horari i arriben 
mitja hora tard. En fi , tot això no els im-
pedeix fer gala d’una gran incompetència 
i descoordinació al més alt nivell. 

Malabars, màgia, monocicles i equili-
bris impossibles, tot amb humor a dojo i 
acció trepidant. Aquests són els princi-
pals ingredients d’aquest espectacle.

Jordi Juanet, Boni; Daniel Cercos, 
Patillas, i Minervino Montell, Miner, són 
tres habituals de l'escena de circ catalana 
amb llargues trajectòries artístiques al 
seu darrere: Boni & Caroli, Los Galindos, 
Los Gingers, Elegantes, etc. Es van unir 
l’any 2017 per crear la companyia Los 
Barlou.

Preus entrades
- Infants (fi ns a 5 anys): 2 €
- Infants (de 6 a 15 anys): 5 €
- Joves (de 16 a 30 anys): 10 €
- Socis (1 entrada per persona): 8 €
- Entrada general (no socis): 12 €

El 3 de gener arriba l’Acirca’t
Es tracta d'una proposta de la Societat Cultural Sant Jaume per a aquestes festes

Entitat adherida a: Amb el suport de:

SET UP

de la cia. LOS BARLOU

Col·labora:Organitza:

A LES 18.00 AL TEATRE
Soci/sòcia: 8€
0-5 anys: 2€ / 6-15 anys: 5€ / 16-30 anys: 10€ / General: 12€

2
0

2
3

3 DE GENER

Escanegeu el codi 
QR per comprar les 

vostres entrades

Noves propostes de l'Aula d'Extensió 
Universitària a partir de l'11 de gener
Marc Heilbron Ferrer, doctor en 
Musicologia i llicenciat en Història 
de l’Art, obrirà el segon trimestre 
del curs 2022-23 de l’Aula amb la 
xerrada “La fl auta màgica de Mozart. 
Maçoneria i il·lustració a Viena en 
l’època de la Revolució Francesa” el 
dimecres 11 de gener.

La següent activitat arribarà el 

25 de gener amb Joan Anton Català 
Amigó, màster en Astronomia i As-
trofísica, que impartirà la conferèn-
cia “Així va néixer, i així és l’univers 
que habitem”.

Les properes conferències seran 
el 8 i 22 de febrer, amb Felip Masó 
Ferrer (llicenciat en Història Antiga i 
Arqueologia) i Cristina Sánchez Miret 

(professora de Sociologia), respecti-
vament; i el 8 i 22 de març, amb Eu-
làlia Vintró Castells (fi lòloga i política) 
i Núria Ribó Crusat (periodista).

La quota anual per associar-se 
a l’entitat és de 40 euros. El preu 
de cada conferència per a persones 
no associades és de 5 euros. Les 
diferents propostes de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària tenen lloc els 
dimecres, a les 18.30 h, al Casal Jove 
(entrada per la porta del passatge 
Sant Crist). 
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Cultura

El 7 de gener podrem gaudir del Concert de 
Nadal amb l'Orquestra de Cambra Catalana

Concert de Nadal a Premià de Dalt

 “Simfonia de cançons” és el títol del programa que ens oferirà 
aquesta orquestra, primer a les 18.00 h, amb una versió fami-
liar, i després a les 19.30 hores. L’entrada és gratuïta.

El concert el conformaran les següents obres: Serenata 
per a cordes op. 20, d’Edvard Elgar, una de les primeres peces 
de les quals l’autor es confessà satisfet i ha resultat, amb el 
temps, una de les més interpretades i enregistrades del seu 
catàleg; Sis cançons (arranjaments A. Vila), d’Eduard Toldrà, a 
través de les quals ens acostarem a melodies conegudes, ple-
nes d’expressió i lirisme; i Simfonia Simple op. 4, de Benjamin 
Britten. Quatre moviments que guarden fi delitat a les formes 
clàssiques. Una peça estel·lar encantadora, plena de clares 
melodies i potser... no tan simple!

Intèrprets
Marta Arbonès, soprano. Orquestra de Cambra Catalana. 

Joan Pàmies, director.

L’orquestra
Fundada per Joan Pàmies el 1986. Col·labora amb 

solistes novells del país i amb artistes consagrats. Ofereix 
l’oportunitat als joves intèrprets d’actuar al costat de 
professionals de prestigi. Dona als creadors de l’avantguar-
da musical la possibilitat d’estrenar les seves produccions. 
Treballa per a la difusió de les obres dels mestres del 
passat. El seu repertori inclou totes les èpoques i porta la 
música a tots els segments de la població.

La regidoria de Joventut i Mòbil Parc festes infantils progra-
men per primer cop un parc infantil de Nadal per abans de 
Reis. És la versió nadalenca del Divertit que se celebra a Pre-
mià de Dalt durant les vacances de Setmana Santa.

El programa està dedicat a infants a partir de 3 anys i pro-
posa espais de jocs, infl ables, tallers diversos, atraccions per a 
totes les edats, ludoteca i piscina de boles per als més petits, 
minigolf, brau mecànic... tot això al pavelló poliesportiu munici-
pal els dies 2, 3 i 4 de gener de 2023, de 16.30 a 20 hores.

Les entrades costen 4 euros per als infants de 3 a 12 anys i 
1 euro per als adults. S’han de comprar escanejant el codi QR. 

Del 2 al 4 de gener, 
D’HIVERNTIT
Es tracta de la versió d’hivern del festival 
Divertit, que es farà de 2/4 de 5 a 8 del vespre

Escanegeu el codi QR per comprar les 
vostres entrades en línia
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Al llarg de l’any, des d’aquestes 
pàgines us hem anat recomanant 
lectures diverses. Ara que s’acaba 
l’any i fent un repàs de les novetats 
editorials que us hem ofert aquest 
2022 i que pel motiu que sigui no han 
sortit massa en préstec, creiem que 
és hora de donar-los una nova opor-
tunitat.

Per això, des de la Biblioteca 
Jaume Perich i Escala us animem 
a acabar aquest any i començar el 
2023 amb bones lectures! Recordeu 
que disposeu també del servei 
de BiblioDigital (l'eBiblioCat), la 
plataforma de préstec de continguts 
digitals del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya, accessible a tots els 
ciutadans amb carnet de biblioteca 
pública. Permet el préstec d'obres en 
format digital per poder llegir-les en 
diferents dispositius: tauletes, telèfons 
intel·ligents, ordinadors personals 
o lectors de llibres electrònics 
(eReaders) compatibles amb DRM 
(Digital Rights Management) d'Adobe 
Digital Editions.

Jo em dic com la neu blanca,
aquest nom em van posar.
No puc ser d’altra manera
perquè el sol em pot cremar
la pell suau de primavera
que se’m va enverinar
amb la poma de la bruixa
que em va donar a menjar.
A l’ombra d’un bell boscatge
els set nans em van cuidar
i un príncep que allí es va perdre
em va fer enamorar.

Poema, Montse Assens i Anna Rispau. Il·lustració, Marga Cruz
“De set en 7”, L’art de la memòria Edicions

Taller de poesia i il·lustració amb Montse Assens i Marga Cruz.
Dijous 22 de desembre de 2022 a les 17.30 h, a la Biblioteca Jaume Perich

Blancaneu

La biblioteca tancarà per vacances del 24 de desembre al 7 de gener. La bústia romandrà tancada. 
Tot l’equip de la Biblioteca Jaume Perich us desitgem unes molt bones festes!

Chimamanda Ngozi Adichie recrea la vida de tres personatges atrapats professor, que per 
amor ha abandonat una vida privilegiada a Lagos per viure en una ciutat polsegosa, i en 
Richard, un jove i tímid anglès que està enamorat de la germana de l’Olanna, una dona 
misteriosa que renuncia a comprometre’s amb ningú.

Tots voldríem viure en una novel·la de Muriel Spark, on res és el que sembla. On sembla que tot 
és divertit i enginyós, però pot resultar dur i sinistre. Muriel Spark, que també es va convertir 
al catolicisme i va patir una crisi nerviosa, va escriure 22 novel·les ultrapersonals i 
efervescents. Una carrera que va començar, precisament, amb aquesta història.

En Boratin, un cantant de blues de vint anys que ha intentat suïcidar-se saltant del pont del 
Bòsfor, torna a casa després d'una breu recuperació a l'hospital. Pateix una amnèsia parcial que 
no li permet recordar qui és però sí dades i fets històrics, tot i que no pot endreçar-los en el 
temps. Burhan Sönmez guia de manera brillant el lector a través de la ment d'en Boratin i 
planteja dues preguntes cabdals: qui som, sense els records que ens configuren? I: quin paper 
juga en la nostra identitat el passat del lloc on vivim? L'autor ens ofereix un text ple d'històries 
que llisca, suaument, pels revolts i els significats de la memòria, el poder i la fortalesa humana.

Aquest nou volum recull dotze articles de diferents èpoques vertebrats pel que el «nou 
periodisme» va anomenar «narrador testimoni». En el seu cas, l'escriptora aguditza la seva 
mirada per escriure la crònica de la vida nord-americana sense afegitons, la seva vida a 
Califòrnia. Didion endinsa el bisturí en una realitat crua, traient a la llum temes que havien estat 
més aviat amagats. Per aquestes pàgines hi passen personatges com Orwell, Hemingway, 
Mapplethorpe, Nacy Regan, participants a reunions de ludòpates anònims o el propi director 
d’admissions de la Universitat de Stanford, on Didion fou rebutjada.

"«Vaig fer mal fet de comprar aquest quadern. Molt mal fet. Però ara és massa tard per 
lamentar-ho, ja està fet.» Així comença el seu delicat i secret diari Valeria Cossati, una dona de 
classe mitjana a la Roma dels anys cinquanta. Fins que no comença a plasmar els seus 
sentiments, dubtes ... en una llibreteta negra no s'adona de com d'insatisfeta se sent amb la 
seva vida. A partir d'aquest nou hàbit, la Valeria s'ho qüestiona tot i veu trontollar l'aparent 
felicitat amb què encarava la vida domèstica. La dona dòcil i abnegada que havia estat fins ara, 
dedicada en cos i ànima a tenir cura del marit i els fills, es transforma gradualment a mesura 
que accepta la seva individualitat.

Un alè de vida és d’aquells llibres que subratllaries sencer, a cada racó hi ha una imatge on 
passar-te la vida. No cal burxar en el sentit amagat del diàleg entre Ângela i l’autor. Les frases 
de Lispector són lapidàries com tatuatges: «Tinc por d’estar viva, perquè qui té vida ve un dia 
que es mor.» / «Una paraula és la mentida d’una altra.» Lispector enlluerna com només ho fan 
les grans ments d’una generació.
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Racons a Instagram

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

@evita_pinkie

@alexiaramirez27

@amaia_con_i

@miespinosa36 @rosaicarles

@mebaneta

@marpemu @djmasterfl ash

@cancasadella

@willy_pipe
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Compromesos a assolir 
tots els reptes marcats

Pla d'accessibilitat 
per a Premià de Dalt

Per Nadal apostem 
pel comerç local

L’any vinent escollim 
nou alcalde

Des de Junts - Som Impuls, us proposem que gaudiu del millor Nadal a Premià 
de Dalt. Un any més, la Fira Infantil i de la Màgia de Nadal és qui li dona la 
benvinguda amb activitats per a tothom el 17 i 18 de desembre a la plaça de 
la Fàbrica. En aquesta edició comptem amb la participació de l'associació de 
comerciants del Nostre Comerç i acollim els actes de La Marató a casa nostra. 
També podrem gaudir de propostes de les nostres entitats, destacant-ne el 
pessebre vivent a la Cisa i "N de Nadal", l'acte de PdePoesia per al 21 de desem-
bre al Casal Jove, amb Sam Abrams. 

Enguany, recuperem la festa de Cap d'Any. El pavelló poliesportiu s'enga-
lanarà per celebrar amb família i amistats la millor festa de Cap d'Any que mai 
hagueu viscut amb actuacions musicals, espectacles audiovisuals i DJ amb qui 
tancarem la nit més màgica de l'any. 

El nostre govern, encapçalat per Josep Triadó i amb l'impuls i la implicació 
dels nostres regidors i regidores, Alejandro, Josi, Carles, Marta, Ramonet, Isa, 
Marc i Juli, s'esmerça a tancar els reptes i compromisos de legislatura: més 
seguretat a la vila, 116 habitatges per a joves, gent gran i famílies a Can Nolla, 
l'inici de l'espai de salut amb piscina que comportarà el tercer pavelló de l'anella 
esportiva i de salut de Premià de Dalt... entre moltes altres iniciatives. 

Bones festes i que visquem tots plegats un Nadal amb responsabilitat i 
solidaritat. A reveure!

@juntsperpremiadedalt

A Premià de Dalt s'ha de repensar i plantejar la millora de l'accessibilitat, no 
només a tot l'espai urbà sinó als nostres habitatges, aquells que presenten 
dèfi cits importants atès que són edifi cis vells, de fa més de cinquanta anys, que 
estan aixecats i que avui dia difícilment passarien una inspecció tècnica.

Tenim carrers i places on no tothom pot accedir amb relativa facilitat, 
poques, però hi són. Però on hem de posar l'accent és en l'accés per a tothom 
tant a aquells equipaments que encara els cal fer alguna millora com, en espe-
cial, als blocs de pisos que per exemple no tenen ascensor i hi viuen persones 
grans amb difi cultats de mobilitat.

La Diputació de Barcelona està fent un estudi d'accessibilitat integral al 
municipi de Premià de Dalt que serà la base de la  línia estratègica a impulsar 
els anys vinents. Des dels nostres àmbits d’actuació anirem desenvolupant 
aquesta línia de treball a partir dels propers mesos, fent especial atenció als 
habitatges que presenten més difi cultats d’accessibilitat.

Volem que tothom tingui possibilitats reals de moure's pel poble sense 
haver de patir obstacles i que tothom que visqui en un edifi ci amb dèfi cits d'ac-
cessibilitat tingui l'opció de fer reformes per resoldre aquestes mancances.

Ens hem de posar al costat de la ciutadania i ajudar en la tramitació de per-
misos i ajudes que les comunitats de veïns i veïnes, i/o els particulars, necessitin 
per afrontar aquest repte de futur. 

Bones festes de Nadal i feliç any nou!

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

El passat 5 de novembre vam fer la presentació de Quim Fornés, proper can-
didat a alcalde a les properes eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Ens 
deia en Quim aquell dia, entre moltes altres coses, que:

No som aquí per salvar Premià de cap plaga, només per mirar de fer amb 
humilitat les coses una mica millor, de posar l’accent en l’habitatge social per 
a joves i gent gran i en allò més social i sostenible; en la cultura, el feminisme i 
l’educació (de nens, joves i adults) que ha de relligar tot allò que passa al poble; 
de governar des de la proximitat amb els veïns i veïnes, i de fer-ho de manera 
transparent.

La veritable maquinària d’un ajuntament ho és l’equip de tècnics, funciona-
ris... i a nosaltres (als polítics) ens pertoca posar l’accent (que vol dir distri-
buir partides pressupostàries) aquí o allà i demanar als tècnics que trobin la 
manera de fer viables els nostres projectes, més o menys atrevits, imaginatius, 
valents o senzillament necessaris. És a dir, si construïm un biciparc on hi havia 
un abocador o si preferim inventar un macrofestival amb nom helenístic a 
canvi d’aprimar una festa major popular; si pretenem ser pioners a cobrir els 
edifi cis públics amb plaques fotovoltaiques o si les instal·lem quan veiem a venir 
que les directrius europees ens hi obligaran; si inventem un Jazz en la Nit o un 
EscenARTS o si dimitim de fer cultura; si construïm escoles bressol o signem 
contractes amb empreses d’extremadreta.

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

Si fem la vista enrere, començàvem el 2022 amb l'esperança de superar 
defi nitivament la covid-19, ens anàvem llevant la mascareta a poc a poc i 
semblava que l'economia al nostre municipi anava millorant. Però al cap 
de poques setmanes ens va arribar la trista notícia de la invasió d'Ucraïna per 
part de Rússia i el món va trontollar. Faltaven matèries primeres en empre-
ses, apujaven els preus dels aliments, combustibles i subministraments. I així 
seguim, i ara en aquesta trista llista de pujades hi hem d'afegir l'augment de les 
hipoteques. 

Hoy en día, a muchos vecinos de Premià de Dalt les cuesta llegar a fi nal de 

mes todavía más, pues su margen de ganancia en ocasiones se ha disminuido 
para ser competitivos. Por eso, desde Ciutadans Premià de Dalt, ahora que 
se acercan unas fechas donde se incrementa el consumo, animamos a tod@s 
los vecin@s a hacer una apuesta por el comercio de proximidad y realizar 
las compras navideñas en nuestro eje comercial, para ayudar a la nuestra 
economía local. Así esos valientes que decidieron apostar por abrir un negocio 
y nos dan servicio día a día podrán seguir haciéndolo. Desde Ciutadans Premià 
de Dalt queremos desear a todos los premianencs y premianenques unas 
felices fi estas de Navidad y un feliz año siempre rodeados de sus seres más 
queridos.

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

Premià de Dalt

“AQUÍ MANO JO, 
SOC L’AUTORITAT”

Aquestes eren les paraules que hem pogut escoltar en més d'una ocasió per 
part de l'alcalde, Josep Triadó, i que lliguen amb el tarannà de l'actual equip 
de govern i una manera de fer molt allunyada del que hauria de ser la política 
municipal.

Ho podem veure quan no es deixa parlar els veïns als plens, es canvia la 
periodicitat d'aquests a cada dos mesos per silenciar i difi cultar la tasca de 
l'oposició, es falseja o es dona una única visió de la crònica dels plens, no es 
gasten els diners destinats a participació o s'utilitza aquesta revista muni-
cipal de manera partidista, entre una llarga llista de coses poc ètiques i poc 
habituals en altres ajuntaments democràtics.

Segurament el fet d'haver estat tants anys al poder fa que la política 
no evolucioni i antigues maneres de fer encara siguin vigents a les nostres 
administracions. Malgrat les tones de maquillatge emprades per tapar tot 
això de cara al poble. Diem prou.

Des de Crida continuarem apostant per una manera diferent de fer i 
entendre la política, sense portes giratòries, càrrecs de confi ança ni favori-
tismes, realment participativa i entenedora.

Finalment, desitgem que tingueu unes molt bones festes i millor entrada 
d'any. 

Salut i visca Premià de Dalt!

cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)    
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com
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També hi ha el tema sanitari, l’ali-
mentació i altres cures... tot s’ha de 
tenir molt pautat?

Realment hi ha molt poques malalties 
que els animals ens poden transmetre a 
nosaltres, però el tema de lliurar-los de 
paràsits és clau perquè és de les poques 
coses que ens poden passar. També és 
fonamental vacunar-los per evitar que els 
virus que ara tenim controlats no tornin 
a propagar-se, perquè són malalties mor-
tals. I després hi ha els temes sanitaris: 
les boques, les higienes... Penseu que els 
gossets, sobretot si hi ha nens a casa, van 
llepant el terra, a vegades ens llepen a 
nosaltres... 

Creus que cal conscienciar sobre 
el fet que un gos no és una joguina i cal 
explicar abans de tenir un gos tota una 
sèrie de consideracions?

Els gossos són éssers vius i com a 
tals necessiten una persona responsable. 
Gairebé tots els infants si els preguntes 
si volen un gos et diran que sí. Els més 
importants són els pares d’aquests infants: 
ells han de voler el gos, perquè al final quan 
els nens rebin el gos jugaran amb ell però 
no en seran els responsables. Hi ha d’haver 
una persona adulta que realment el vulgui, 
que sigui l’encarregat de passejar-lo, de 
portar-lo al veterinari... l’encarregat de fer 
totes aquelles coses que necessita l’animal. 

Cal fer pedagogia o educar abans 
de regalar un gos?

El més important és que la gent s’infor-
mi abans d’agafar un gos. Saber quin gos 
és el millor. Hi ha gossos de molts tipus i 
la gent té una vida molt diferent. Hi haurà 
el jove que va molt a la muntanya i que 
necessita realment un gos per córrer, en 

aquests casos pot agafar un gos caçador o 
un pastor, però, per exemple, hi ha famílies 
que agafen aquest tipus de gossos i no 
tenen el temps per aquest tipus de gos. Jo 
recomano que si realment voleu un gos, us 
veniu a aconsellar perquè depèn de l’estil 
de la família van bé unes races o altres, o 
no cal que sigui de raça.

El tema de les adopcions en comp-
tes de comprar, què en penses?

És molt important perquè realment hi 
ha molts gossos a les gosseres. És veritat 
que amb la pandèmia molts en van sortir, 
excepte les races perilloses. Però la gent 
que adopta gossos n’ha de saber perquè 
per desgràcia els gossos de gossera tenen 
una motxilla al darrere i has de saber com 
adaptar aquesta motxilla i entendre el gos. 
Però està clar que adoptar un gos és millor 
que no pas anar-lo a comprar.

És important esterilitzar-los?
En gats, ho recomano tant les femelles 

com els mascles. En les femelles, per evitar 
camades no desitjades i en els mascles, per 
evitar baralles. En el cas dels gossos, ho 
recomano en les femelles. Un cop passat el 
primer zel és el moment d’esterilitzar-les 
perquè disminueixes tumors mamaris, 
vaginals, problemes de matriu... En el cas 
dels gossos mascles, només recomano 
esterilitzar-los quan hi ha un problema de 
comportament. 

Teniu una bona rebuda en entrar 
gràcies a la Nikka, la vostra gosseta.

Sí, la Nikka és molt important perquè 
facilita amb la seva presència que els gos-
sos entrin més tranquils! Els gossos entren 
a saludar-la i aquest és un punt en què els 
treu els nervis, ja que veuen que ella ja està 
aquí, que la clínica ja fa olor d'ella.

Quant temps fa que ets aquí a pocs 
metres de la plaça de la Fàbrica?

Doncs ja farà set anys. De fet, nosal-
tres treballàvem al Masnou, que és on vi-
vim, i va arribar un moment en què teníem 
ganes d’obrir la nostra pròpia clínica. Una 
amiga que viu aquí a Premià de Dalt ens 
va comentar que hi havia aquests locals 
nous... Vam venir, vam veure el local i cap 
aquí!

Quins serveis ofereixes, Eva? Què és 
el que podem trobar a Animalons?

Vam començar només amb veterinària, 
després vam ampliar la botiga. La nostra 
intenció és que la gent que ve aquí ho tingui 
tot, accessoris, pinso... Ens van demanar 
molt el servei de perruqueria i ara des de 
fa uns tres anys el meu marit, el Josep 
Lluís, treballa amb nosaltres. 

El concepte de mascota ha canviat 
molt amb el temps, i ja són un membre 
més de les famílies. Què és el que ne-
cessita una mascota per estar bé?

El que és important és tenir temps. 
L’animal necessita amor i dedicació. Hi ha 
gossos, per exemple, que necessiten que el 
seu propietari tingui més temps lliure que 
d’altres. També s’ha de tenir en compte 
la despesa econòmica, perquè si el tenim 
l’hem de tenir bé, comprar pinso, despara-
sitar-lo... Sobretot s’han de tenir ganes de 
tenir-lo i d’estimar-lo.

Eva Rocas-Albas
Veterinària del Centre 
Veterinari Animalons

L'entrevista

Estimar  
i cuidar  

els animals



PREMIÀ DE DALT
Pavelló Poliesportiu

FESTA CAP D’ANY

00:30h a 06h

ENTRADA GENERAL 12€

Tàrraco Surfers
Espectacle Audiovisual “Caps d’Any del món”

DJ elturtel


