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La Pinassa Premià de Dalt

Tot desitjant que hagueu passat un bon estiu, tenim 
a tocar el mes de setembre. Dit d’una altra manera, 
el retorn a la normalitat. Els 
vostres fills i filles es prepa-
ren per tornar a l’escola, amb 
mesures de seguretat per la 
pandèmia i amb la digitalitza-
ció de les aules per suprimir 
l’esquerda digital als centres 
públics de Premià de Dalt 
mitjançant una inversió de 
l’Ajuntament de 165.000 euros 
per a dotar-los d’ordinadors, 
tauletes, pissarres digitals... 
En breu, el projecte individual 
de cadascun dels centres.

També al setembre tenim 
esdeveniments destacats al 
poble. D’una banda, la Diada 
Nacional de Catalunya, que 
commemorem al monument 
a l’Onze de Setembre de 

1714; d’una altra, el tradicional Aplec de Sant Mateu; i, 
finalment, l’Ulisses Fest. El festival de referència del 

Baix Maresme que enguany 
ens apropa artistes de la talla 
de la Suu, Miki Núñez, Guille 
Milkyway DJ, Meritxell Ned-
dermann, El Pot Petit, The 
Summer Lovers... Hi haurà 
de tot i per a tots els públics, 
amb abonaments individuals i 
familiars per als tres dies, del 
17 al 19 de setembre, que po-
dreu de comprar per internet 
al web de Codetickets.

Bona tornada a l’escola a 
l’alumnat i a totes les famílies. 
Espero trobar-vos a l’Ulisses 
Fest que enguany farem a l’Es-
pai de can Verboom. 

L'alcalde escriu
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Has estat en 
contacte amb un 
positiu per COVID-19?

L’eina digital que et permet avaluar, 
mitjançant un senzill qüestionari, si ets 
contacte estret d’un cas positiu de COVID-19. 

A partir dels resultats s’obtenen recomanacions 
sobre com actuar i els procediments a seguir 
si has de fer un aïllament.

Comença el teu qüestionari a 
soccontacteestretsalut.cat

Entra a
SocContacteEstret? 
per saber si ho ets 
en menys d’1 minut!
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Destaquem

Noves accions de reactivació 
econòmica amb subvencions 
municipals a Premià de Dalt

Les empreses que hagin contractat 
o contractin persones en atur i les 
persones que hagin iniciat o iniciïn 
una activitat empresarial com a 
autònomes i estiguin interessades en 
rebre els nous ajuts, es poden posar 
en contacte amb el Servei Municipal 
d'Ocupació i Promoció Econòmica per 
correu electrònic a prmd.ocupacio@
premiadedalt.cat o trucant al telèfon 
93 693 15 90.

Pla 3.000 - Pla Municipal de Foment de 
l'ocupació

Es poden benefi ciar d’aquestes 
subvencions les empreses, les enti-
tats, els professionals i els autònoms 
que hagin contractat i/o contractin 

Es tracta del Pla 3000 i el Pla 1500, és a dir, del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació i del Pla Municipal de 
Foment de l’autoocupació, que aportaran subvencions tant a empreses com a autònoms

persones en situació d’atur, a jornada 
completa, per una durada mínima de 6 
mesos, essent els contractes d’entre 
l’1 d’octubre de 2019 i l’1 d’octubre de 
2021. En el supòsit que es desenvolupi 
una jornada a temps parcial, aques-
ta no podrà ser inferior al 50% de la 
jornada completa, de conformitat amb 
el que determini el conveni col·lectiu 
aplicable i, en defecte d’aquest, el 
màxim fi xat per la llei.

El màxim de contractacions objec-
te de subvencions per empresa serà 
de dues. La contractació per cada 
persona en recerca de feina se sub-
vencionarà un sol cop al llarg de l’any.

Pla 1.500 - Pla Municipal de Foment de 
l'autoocupació

Aquestes subvencions s’adrecen 
a les persones que vulguin o hagin  
iniciat una activitat econòmica com 
a autònomes. L’alta d’autònom/a, a  
l’Agència Tributària i a la Seguretat 
Social, estarà compresa entre l’1 de 
juliol de 2019 i l’1 d’octubre de 2021. 
S’haurà d’acreditar un mínim de 6 me-
sos d’activitat econòmica continuada 
per al cobrament de la subvenció que 
serà de 1.500€.

El Pla 3000 i el Pla 1500 són dues 
accions per donar un nou impuls al 
teixit empresarial i també per comba-
tre la desocupació tot fomentant l’au-
toocupació. Ambdues subvencions ja 
fa anys que les atorga l’Ajuntament de 
Premià de Dalt a través de la regidoria 
d'Empresa i Coneixement.

Pla 3000 / Pla 1500
SUBVENCIONS
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Pla de foment de l'ocupació

Per a empreses, entitats, professionals i autònoms que hagin

contractat i/o contractin persones en situació d’atur, a jornada

completa i/o parcial, per una durada mínima de 3 mesos.

Contractes entre l’1/10/2019 i 1/10/2021.

Pla de foment de l'autoocupació

Persones que vulguin o hagin iniciat una activitat econòmica

com a autònomes. Alta a l’Agència Tributària i a la Seguretat

Social entre l’1/7/2019 i 1/10/2021.

Mínim 6 mesos d’activitat econòmica continuada.

Any 2021



4

La Pinassa Premià de Dalt

Informació Municipal

Les activitats s’adrecen a persones en situació d'atur, amb risc d’exclusió social i amb una edat 
compresa entre els 16 i els 65 anys

L’Ajuntament i la Fundació Gentis signen un 
conveni per promoure l’ocupació

Ple ordinari del 19 de juliol

Crida
Junts

ERC-AM

PSC
Cs

Cs
Junts

ERC-AM
Crida (1)

PSC
Crida (1)

Aprovació inicial de 
les bases reguladores 
per a l’atorgament de 

subvencions per al 
foment de l’ocupació i 
l’activitat econòmica

Aprovació inicial de 
l’ordenança reguladora de 
la venda no sedentària a 

Premià de Dalt

Autorització de la 
compatibilitat de la Sra. 
G. A., per exercir com 
advocada i realitzar 

assessorament jurídic en 
l’àmbit privat

Modifi cació del catàleg 
de llocs de treball i de 

la plantilla orgànica del 
personal funcionari per a 

l’exercici 2021

Aprovació de les festes 
locals per a l’any 2022 (28 
de febrer, Carnestoltes i 
29 de juny, Sant Pere)

Moció del grup municipal 
d’ERC a favor del dret 
de les persones trans i 

en suport a una llei trans 
estatal a Premià de Dalt

Moció del grup 
municipal d’ERC per al 
reconeixement del dol 
perinatal, gestacional i 

neonatal a Premià de Dalt

Moció del grup 
municipal de la Crida en 
suport a Marcel Vivet i 

de rebuig a la sentència 
que el condemna a 5 

anys de presó

Moció del grup municipal 
de Cs contra els nous 

peatges en les autovies 
i en les autopistes de 

l’Estat després de la seva 
liberalització

Junts
PSC

ERC-AM
Cs

Crida

APROVADA PER 
UNANIMITAT

APROVADA PER 
UNANIMITAT

APROVADA PER 
UNANIMITAT

APROVADA PER 
UNANIMITAT

APROVADA PER 
UNANIMITAT

Junts
PSC

ERC-AM
Cs Crida

Més informació
Cliqueu en aquest codi QR per seguir l'estat 

de totes les mocions presentades al ple

L’Ajuntament de Premià de Dalt vol 
fomentar l’accés al mercat de treball 
de persones amb risc d’exclusió social, 
a través de diverses accions portades 
a terme de forma transversal des de 
les regidories d’Acció Social, Ocupació, 
Joventut i Educació. En aquest con-
text, ha signat un conveni de col·la-
boració amb la Fundació Gentis en 
què s’estableix la cessió gratuïta d’un 
espai de l’antic Ajuntament, concreta-
ment, la sala polivalent a la Fundació 
per tal que Gentis implanti serveis 
d’intermediació laboral, prospecció, 
formació i seguiment laboral.

La Fundació Privada Gentis és una 
entitat sense ànim de lucre espe-
cialitzada en millorar l’ocupabilitat i 
el desenvolupament competencial, 
emocional i social de col·lectius desfa-
vorits mitjançant l’acció comunitària, 
la formació i l’orientació sociolabo-
ral. Concretament, Gentis és qui ha 
d’executar el programa MAIS, Mesu-
res Actives d’Inserció per a persones 
destinatàries de la Renda Garantida 
de Ciutadania.   

Programa MAIS
És una convocatòria de l’àrea de 

Formació i Treball del SOC, subvencio-
nada pel SOC i el Fons Social Europeu. 
L’entitat Gentis va proposar la creació 
de un punt MAIS a Premià de Dalt, per 
millorar la recerca de feina de perso-
nes en situació d’atur i facilitar-los la 
reinserció laboral. Com que es dema-
na un nombre de participants de 30 
persones usuàries de renda garantida, 
el programa MAIS es comparteix amb 
el municipi veí de Vilassar de Dalt. Uns 
dies es farà a Premià de Dalt i altres, 
a Vilassar.

S’atendran un total de 30 perso-
nes, 15 de cada un dels dos municipis.
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Educació

Es mantenen els reforços educatius, grups bombolla, mascaretes i les entrades i sortides esglaonades

El 8 de setembre, xerrada online 
amb el professor César Bona  

Així serà el curs 2021-22

Tal com indica el Pla d’actuació per al 
curs 2021-2022, a les escoles catalanes 
la mascareta serà obligatòria a partir 
dels 6 anys, es mantindran els grups es-
tancs de convivència, o grups bombolla, 
i la necessitat de mantenir la neteja i la 
ventilació a les aules. La gran novetat 
és que no caldrà distància mínima en el 
grup estable, com tampoc serà neces-
sari prendre la temperatura a l’alumnat.

Aposta per la presencialitat
D'altra banda, es permetrà la inte-

racció al pati entre els diferents grups 
de convivència, això sí, amb mascareta. 
També es podrà intercanviar materials 
entre l’alumnat i es valorarà la revisió 
de la mascareta en funció de l'evolució 
de la pandèmia. 

La principal continuïtat de les mesu-

res vigents en el curs actual és el man-
teniment de la presencialitat a totes les 
etapes educatives. També serà neces-
sari una rentada constant de mans per 
part d’alumnat i els professionals.

Un protocol "viu"
El text planteja la possibilitat de 

canvis pel que fa a la mascareta. Així, en  
funció  de  la immunitat  assolida  amb  
la  vacunació, el context epidemiològic i 
la normativa vigent, pot variar el seu ús 
de cara al pròxim curs.

Tot i que el curs vinent, en els 
centres catalans, no caldrà mantenir 
la distància mínima d'1,5 metres entre 
persones d'un mateix grup, sí que serà 
obligatòria en el cas que terceres perso-
nes s’hagin de relacionar amb aquests –
docents i altres professionals de suport 

educatiu– o en cas que diferents grups 
s’hagin de relacionar entre ells.

Els alumnes podran portar 
joguines

Una altra mesura que canvia és la 
de poder portar joguines o intercanviar 
material entre l’alumnat, que fins ara no 
estava permès. El pròxim curs, l’alum-
nat podrà tornar a portar joguines a 
l’escola i fer servir material compartit 
a l’aula.

El nou curs s'iniciarà el dilluns 13 
de setembre pels alumnes d'infantil, 
primària, batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà i s'acabarà el 22 de juny, a 
excepció dels ensenyaments de règim 
especial i la formació professional, amb-
dós ensenyaments sotmesos a la seva 
programació acadèmica.

"Humanizar la Educación"
César Bona 

Parlant d'educar... a Premià de Dalt!
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Dimecres 8 de setembre, a les 7 de la 
tarda, les diferents associacions de 
familiars d’alumnes, amb el suport de 
la regidoria d'Educació, ens proposen 
una xerrada amb en César Bona, no-
minat com un dels 50 millors mestres 
del món segons el Global Teacher 
Prize (2014). 

A la conferència –a la qual us heu 
d’inscriure escanejant el codi QR que 
trobareu al final de la notícia– es parlarà 
sobte tot allò que ens ha tocat viure 
durant aquest temps i que ha trastocat 
l’estructura tradicional de l’ensenyament. 

La Covid-19 ens ha deixat un escenari tan 
inèdit com imprevisible i ens ha obligat a 
fer una transformació de dalt a baix en 
molts camps: medicina, virologia, micro-
biologia, economia... Però què passa amb 
l’educació? César Bona analitza els mo-
ments actuals per replantejar quin tipus 
d’educació volem i si ara és el moment 
idoni per a canviar-la.

Escanegeu el codi QR 
per a participar a la 
conferencia online
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L'Escola de Música, 3r 
premi a la Maker Faire 
gallega amb el projec-
te GlockensPink!
GlockensPlink! és un joc musical de ba-
les. Es tracta de crear un circuit melòdic 
amb làmines de “glockenspiel” (carilló), 
sobre un tauler inclinat per fer-lo sonar 
amb les bales. L’Escola Municipal de 
Música, concretament, una de les seves 
mestres, la Míriam López, el va pre-
sentar a aquest concurs. L’alumnat de 
l’escola jugava a crear melodies escollint 
les notes i la inclinació, assolint així crear 
ritmes més ràpids o més lents. Moltes 
felicitats!

Tauler de notícies

ESCOLA DE MÚSICALa Diputació atorga 
subvencions i recursos 
tècnics a Acció Social
Tècnica especialitzada en Igualtat i 
LGTBI

Subvenció de 4.727,83€ a l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt per contractar el 
servei extern d’una tècnica especialitzada 
en suport, formació i assessorament en 
aspectes d’Igualtat i LGTBI. 

Nova treballadora social
S’ha contractat durant 6 mesos, 

fi ns al mes de gener de 2022, una nova 
treballadora social per reforçar l’atenció 
social bàsica de Serveis Socials. El cost 
d’aquesta incorporació és a càrrec de la 
subvenció del programa complementari 
de la Diputació de Barcelona.

Atenció a persones en situació d'espe-
cial vulnerabilitat social com a con-
seqüència de la COVID-19

La Diputació de Barcelona ha con-
cedit a l’Ajuntament els 34.200€ que es 
van sol·licitar. A banda, també ha atorgat 
diferents recursos tècnics que permetran 
desenvolupar accions diverses el darrer 

trimestre de l’any 2021 des d’Acció Social:
- Grups de suport i ajuda mútua a 

persones cuidadores de persones amb 
dependència.

- Grup de treball contra els maltracta-
ments a les persones grans.

- Auditories energètiques en habitat-
ges en situació de pobresa energètica.

- Arranjaments de domicilis de perso-
nes amb dependència.

Altres recursos econòmics
 Ajuts per a la pràctica esportiva per 

a col·lectius vulnerables, per un import de 
3.000€.

Campanya de sensibilització de con-
vivència i civisme (mesures alternatives a 
les sancions econòmiques ), per un import 
de 4.249€.

Finançament en l’àmbit de les violèn-
cies masclistes de 5.895€, aportació que 
es destina a la contractació d’un servei 
de psicologia especialitzat per atendre 
situacions de violència masclista a infància 
i adolescència.
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Igualtat

Qui fa què?, un joc per a 
descobrir el repartiment de les 
tasques de casa

Les famílies de Premià de Dalt són les 
protagonistes d’aquest joc que propo-
sa la regidoria d’Igualtat, a partir de 
les situacions quotidianes i familiars 
que es viuen cada dia. 

El joc està pensat perquè els 
infants, les famílies i els i les adoles-
cents refl exionin sobre les tasques 
domèstiques, com se’n responsabilit-
zen i observin quin paper hi juguen els 
estereotips de gènere. L’objectiu 
és permetre educar en nous rols 
de masculinitat i feminitat, en dife-
rents situacions familiars i el treball 
domèstic. 

Aquesta acció s’explicarà a l’alum-
nat a l’inici de curs per tal de treballar 
què signifi ca la coresponsabilitat a 
casa i a tot arreu.

En resum, Igualtat proposa a les 
famílies del municipi que juguin amb la 
graella de tasques, posant-la a la por-
ta de la nevera… I que assignin un 
imant (color) a cada membre de la fa-
mília i, setmanalment, reparteixin les 
tasques domèstiques segons les pos-
sibilitats de cada membre (horaris, 
edat...). La taula de tasques ha de ser 
doncs una eina que us ajudarà a visua-
litzar el repartiment real de tasques 
de la llar i anar adquirint nous hà-
bits entre tota la família...

A més us animem a respondre l’en-
questa Qui fa què? que trobareu a la 
pàgina web municipal <www.premiade-
dalt.cat> i que permetrà fer una diag-
nosi del funcionament i la coeducació 
en les dinàmiques familiars. 

El joc està impulsat des de la 
regidoria d'Igualtat i intenta fer 
refl exionar les famílies sobre els 
estereotips de gènere

Escanegeu el codi QR 
per accedir a la pàgina 

del joc Qui fa què?

Què implica i tracta la coeducació?
- El valor que es dona als aspectes vincu-
lats a allò quotidià i a la vida privada. 
- Com es desenvolupen les capacitats, 
tant de nens com de nenes, a través de 
l’educació, eliminant estereotips o idees 
preconcebudes sobre les característi-
ques que han de tenir els gèneres.
- Posa en valor que tothom té dret a ser 
diferent, per la qual csa es fa necessari 
educar valorant les diferències indivi-
duals i les qualitats personals.  
- Cal aprendre a observar com funcio-

nem en el nostre entorn més proper, és 
per això que us proposem el joc, que us 
ha de permetre observar en l’àmbit de 
la família quines són les vostres dinà-
miques. El joc és un eina a través de la 
qual cada setmana podreu modifi car la 
graella de repartiment de tasques i pren-
dre consciència de quin és el paper de les 
famílies en l’educació dels infants i com hi 
participen els membres i ser conscients 
de quina manera interactuem i ens rela-
cionem amb tots els familiars.
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Les prèvies
d’Ulisses 
Biblioteca
Jaume Perich
i Escala
ULISSA

Sessió 1
Concerts de
referència,
actuacions 
i mostra
gastronòmica

Sessions 2+3
Concerts de
referència,
actuacions 
i mostra
gastronòmica

Sessió 4
Market amb
l’Associació el
Nostre Comerç
(entrada gratuïta)
i Ulisses Atac,
Ulisses Kids

16 17 18 19+ + +

Plat d’Ulisses de Premià de Dalt
Patrimoni únic en el món, està vinculat al viatge
més mític de l’antiguitat: l’Odissea. És l’eix 
conductor de l’esdeveniment i resident al Museu 
de Premià de Dalt.    

5a EDICIÓ / 2021
Comerç, patrimoni, esports,
gastronomia i música a
l’espectacular Parc
de Can Verboom

Punt lila / Espai segur / Premià de Dalt, lliure de sexismes

Torna el festival de referència
del Baix Maresme

Lorem ipsum
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WWW.CODETICK
ETS.COM

Per la Covid-19, cal mantenir un aforament que ens faci gaudir del festival
amb total seguretat. En l’edició 2021, hem habilitat entrades i abonaments 
individuals i familiars a preus populars.

ENTRADA  INFANTS FINS A 5 ANYS 

ENTRADA DE 6 A 12 ANYS 

ENTRADA DE 13 A 17 ANYS 

ENTRADA ADULT

ABONAMENT PACK ULISSES PER
A TOTES LES SESSIONS (1 persona adulta)

ABONAMENT PACK FAMILIAR  PER 
A TOTES LES SESSIONS
(2 persones adultes i 2 entre 6 i 17 anys)

Suplement de 10€ per cada persona (entre 6 i 17 anys) que s’afegeixi 

al grup, amb un màxim de 6 persones en el total del pack familiar.

GRATUÏTA (per sessió)

6€ (per sessió)

9€ (per sessió)

12€ (per sessió)

20€ (totes les sessions)

49€ (totes les sessions)

Entrades i abonaments

Ulisses Esports / Sessió 4

CURSES ULISSES KIDS / de 5 a 12 anys
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

INSCRIPCIÓ CURSA ULISSES ATAC:

www.7sports.es/ulissesatac/

Les prèvies
d’Ulisses 
Biblioteca
Jaume Perich
i Escala
ULISSA

Sessió 1
Concerts de
referència,
actuacions 
i mostra
gastronòmica

Sessions 2+3
Concerts de
referència,
actuacions 
i mostra
gastronòmica

Sessió 4
Market amb
l’Associació el
Nostre Comerç
(entrada gratuïta)
i Ulisses Atac,
Ulisses Kids

16 17 18 19+ + +

Plat d’Ulisses de Premià de Dalt
Patrimoni únic en el món, està vinculat al viatge
més mític de l’antiguitat: l’Odissea. És l’eix 
conductor de l’esdeveniment i resident al Museu 
de Premià de Dalt.    

5a EDICIÓ / 2021
Comerç, patrimoni, esports,
gastronomia i música a
l’espectacular Parc
de Can Verboom

Punt lila / Espai segur / Premià de Dalt, lliure de sexismes

Torna el festival de referència
del Baix Maresme

Lorem ipsum
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Acció Social

Descobrim què és el projecte
Com a casa

És un projecte de la regidoria d’Acció 
Social i està format per sis persones 
diverses que es troben en diferents 
situacions vitals i que tenen ganes 
d'enriquir el seu dia a dia i compartir 
amb un grup un munt de vivències 
tot millorant el seu benestar perso-
nal.

Les activitats que realitzen en el 
projecte Com a casa es proposen i 
programen entre tots els membres 
del grup, segons els interessos de 
cadascú i les seves curiositats, i 
sempre compten amb la participa-
ció de la treballadora familiar Marta 
Quintero, que explica que “el que 
més ens agrada fer, és compartir 
inquietuds, tenir experiències gratifi -
cants, posar les nostres capacitats a 
prova deixant fl uir la creativitat, cu-
linària i artística, passejar pel poble i 
riure molt”.

Les trobades setmanals es fan 
els dimarts i els dijous de 10.30 a 13h 
a la planta baixa de l’espai municipal 
La Caseta.

El grup sempre està en constant 
moviment. Cada mes es reuneixen 
els seus integrants i creen l'espai 
per expressar com s’han sentit, 
com han anat les diverses activitats, 
quins són els nous interessos que 
els mouen i quins són els diferents 
aspectes a millorar, i fent aquesta 
autoavaluació tant personal com 
grupal, es destrueix i es construeix 
el projecte constantment, per tal 
d'aconseguir els objectius plantejats.

I és que la millor qualitat com a 
grup, és que treballen sempre en 
equip. Busquen els seus punts forts 
i, amb l'aportació individual de cada 
persona, sempre aconsegueixen el 
que es proposen.

Els integrants del projecte, impul-
sat des de la regidoria d'Acció So-
cial, es reuneixen els dimarts i els 
dijous de 10.30 a 13 h a la planta 
baixa de l’espai municipal La Ca-
seta per millorar el seu benestar 
personal i enriquir el seu dia a dia

- Crear un ambient distès i parti-
cipatiu 

- Gaudir d'un espai propi

- Afavorir la cohesió de grup

- Augmentar l'autoestima

- Potenciar la presa de decisions 
individuals/grupals

- Fomentar l'esperit crític

- Estimular la creativitat i l'ex-
pressió artística

- Augmentar l'autoconeixement 
i la consciència corporal de cada 
persona

- Estimular l'empatia

- Millorar la qualitat de vida

Quins objectius 
es treballen?
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La Biblioteca Jaume 
Perich i Escala ens 
descobrirà 'Ulissa'

L'Ulisses Fest també arribarà 
a Premià amb propostes 
gastronòmiques, on destaquen les 
tres mostres culinàries carregades 
de diversitat en gustos per a tots.

La Biblioteca de Premià de Dalt prepara un conte molt especial per 
l'Ulisses Fest d'enguany, on es recrearà el mite d'Homer, però amb una 
jove Ulissa com a protagonista. L'activitat serà el dia 16 a les 18.00 h.

Cultura

La vigília de l'Ulisses Fest, el proper 
dia 16 de setembre, la Biblioteca 
Jaume Perich participarà de l'esde-
veniment amb una hora del conte 
molt especial, Ulissa, amb text de 
Joana Xancleta i il·lustracions d'Ar-
mand. Joan Rioné, editor de l’edito-
rial Piscina, un petit oceà, recu-
pera amb aquest nou llibre el mite 
clàssic d’Homer, però el capgira 
en un dels seus nous experiments 
literaris.

Dota la petita protagonista del 
rol clàssicament masculí, empo-
derat, valent, enginyós i temera-
ri. I, en canvi, atorga el paper del 
pacient amant que no es cansa 
d’esperar a un nen que li sap veure 
totes aquestes virtuts. Aquesta és 
una relectura moderna, femenina 
i transgressora del gran clàssic 
d’Homer L’Odissea. Hi trobarem el 

mateix mar però amb nous mites i 
aventures de la mà d’una intrèpida 
protagonista. 

Podreu descobrir Ulissa el 
dijous 16 de setembre a les 18.00 h 
hores a la Biblioteca Jaume Perich. 
És una activitat per a infants a par-
tir de 6 anys.
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Cultura

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Sil·labari

La mirada enllà del passeig
de negundos despullats.
Els peus collats a casa.
La veu que expel·leix solitud
que creix persistent, dins.
Les branques dels arbres,
inclinades, artífexs del crit.
El bes de la lluna plena.
La pluja i les illes i el silenci.
El buit del cos dins l’univers.

Marta Pérez Sierra
Dones, arbres i poesia
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One life

One life és l’autobiografi a 
de la millor futbolista del 
món, la californiana de 35 
anys Megan Rapinoe (1985), 
activista i icona gai, gran 
defensora de la justícia 
social i la igualtat.

L’estrella del futbol 
femení, pilota d’or, medalla 
d’or olímpica i dues vega-
des campiona de la Copa 
Mundial Femenina, en les 
seves memòries narra els 
moments més importants 
de la seva vida esportiva 
i personal. Ens parla de la 
infància, de la germana bes-
sona Rachel, dels problemes 
amb les drogues del seu 
germà Bryan, dels pares i 
la seva nombrosa família. 
També dels millors i pitjors 
moments viscuts en el món 
del futbol i amb la selecció 
nacional de futbol femení 
dels Estats Units.

En constant reclamació 
per la igualtat salarial entre 
homes i dones i ferma de-
fensora de moltes minories, 
Rapinoe va ser la primera 
atleta blanca que es va 
agenollar en solidaritat amb 

Colin Kaepernick com a 
protesta contra la bruta-
litat policial i la injustícia 
social, també enfrontant-se 
públicament al expresident 
americà, Donald Trump.

One life (Una vida) és 
un llibre honest i valent, 
personal, crític i inspirador, 
on la futbolista refl exiona 
sobre les seves eleccions, 
les seves victòries i fra-
cassos. Parla a partir de la 
pròpia experiència i convida 
els lectors a implicar-se i 
que siguin conscients que 
els canvis reals estan dins 
de cada persona.

Amor i no

Una parella jove se separa. 
S'havien conegut a Roma 
i allà havien viscut la seva 
història d'amor, que ara 
acaba. O potser no. Potser 
pot haver-hi amor des-
prés de l'amor. Ell, Yngve, 
trobarà la seva vocació en 
el món artístic. Ella, Carme, 
viurà vinculada al món de 
l'òpera. L'un i l'altra es 
necessitaran al llarg dels 
anys i trobaran maneres de 

Amor i noOne life
Autora:

Alba Dalmau
Autora:

Megan Rapinoe

Libros Cúpula
2021

Angle Editorial
2021

ser-hi presents, de comu-
nicar-se i de veure's. Es 
retrobaran a la ciutat d'ell, 
Estocolm; a la ciutat d'ella, 
Barcelona, o en qualsevol 
altre racó del món. I tindran 
altres amors, formaran fa-
mílies, tindran fi lls, reviuran 
el vertigen de la passió i el 
desencís, exploraran nous 

sentiments com noves 
terres per descobrir... Però 
sempre mantindran el caliu 
de l'altre, com un foc latent.

Amb l'estil plàstic i cine-
matogràfi c que la caracte-
ritza, l’Alba Dalmau desplega 
amb mestria l'evolució d'una 
relació poc convencional que 
qüestiona els tòpics de l'amor.
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Racons a Instagram

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

@kike._.fl ores@bibjaumeperich

@pietrus1313

@bayona.jbm@beesonbeer

@maytemar15

@mone_ho14

@nacho_on_the_road

@petitjardifl orsgemma

@samuphoto_09
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A punt de reiniciar el curs 
escolar i polític

La importància de 
l'educació

L’accés a la cultura és un 
dret. Els festivals han de ser 
accessibles per tots i totes

Vuelta al cole

Perquè cap mort no 
quedi silenciada

Després d'obrir la vacunació sense cita arreu de Catalunya, la Conselle-
ria de Salut, encapçalada per en Josep Maria Argimon, segueix amb la 
campanya per fer créixer el nombre de persones protegides contra la 
Covid i començar el curs escolar amb el màxim de població vacunada. A 
casa nostra, també estem preparats per començar el curs amb segure-
tat i amb el projecte en marxa de digitalització de l'alumnat dels centres 
públics. Enguany, l’11 de setembre tornarem a tenir una Diada Nacional 
de Catalunya excepcional, marcada per la pandèmia i les restriccions. A 
Premià de Dalt, el govern, encapçalat per Nou Impuls-Junts, la planteja 
amb el mateix caràcter reivindicatiu de sempre. Per molt diàleg anun-
ciat -que mai arriba- i la pandèmia que ho emmascara tot, els anhels 
de llibertat del nostre poble, encara resten minvats i menystinguts pel 
govern de l'Estat. Per tant, la lluita segueix intacta. 

El setembre també ens porta el festival de referència del Baix 
Maresme, l'Ulisses Fest. Ha estat un estiu complex per anar adaptant 
l'esdeveniment a les prescripcions d'aforament i seguretat i poder 
gaudir d'un festival que en la 5a edició uneix cultura, patrimoni, comerç, 
restauració, espectacles i concerts de primer nivell en el marc incompa-
rable de can Verboom. Us desitgem un bon retorn de les vacances i 
d’inici de curs a totes i a tots els premianencs. 

Bona Diada!
@juntsperpremiadedalt

Estem a punt de començar el nou curs escolar i val la pena refl exionar 
sobre com n'és d'important per a la nostra societat l'educació dels nos-
tres fi lls. Una societat avançada es caracteritza sobretot per educar 
els seus infants dins d'uns valors. L'educació és un dels factors que més 
infl ueix en l'avanç i progrés de persones i societats.  A més de proveir 
coneixements, l'educació enriqueix la cultura, l'esperit,  els valors i tot 
allò que ens caracteritza com a éssers humans.

L'educació és necessària en tots els sentits. Per assolir més bons 
nivells de benestar social i de creixement econòmic, per anivellar les 
desiguals econòmiques i socials, per ampliar les oportunitats dels 
joves, per vigoritzar els valors cívics i laics per a l'avanç democràtic  i 
l’enfortiment de l'estat de dret.

L'educació contribueix a aconseguir societats més justes, és un bé 
social que fa més lliures els éssers humans.

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

Acabem l’agost amb l’esperat alliberament del peatge, que desitgem que 
sigui defi nitiu i que vagi acompanyat de la pacifi cació de la N-II i de mesu-
res per un transport públic de qualitat.

Comencem el setembre amb una nova edició de la ja tradicional Marxa 
de Torxes que organitzem per setè any conjuntament amb la societat ci-
vil del nostre poble. També al setembre té lloc l’Ulisses Fest. Aquest any, 
però, serà de pagament, com també va passar a ser-ho l’edició d’enguany 
de l’Arrela’t. Ja vam traslladar llavors al govern que cal garantir a totes 
les persones el dret a la cultura.

I això no es pot fer si les entrades són de pagament, sense tenir en 
compte a més la situació socioeconòmica que moltes persones i famílies 
estan patint amb l’actual crisi. La cultura no pot ser només per a qui se 
la pot pagar. No tothom es pot permetre pagar 12 euros per un concert, 
i no hauria de ser així si l’objectiu és que tots els veïns i veïnes puguin 
gaudir dels esdeveniments culturals que s’organitzen al poble.

La cultura és popular i col·lectiva, i les administracions han de garan-
tir i promoure’n l’accés per a tots els veïns i les veïnes. Premià de Dalt 
pot organitzar festes obertes a tothom, gratuïtes i amb les mesures 
sanitàries que calgui prendre en cada moment, i això és el que hauria de 
fer un Ajuntament que pensés en tots els seus habitants.

També esperem que aquest cop no es permeti cap actuació on s’eme-
tin expressions masclistes per part de qui està actuant a l’escenari.

cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)    
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

Ens hem conjurat —els d’esquerra Premià de Dalt— a rescatar del si-
lenci l’atrocitat que suposa assistir una vegada i una altra als feminicidis 
que maculen la nostra societat. I el món no va pas millor que nosaltres; 
miris on miris, el panorama és desolador. El darrer cop que han rebut 
dones i nenes d’agressió imminent ha estat l’assalt dels talibans al palau 
presidencial de Kabul, símbol del domini defi nitiu i control total del país 
que, entre altres atrocitats, suposarà el retorn dels burques, de l’obli-
gació que cap dona vagi sola sense un home que la tuteli i de bona part 
de les llibertats individuals i drets socials i econòmics reconquerits els 
darrers 20 anys.

El dijous ocupàvem la plaça Sant Jaume de Barcelona, i els dies 5 
de juliol i el 8 d’agost els d’ERC Premià de Dalt estàvem a la plaça de la 
Fàbrica i al pati de Sant Jaume respectivament. I no ens cansarem de 
manifestar-nos i denunciar tota violència de gènere, perquè cap mort 
no quedi silenciada.

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

La veu dels grups municipals14

Llega septiembre y encaramos la segunda mitad del año tras las vaca-
ciones. Empieza el curso escolar y con él los gastos, nuestro equipo de 
gobierno ha decidido en plena crisis económica, tras la pandemia que 
seguimos viviendo,  quitar la subvención de los libros de texto, haciendo 
que muchas familias de Premià de Dalt, deban realizar un desembolso 
económico superior, sin que se les haya dado ningún tipo de explicación, 
de por qué ya no se subvencionan. 

Es por ello que desde Ciudatans de Premià de Dalt volveremos a 
exigir a nuestro Ayuntamiento que sufrague desde las arcas munici-

pales estos gastos en los próximos presupuestos. Una vez más, este 
equipo de gobierno nos demuestra que sus políticas no están dirigidas 
a las necesidades de la población. No entendemos como este tipo de 
decisiones no han sido explicadas a las familias una vez acabado el curso 
escolar 2020-2021. Desde Ciutadans somos conscientes que las aulas 
deben adaptarse a las nuevas tecnologías, pero no a costa del bolsillo de 
sus vecin@s.

premia.dalt@ciudadanos-cs.org / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter) /  663734010

Premià de Dalt
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El vaig escriure fa uns quants 
anys, el 2017, i el vaig oblidar fins al 
2019 quan fent neteja de l’ordinador, 
el vaig recuperar i vaig pensar que 
no estava gens malament i que el 
podia presentar a alguna editorial 
per a publicar-lo. Com bé deies, el 
llibre està basat en el meu avi, en 
converses que he tingut i tinc amb 
ell sobre el món dels somnis. Tot ell 
és una metàfora sobre les coses que 
ell m’explica i el significat que jo hi 
veig al darrere.

Per què vas triar el format 
conte?

Inicialment era un relat curt que 
jo havia escrit per presentar-lo a un 
concurs. Ja ni ho recordava... i en 
recuperar-lo vaig pensar a il·lus-
trar-lo perquè li veia estil de conte. 
Amb la pandèmia, tot el procés fins 
a publicar-lo s’ha allargat molt. 

Ara escrius alguna altra cosa?
He escrit un nou llibre periodístic 

i literari que no té res a veure amb 
el conte. Es basa en una història 
real i dura que jo anomeno autòpsia 
d’un suïcidi, tot i que aquest no en 
serà el títol. El relat és una manera 
de buscar què hi ha al darrere d’un 
suïcidi des de la vessant psicològica. 
Una experiència molt dura mentre 

l’escrius, tant que hi ha moments en 
què m’he d’aturar.

On vols arribar, Ariadna? Dit 
d’una altra manera, a què t’agra-
daria dedicar-te professional-
ment? 

Ara mateix tinc molts projectes i 
a dia d’avui encara no sé respondre 
què vull ser quan sigui gran perquè 
hi ha tants fronts oberts que no 
vull decantar-me per cap perquè 
sóc una persona molt canviant. En 
aquests moments, estic codirigint 
un podcast que es diu L’ascensor, 
també estic a Ràdio Santvi fent un 
magazine setmanal, segueixo amb 
llibres... 

T’has plantejat viure dels 
llibres?

Dels llibres exclusivament, no. 
Faig ressenyes fílmiques a La Clau i 
també a un web. Per aquesta banda 
potser sí que podria viure d’aques-
tes feines perquè engloben cinema, 
literatura... 

T’ha canviat la Covid-19? 
He après de la pandèmia saber 

trobar temps per descansar i estar 
bé amb mi mateixa. Sens dubte, 
m’ha fet replantejar moltes coses, 
sobretot a nivell interior.

Ariadna Lock és el pseudònim d’una 
jove de Premià de Dalt que ja ha 
publicat un conte, La Ciudad de pla-
ta, i que actualment treballa en la 
redacció d'un llibre mentre explora 
altres disciplines creatives. Pro-
fessionalment, es dedica al disseny 
gràfic. 

Ets un esperit creatiu. Has 
estudiat Belles Arts, has fet un 
màster universitari en Ficció de 
cinema i televisió i un postgrau de 
Periodisme literari. Et consideres 
una persona polifacètica, Ariad-
na? 

I tant! Vaig començar amb Belles 
Arts i en aquell moment, ho confes-
so, no sabia cap a on decantar-me. 
Poc a poc, però, em vaig decidir 
per l’escriptura, sense deixar però 
de banda altres coses que també 
m’agraden.  

Parlem del teu llibre, La Ciu-
dad de plata, que vas presentar 
a l’Arrela’t a Sant Jordi, aquí a 
Premià de Dalt. Està dedicat al 
teu avi, oi?

Ariadna Lock
Dissenyadora gràfica

L'entrevista

Creativitat 
en estat 
pur
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