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La Pinassa Premià de Dalt

Novembre és de color lila. El dia 25, commemorem el Dia Inter-
nacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Una 
celebració que cal mantenir els altres 364 dies de l’any a partir 
del respecte, l’educació i la corres-
ponsabilitat. La violència contra 
les dones és la violació dels drets 
humans més generalitzada. Passa a 
tot arreu, nivells socials i edats i res 
justifi ca la violència. 

A Premià de Dalt treballem per 
informar, prevenir i sensibilitzar 
sobre la necessitat de combatre i 
erradicar la violència de gènere, i ho 
fem de forma transversal a partir 
de les regidories d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Joventut i Salut. 
En aquest sentit, el 26 de març vam 
presentar el protocol per a l’abor-
datge de la violència masclista al 
municipi, i ho vam fer amb dos grans 
objectius: d’una banda, millorar 
l’atenció a les dones maltractades i 
els seus fi lls i fi lles i de l’altra, sensi-

bilitzar la societat. Ja n’hi ha prou d’invisibilitat!
Ens correspon a tots i totes plantar cara al masclisme i tallar 

de soca-rel tots aquells petits comportaments que atempten 
contra la dignitat de les dones.

Hem de rebutjar els comporta-
ments discriminatoris de gènere, 
amb la mirada posada en la detecció 
i la sensibilització a tota la població 
de Premià de Dalt i posant l’accent a 
canviar la perspectiva de gènere.

Totes i tots podem aportar el 
nostre gra de sorra per erradicar la 
xacra de la violència masclista que 
tant de patiment provoca. I hem 
de fer-ho fomentant unes rela-
cions igualitàries per construir una 
societat més respectuosa, amorosa 
i saludable.

Volem un Premià de Dalt lliure 
de sexismes i violències. Ens hi 
ajudeu?

L'alcalde escriu
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La Pinassa Premià de Dalt

Destaquem

Premià de Dalt busca reactivar 
l'ocupació amb un programa de 
'coaching' per a persones a l'atur

Des de la regidoria de Promoció 
Econòmica, i amb la col·laboració del 
Club Emprèn i el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, s'ha presentat 
un projecte pensat per impulsar 
l'ocupació a Premià de Dalt a través 
d'un programa d’orientació laboral. 
Aquest procés té com a mètode 
central d'aprenentatge diverses ses-
sions de coaching impartides per un 
coach expert en selecció de perso-
nal com és Francesc Gelida Latorre, 
creador del blog “elcandidatoidoneo.
com”. En el seu currículum, Gelida 
també destaca per ser un forma-
dor i consultor de desenvolupament 
professional i competències, a més 
de també ser psicòleg. Un cop acabat 
aquest procés de coaching, totes les 
candidatures dels participants seran 
presentades a les empreses i negocis 
de Premià de Dalt, que podran incor-
porar-los a la seva plantilla en cas 
que es trobin en un procés de cerca i 
contractació de personal nou.

Està pensat per a persones de la vila que estiguin buscant feina, i estarà conduït per un 'coach' expert en 
selecció de personal. Un cop acabat el programa, es presentaran els candidats als negocis del municipi

Un programa de formació obert a tots 
els veïns i amb un seguiment constant

El programa de coaching va donar el 
tret de sortida el passat divendres 5 
de novembre, i, separat en diferents 
fases, s'allargarà fi ns pràcticament 
mitjans de febrer. En concret, el dia 
5 es van iniciar les sessions formati-
ves, que es donaran per fi nalitzades 
el 12 de desembre. Alhora, el primer 
divendres de novembre també va 
tenir lloc la primera sessió individual 
del projecte, que es va repetir el 
dilluns 8 de novembre i que tornaran 
a organitzar-se els dies 13 i 14 de 
desembre. Aquestes sessions indivi-
dualitzades tenen una durada d'entre 
45 minuts i una hora. Finalment, per 
tancar el capítol formatiu, també 
tindran lloc algunes sessions grupals, 
que es faran sempre de dos quarts 

de deu del matí a dos quarts de dues 
del migdia els dies 11, 15, 18, 22 i 29 
de novembre i els dies 2, 9 i 10 de 
desembre. Finalment, de l’11 de ge-
ner al 17 de febrer hi haurà sessions 
de seguiment individuals i grupals.

El projecte de coaching tindrà 
diferents modalitats depenent de 
l'ambició i la disponibilitat de cada 
persona. Aquestes són: sessions 
individuals, on cada participant dis-
posarà d’espais personalitzats amb 
el coach, per treballar el seu procés 
de recerca de feina; sessions de coa-
ching grupal, on es treballarà l'acti-
tud i motivació, saber vendre’s en un 
procés de selecció, o la planifi cació 
de la recerca de feina, i sessions de 
recerca de feina activa.
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Informació Municipal

El contracte es va iniciar a mitjans del mes d'octubre i tindrà una durada mínima de sis mesos. 
Les dues persones contractades ocuparan un lloc de treball destinat a auxiliar d'administració

L’Ajuntament contracta en pràctiques dos joves 
inscrits al programa de Garantia Juvenil del SOC

Ple extraordinari del 27 d'octubre

Designació dels càrrecs 
de jutge de pau titular i 

suplent de Premià de Dalt

Modifi cació de les 
ordenances fi scals 

reguladores dels tributs 
municipals per a l’exercici 

2022

Modifi cació puntual del 
POUM que té per objecte 

donar compliment al 
mandat contingut a la 

Llei d’Accessibilitat

Modifi cació puntual del  
POUM de Premià de Dalt, 

sobre un conjunt de 12 
parcel·les ubicades entre 

els carrers Pere Moles, 
Ricard Sagué, Bonaplata 

i Montserrat Martí

APROVADA PER UNANIMITAT
APROVADA PER UNANIMITAT

Junts
PSC Cs ERC-AM

Crida

Junts
PSC

ERC-AM
Cs Crida

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha 
contractat dos joves per cobrir dos 
llocs de treball en règim temporal i 
de contracte laboral en pràctiques 
destinats a persones benefi ciàries 
del programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. Es tracta de dues perso-
nes auxiliars administratives, Esteve 
Paredes Sánchez, adscrit a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC), i Tet-
yana Fernández Rius, al departament 
municipal d’Acció Social.

Les persones joves que han ac-
cedit a aquests contractes en pràc-
tiques, d’una durada de sis mesos a 
jornada completa, compleixen els se-
güents requisits: estar inscrites i ser 
benefi ciàries del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil, i estar inscrites com 
a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC).

El contracte que s’ofereix ve donat 
per una subvenció del SOC i és de sis 
mesos a jornada completa. Aquesta 
subvenció està cofi nançada pel Fons 
Social Europeu. La Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea d’ocupació per 
reduir l’atur juvenil.
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Commemoració del 25-N

S’han programat diverses ac-
tivitats fruit de la col·laboració 
de les regidories d’Acció Social 
i Igualtat, i les entitats Dones de 
Dalt i Dones del Barri.

Premià es bolca de ple 
en la commemoració del 25-N 
amb un munt d'actes previstos 

Amb l'objectiu de sensibilitzar, 
conscienciar i mostrar el rebuig a la 
violència vers les dones, l'Ajuntament 
de Premià de Dalt es bolca en l'or-
ganització d'actes per commemorar 
el 25 de novembre, Dia Internacional 
contra la violència envers les dones.

D’octubre a desembre, la Fun-
dació Vicky Bernadet farà formació 
sobre l’abús sexual infantil a les 
escoles i a l’institut. Dimarts 23 de 
novembre, tindrà lloc la presentació 
del 1r Pla d’igualtat intern de l’Ajun-
tament de Premià de Dalt al personal 
municipal, a càrrec de Maria Villar, 
antropòloga i especialista en gènere 
i igualtat. L’endemà, a les set de la 
tarda, a la sala de plens, Villar oferirà 
un taller de conciliació del temps 
familiar, laboral, personal i social a 
partir de l’enquesta “Qui fa què?”, 
que buscava fer una radiografi a a les 
llars i identifi car com es reparteixen 
les tasques a casa.

Dijous 25 de novembre, a les 
deu del matí, Dones del Barri estre-
narà una coreografi a a partir de La 
puerta violeta, de Rozalén, i omplirà 
la plaça del Mil·lenari de fl ors liles. A 
les dotze del migdia es farà la lectura 
del manifest a la sala de plens del 
consistori. Durant tot el matí, tindrà 
lloc un taller de TikTok per a adoles-
cents a l’INS Valerià Pujol a càrrec de 
Lua Zalacaín, educadora i acompan-
yant de processos. De quatre de la 
tarda a vuit del vespre la Biblioteca 
Jaume Perich i Escala construirà un 
mural “Una flor per a elles” i “A mi 
també”. Finalment ja a les set, Dones 
de Dalt farà la lectura del manifest 
i encesa d’espelmes a la plaça de la 
Fàbrica.

DIA INTERNACIONAL 
per a l'eliminació
de la violència 
envers les dones

Premià de Dalt
2021

#NiAgresso
rN

iCòmplice

iAg

2021

#NiAgAgA resso
rN

iCòmp mplice

DIA INTERNACIONAL 
per a l'eliminació
de la violència 
envers les dones

Premià de Dalt NiAgre

mp

DIA INTERNACIONAL 
per a l'eliminació
de la violència 
envers les dones

DIA INTERNACIONAL 
per a l'eliminació
de la violència 
envers les dones

t
AJUNTAMENT
Premià de Dal

DIA INTERNACIONAL 
per a l'eliminació
de la violència 
envers les dones

Teatre contra el maltractament 
per tancar el programa del 25-N

L’obra de teatre Mordiendo la 
verdad tancarà el programa del 25-N 
a Premià de Dalt. Es tracta de l’òpera 
prima teatral de l’artista Alba Gil Me-
nés, premi Escena contra la violència 

sexista en la seva primera edició, l’any 
2019. Es tracta d’una obra en què 
es busca la veritat. Alba Gil escriu, 
dirigeix i protagonitza un monòleg 
feminista, cru i alhora tendre, que 
trenca clixés, i l’acompanya a l’esce-
nari el músic Carlos García Marrón. 
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Sostenibilitat

Territori presenta un projecte 
pioner per generar energia verda 
en l'espai dels antics peatges

El vicepresident de Polítiques Digitals 
i Territori, Jordi Puigneró, anunciava 
el 25 d’octubre que el Govern impul-
sarà la instal·lació de plaques fotovol-
taiques a l’espai alliberat de les quatre 
àrees de peatge de la C-32 nord i 
la C-33 per generar energia verda. 
“El Govern de Catalunya té un ferm 
compromís en la lluita contra el canvi 
climàtic i això vol dir la reducció de les 
emissions de CO₂ i fer-ho precisament 
en aquell àmbit en què la majoria de 
països té les principals emissions, 
que és el trànsit rodat; a Catalunya, 
el 40% de les emissions provenen del 
trànsit ”, remarcava el vicepresident. 

Les noves plantes fotovoltaiques 
ocuparan una superfície total d'11 
hectàrees, equiparable a 11 camps 
de futbol, i generaran uns 20.000 
MWh d’energia a l’any, que correspon 

aproximadament a la que consumeix 
la xarxa de carreteres gestionades 
directament per la Generalitat.

Les zones de peatge de Vilassar, 
Arenys de Mar, Santa Susanna i Mollet 
del Vallès tenen un gran potencial 
fotovoltaic donades les seves condi-

cions de terreny pla i bona radiació 
solar. L’energia generada permetrà 
fer autosuficient la xarxa viària de 
la Generalitat i s’estudiarà dedicar 
un possible excedent a la instal·lació 
d’electrolineres i altres usos.

El projecte es redactarà durant 
l’any que ve i les plaques estaran ins-
tal·lades el 2023. Serà en la redacció 
d’aquest projecte que s’analitzarà 
la compatibilitat amb altres usos de 
l’espai com la implantació de park 
and ride (aparcament dissuasiu). Es 
calcula que el projecte pot generar un 
estalvi de 5.000 tones de CO₂ anual-
ment. Aquesta xifra és equiparable a 
treure un total de més de 2.800 vehi-
cles diaris dels accessos a Barcelona. 
La inversió prevista per dur a terme 
aquest projecte és de 8,5 milions 
d'euros.

S’instal·laran plaques fotovoltaiques a la C-32 i la C-33, que ocuparan una superfície total que ronda les 
11 hectàrees i que permetran generar prop de 20.000 MWh d'energia verda cada any

Es calcula que el 
projecte generarà 
un estalvi de 
5.000 tones de 
CO�, que equival 
a 2.800 vehicles
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Biodiversitat 

Enguany, el recorregut de la poda que 
fa la brigada municipal arrencava a mit-
jans d’octubre al barri Santa Anna-Tió. 
Seguirà per La Floresta, zona del Vogi i 
Can Figueres, Puig de Pedra, nucli antic 
i barri del Remei. A més, una empresa 
externa podarà els plataners de la riera 
de Sant Pere, plaça de la Vila, carretera 
del Ramal i carretera de Premià de Mar.

Els beneficis de disposar d’arbrat 
als carrers i places són diversos, sent 
els principals el confort ambiental que 
aporten, la millora en la qualitat de l'aire i 
el seu efecte positiu atenuant els efectes 
del canvi climàtic, la regulació del cicle de 
l'aigua o la salut física i mental que apor-
ten als éssers humans afavorint la biodi-
versitat, entre tants altres beneficis. 

Per tal de mantenir la salut de l’arbre 
i el seu bon aspecte s’han d’esporgar les 
branques malaltes, malmeses i mortes 
per tal d’impedir infestacions. 

Premià de Dalt disposa d’un Pla de 
Poda on s’estableixen les directrius ge-
nerals de la poda de l’arbrat viari per uns 
períodes quadriennals.

La processionària del pi és la plaga més 
important dels pins mediterranis. El seu 
nom ve pel fet que es desplaça de forma 
alineada, a manera de processó. 

Així, entre els mesos d’octubre i 
desembre les larves es mengen les fulles 
i defolien l'arbre. La defoliació poques 
vegades produeix la mort dels pins però 
els afebleix en gran mesura, cosa que 
facilita l’atac posterior d’altres plagues. 
En ocasions, també pot afectar qualse-
vol espècie de cedre. 

Un dels problemes més grans que 
creen aquests insectes, des del punt 
de vista de la salut humana, és que les 
larves, a partir del tercer estadi de 
desenvolupament, disposen en el dors 

La zona del torrent de Santa Anna, al barri de Santa Anna-Tió, ha estat la primera on s'ha actuat

Iniciada la poda d'arbrat a Premià

Per què s’esporga l’arbrat?
Les principals raons d'aquesta acció 

té a veure amb la salut de l'arbre, ja que 
esporgar-lo permet aconseguir i mante-
nir un desenvolupament adequat de la 
planta, alhora que li assegura una bona 
salut i una estructura correcta. A més, 
també té efectes positius per als éssers 

humans, ja que podar els arbres també 
evita caigudes de branques –que poden 
causar danys a persones o béns– o 
possibles interferències de la copa amb 
vianants, trànsit, edificis o instal·lacions 
de serveis, com línies de transport o 
altres estructures com línies elèctriques 
o de telefonia.

Moment per 
tractar i atacar la 
processionària 
del pi

d’uns plecs o sacs on s’amaguen, agru-
pats, una gran quantitat de diminuts 
pèls urticants de color taronja. Quan es 
molesten les larves o es mouen, s’obren 
els sacs i s'alliberen milers de pèls 
urticants a l’atmosfera que si es posen 
en contacte amb la pell de les persones 
o animals produeixen reaccions al·lèrgi-
ques. Si es detecta aquesta simptoma-
tologia es recomana anar al metge per 
tal que administri l’antihistamínic idoni.

L’Ajuntament cada any fa un trac-
tament biològic, completament innocu 
per a les persones i els animals, a l’espai 
públic i patis dels centres escolars per 
combatre aquesta plaga. 

Els pins de titularitat privada han 
de ser tractats pels seus propietaris, 
preferentment amb mètodes biològics. 
Cal tenir en compte que tant a l’hora de 
fer els tractaments com de manipular 
les bosses d’erugues per tal d’elimi-
nar-les és molt important que aquestes 
accions les faci personal especialitzat i 
mantenint allunyats infants, gent gran i 
animals. 



      

POLÍTICA
FISCAL verda

CONGELACIÓ D’IMPOSTOS
El Govern manté impostos baixos des de fa més de 10 anys (un 30% per 
sota de municipis similars)

ECONOMIA VERDA
Més beneficis fiscals lligats a la sostenibilitat i a la lluita contra 
el canvi climàtic

LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ 
Amb recàrrecs a l’IBI contra l’especulació urbanística i les ocupacions

Es bonifiquen l’Impost de construccions i l’Impost 
de Vehicles amb el compromís de participar a escala local 
en la lluita contra l’emergència climàtica i millorar així la vida 
i la salut dels veïns i veïnes de Premià de Dalt.

LA FISCALITAT AMBIENTAL 
Eina clau per donar resposta 
al desafiament del canvi climàtic.

La política fiscal del Govern per al 2022 es vincula amb 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

de l’Agenda 2030

3 PILARS  de la nova fiscalitat



COMPROMÍS
amb els criteris de l’Agenda 2030

Polítiques públiques sostenibles
Enllumenat LED / flota de vehicles municipals menys contaminants

Bonificacions fiscals lligades a la sostenibilitat
– 75% impost de vehicles amb etiqueta 0

– 50%  impost de vehicles amb etiqueta ECO

– 95% ICIO a empreses que inverteixen en sostenibilitat

Combat de l’especulació i okupacions mafioses
Recàrrec del 50% de l’IBI en els habitatges buits de forma 
permanent (no les segones residències).

Reptes de futur
Establir incentius fiscals a negocis locals alineats amb l’economia verda

Implicació i participació 
de l’Associació d’Empresaris i Propietaris
dels Polígons Industrials de Premià de Dalt

Premià de Dalt té quatre polígons industrials
1.     Polígon Industrial Montseny

2.     Polígon Industrial Feliu Vila

3.     Polígon Industrial Buvisa

4.     Polígon Industrial La Suïssa
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Premi d'Honor
Daniel Font Vila

Millor autor local
Rafael Planas Pérez

2n local (color)
Rafael Mirabet Vidrera

Llistat de premiats

1r individual monocrom 
Antonio Soriano Llamazares

1r individual color
Antonio Soriano Llamazares

2n individual monocrom 
Manuel López Cepero 

2n individual color
Joan Mimó Bayó 

3r individual monocrom
Josep Recio Romaguera

3r individual color
Georges Francès

3r local (monocrom)
Pere Arnal Gabarró

3r local (color)
Xavier Rafanell Jacas

2n local (monocrom)
Carme Mas Puig

Digiphoto 2021

Gran nivell al Digiphoto 2021
En l’edició d’enguany del Digiphoto –el 
concurs internacional de fotografi a 
que organitza la secció de fotografi a 
de l’Associació d’Artistes de Pre-
mià de Dalt– s’ha mantingut el nivell 
assolit l’any passat, amb 28 títols 
d’honor internacionals i 47 estatals. 
S’han rebut imatges participants de 
l’Argentina, Bèlgica, l'Estat espanyol, 
França, Indonèsia, Irlanda, Itàlia, 
Mèxic i Països Baixos, amb un total de 
727 fotografi es. 

Enguany s'hi han incorpo-
rat força novetats. Entre elles, un 
nou sistema d'assignació de premis, 
ampliació de les categories de partici-
pació i import econòmic dels premis.

Com ja va fer l'any passat, la regi-
doria de Cultura s'ha sumat a l'es-
deveniment oferint el Premi Jaume 
Vila al millor/a autor/a local i col·la-
borant en els actes d'aquest concurs 
organitzat pel Grup de Fotografi a de 
l'Associació d'Artistes de Premià de 
Dalt.

L’acte de lliurament de premis 
i inauguració de l’exposició de les 
obres guanyadores va tenir lloc el 6 
de novembre al Museu de Premià. La 
mostra restarà oberta al públic fi ns 
al 17 de desembre.

Trofeu Jaume Vila de l'Ajuntament de Premià
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45è Premi Marià Manent

Pere Suau va ser 
el guanyador de 

la 44a edició
concretament 
en la modalitat 

de poesia

El 45è Premi Marià Manent 
es lliurarà el 20 de novembre

El Premi Marià Manent s’atorga al 
millor recull de poesia de tema lliure 
escrit en català. Està dotat amb 
2.000 euros que concedeix la secció 
Arts i Lletres de la Societat Cultural 
Sant Jaume. La persona guardonada 
també rebrà una obra de l’artista Pol 
Peiró i el seu treball l’editarà Quaderns 
de la Font del Cargol, amb el suport 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt i la 
família Manent.

En el marc d’aquest certamen litera-
ri, també es premia la millor narració 
de tema lliure escrita en català amb una 
extensió que oscil·la entre les 5 i les 10 
pàgines. S’atorga un únic premi de 500 
euros concedit per Arts i Lletres i la 
persona guanyadora també rebrà una 
obra de Pol Peiró. L’any passat, Pere 
Suau guanyava el Premi de Poesia Marià 
Manent i Eloi Benet, el de narrativa breu 
a la memòria de Valerià Pujol i Bosch.

El jurat el formen Vicenç Llorca 
(president), Jordi Manent (secretari), 
Àngels Gregori, Susanna Rafart i Rafael 
Vallbona. La proclamació i posterior lliu-
rament del 45è Premi de Poesia Marià 
Manent tindrà lloc el 20 de novembre, a 
les 19 hores, al Teatre de Sant Jaume. 

L'acte tindrà lloc a la sala de teatre de la Societat Cultural Sant Jaume. Començarà a les 7 de la tarda
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Cultura

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

L'ONU considera violència masclista 
"tot acte violent basat en el gènere que 
té com a resultat possible o real un 
dany físic, sexual o psicològic, incloses 
les amenaces, la coerció o la prohibició 
arbitrària de la llibertat, ja sigui a la vida 
pública o la privada". Una de cada tres 
dones n'és víctima. Les xifres són esfe-
reïdores: segons l'Organització Mundial 
de la Salut, una de cada tres dones ex-
perimenten al llarg de la seva vida algun 
episodi d'abús físic o sexual. Altres estu-
dis internacionals xifren en un 70% les 
dones que pateixen o han patit violència 
dins l'àmbit familiar. A Catalunya, una de 
cada tres dones que van anar als ser-
veis d'informació de l'Institut Català de 
les Dones van ser ateses per violència 
masclista. L'ONU i altres organismes 
internacionals demanen als estats que 
s'intensifi quin els esforços per prevenir 
i erradicar la violació i l'assetjament 
sexual contra les dones. Asseguren que 
la violència física i sexual contra el sexe 
femení ja és "una pandèmia mundial".

Per què tornaves cada estiu
Per què tornaves cada estiu és 

una novel·la, però també una denún-
cia. És un llibre que incomoda, sacseja 
i et trasbalsa. És un relat on l’autora 
reconstrueix, incorporant-hi totes les 
veus implicades, la història dels abusos 
sexuals que va patir en l’adolescència 
per part del seu tiet, un policia violent 
i poderós, que no va tenir cap objec-
ció a destrossar la infància de la seva 
neboda.

Belén López Peiró converteix la 
seva experiència en una obra literària, 
política i de denúncia que no permet fer 
com si res un cop te l’has llegida, fugint 
del victimisme amb el qual s’acostuma 
a carregar les dones que han estat 
agredides.

Bel Olid, que n’ha fet la traducció, 
considera que aquest text, a banda del 
valor testimonial, és important perquè 
"malgrat que sabem que aquestes co-
ses passen se’ns escolta a mitges". En 
aquest llibre apareixen molts personat-
ges que callen, que miren cap a un altre 

Per què tornaves cada estiu

Belén López
Pol·len Edicions
2020

Zuleijá abre los ojos

costat, i aquest callar Bel Olid consi-
dera que "ja és una manera de prendre 
partit", perquè "quan veus una violència 
així, no només ho fa una persona, sem-
pre hi ha qui ho tolera, sempre hi ha qui 
ho facilita”.

Malgrat la duresa del conjunt del 
text, el llibre pot interessar a tothom, 
perquè com apunta Bel Olid "està molt 
bé buscar l’evasió en la literatura, però 
també està bé buscar la refl exió". 

Zuleijá abre los ojos
L’autora del llibre, Guzel Yájina (Rús-

sia, 1977) (Acantilado, 2019), basant-se 
en algunes parts en la vida de la seva 
àvia, ens explica de forma brillant un 
dels episodis més desconeguts de 
la història de Rússia del segle XX, la 
col·lectivització dels camperols. Els 
kulaks eren els agricultors de la Rússia 
tsarista que posseïen grans àrees de 
terra. En els anys 30, després de la 
guerra civil, quan el Partit Comunista 
de Stalin emet una ordre per expropiar 
totes les terres als seus propietaris, 
però el partit establia unes quotes per 
a les col·lectivitzacions i per aconse-
guir-los foren capaços de tot, destruir, 
torturar, assassinar...

Aquest procés no fou gens senzill i 
els agricultors es van rebelar. Alguns, 
com en el cas del marit de la Zuleijá, 
arribant a matar el seu propi bestiar 
abans que haver de lliurar-lo. Stalin hi 
va enviar l’exèrcit i el resultat fou de 
milions de persones executades i em-
presonades, desallotjades i desplaçades 
a Sibèria després de confi scar-los totes 
les propietats. Aquest cas fou el de 
Zuleijá. Quan l’Exèrcit Roig arriba a casa 
seva, Zuleijá viu amb el seu marit tàrtar 
i la seva sogra. És una mena d’esclava 
de la família. Amb 30 anys, no pren cap 
decisió, viu en la foscor i el menyspreu 
absolut i ha enterrat quatre fi lles. Quan 
el seu marit s’enfronta als soldats i l’as-
sassinen, ella és enviada a Sibèria. Allà 
començarà una nova vida, sobreviurà i 
encara que sembli una contradicció és 
allà on anirà obrint de mica en mica els 
ulls.

Guzel Yájina
Editorial Acantilado
2015

Amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones us portem dues propostes
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Racons a Instagram

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

@bttpremiadedalt

@montseassens

@trossetsdemaresme

@gbmx.photographer

@hostalcalmusic@rosaicarles

@divinodelahuerta

@djmasterfl ash

@lapomabikepark

@santmateuxtrail



14

Junts, millorem. 
Junts, més forts

Premià de Dalt més net: 
responsabilitat ciutadana

Crisi energètica: començant 
a veure les orelles al llop

Presupuestos municipales 
para todos

De patrimoni, arrels 
i identitat inclusiva

Des de l’executiva local de Junts, renovada amb Roser Planas al capdavant, 
donem el màxim suport i ens congratulem de la tasca del nostre Govern, 
encapçalat per Junts-Nou Impuls, en aquesta legislatura, la de la pandèmia. 
Governar en circumstàncies normals no és fàcil, cal estar preparat, i el nostre 
equip ha demostrat en les legislatures que porta que ho fa amb escreix, però 
fer-ho amb una pandèmia mundial, n'hi ha per treure's el barret. Bona tasca, 
impuls, anticipació, efi càcia, acompliment de programa, etc. Això no impedeix, 
però, que sorgeixin nous reptes i problemàtiques. En aquest sentit, tenim 
l'índex d'incidències de seguretat més baix del Maresme, però cal fer un esforç 
addicional i, com sabem, en això està implicat el nostre govern. També ho està 
en la millora de l'espai urbà, la recollida de residus, la sostenibilitat i l’Agenda 
2030 com a full de ruta, sempre cercant noves oportunitats perquè Premià de 
Dalt sigui un lloc exemplar on viure, treballar i emprendre. I ens congratulem 
pel gran impuls a la reactivació econòmica i a l'acció social. 

Per acabar, ens felicitem per l'acte laic i obert a tothom de reconeixement 
a totes les persones que han estat al peu del canó contra la Covid, en el decurs 
del qual es va plantar "l'Arbre de la Vida" als jardins de Can Figueres; els actes 
de reactivació com el Maridatge l'Art del Vi, i us recordem que tenim ja a prop 
la Fira Infantil i de la Màgia de Nadal, amb una aposta de l'associació El Nostre 
Comerç i de La Marató, que enguany confl uiran. Junts millorem, Junts més 
forts! #ViuPremiàdeDalt.

@juntsperpremiadedalt

Mantenir els carrers nets és responsabilitat de tota la ciutadania. L’espai públic 
compartit ha de ser respectat per tothom i mantenir-lo més net depèn de 
l’acció cívica ciutadana.  Els recursos de l’administració són limitats i dedicar un 
sobreesforç del pressupost municipal a la neteja viària i recollida de residus ens 
resta possibilitats a invertir els diners en d’altres necessitats del municipi. 

Premià de Dalt, en general, no és un poble que tingui els carrers bruts, però 
darrerament estem observant accions d’incivisme que ens encenen llums d’alar-
ma als carrers: les defecacions a la via pública no recollides d’animals domèstics i 
l’abocament de mobles i trastos vells en alguns carrers, sense seguir el protocol 
municipal del servei de recollida. Fem, des d’aquest aparador, una crida cívica 
i un prec ciutadà per tal que siguem tots més cívics i més respectuosos amb 
l’espai públic. I especialment amb els propietaris d’animals domèstics que sent 
conscients que la seva mascota defeca al carrer és incapaç de recollir la merda. 

La nostra llibertat com a veïns i veïnes s’acaba on comença la llibertat de 
l’altre. La vida en societat només és possible quan el catàleg dels drets s’encara 
a la llista dels deures, i l’harmonia social només és possible si l’eix de la conducta 
moral dels ciutadans i les ciutadanes  s’embolcalla amb un generós sentit de 
tolerància i un respecte exquisit per les persones i pels espais que compartim.

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

El dia a dia està fent que ens passi per alt què hi ha darrere de la forta 
i contínua pujada del preu de l’electricitat: l’encariment del preu del gas 
subministrat per Rússia i Algèria, proveïdors que es troben en el seu pic 
d’extracció alhora que pateixen un increment del consum intern. Situa-
cions semblants es donen amb el petroli, l’urani i el carbó.

Malgrat que aquesta realitat és coneguda en l'àmbit institucional, no 
hi ha polítiques, accions ni gestos que ens indiquin la intenció d’antici-
par-se a un futur a tocar, que promet complicar-nos l’existència a totes 
però, especialment, a les persones més vulnerables econòmicament.

En l'àmbit municipal hi ha diverses actuacions que cal emprendre 
immediatament per anticipar-se (si encara és possible) a la davallada 
energètica que ve: remunicipalitzar els subministraments per suprimir 
els benefi cis; invertir i facilitar més instal·lacions d’energia renovable; 
promoure l’organització de comunitats energètiques locals; educar en 
el decreixement... No podem continuar ignorant la realitat i ajornant la 
presa de mesures per minorar els efectes de la crisi energètica, espe-
cialment quan fi ns i tot la UE ofereix recursos per afrontar el repte.

La importància d’aquesta amenaça demana generositat política per 
comptar amb la participació de totes les forces polítiques i dissenyar 
actuacions que vagin més enllà dels períodes electorals.

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

Viure amb la mirada posada al futur, no només en l'immediat, sinó també a 
anys vista projectant i fent possible un model de poble modern i socialment 
just és feina de tots, no només dels governs de torn. Fer-ho sense menys-
prear l'herència, el llegat de les generacions que ens han precedit és una 
obligació moral i de respecte inexcusable que també ens correspon fer a 
tots i totes.

Així i tot, els governants hi tenen més responsabilitats, perquè compten 
amb els recursos que poden garantir el manteniment del patrimoni, les 
tradicions i la cultura que ens defi neix. Alhora té la capacitat de promoure i 
provocar accions que afavoreixin que aquest respecte a la nostra història no 
xoqui amb necessària i volguda inclusió de tots aquells ciutadans i ciutadanes 
que, provinents d'altres llocs, han decidit formar part de la nostra comunitat 
i s'han convertit en veïnes i veïns de ple dret.

La sensació és que no sempre les decisions del consistori afavoreixen 
una (conservació, costums i patrimoni cultural) i altra cosa (inclusivitat). N'és 
una prova l'estat de conservació de la Cisa i alguns actes poc aconfessionals 
que han tingut lloc recentment. Convidem uns i altres a refl exionar-hi.

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

La veu dels grups municipals14

Durante el año se celebran varios plenos en nuestro municipio, pero hay dos 
que son de gran importancia: Ordenanzas Municipales y Presupuesto Muni-
cipal. El de las ordenanzas municipales, donde Ciutadans Premià de Dalt votó 
en contra, porque este equipo de gobierno no entiende la crisis económi-
ca-social que sufrimos y no es capaz de rebajar los impuestos ni las tasas más 
importantes (IBI, IAE, congelar tasas a la restauración, precios públicos de 
las guarderías…) y la otra gran cita son los presupuestos municipales donde 
nuestro ayuntamiento debe administrar el dinero que recauda de tod@s 

nosotr@s, del Gobierno de España, Generalitat (…). Desde Ciutadans hemos 
presentado al equipo de gobierno una serie de propuestas que son nues-
tras banderas: Centro de Día Público, tarifación de las guarderías públicas, 
gratuidad de los libros (licencias y material fungible), teleasistencia gratuita, 
presupuestos participativos por barrios, potenciar la FP dual para dar una 
salida laboral a nuestros jóvenes, una fuerte apuesta por las energías renova-
bles, mantener los espacios públicos y fi estas libres de símbolos separatistas, 
dar mayor visibilidad a Servicios Sociales y un plan de seguridad ciudadana 
(plantilla de la policía local formada y reforzar el plan anti-okupación). Ojalá 
que este equipo de gobierno conservador, de una vez por todas, abra los ojos 
y escuche las propuestas liberales de Ciutadans para Premià de Dalt

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

Premià de Dalt
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una millora constant i actualment 
aprenc a tocar-lo amb els millors 
professors.

Des de fora, dedicar-se a la 
música sembla una disciplina molt 
rígida. És així?

Jo sempre dic que si deixes de 
tocar un dia, ho notes tu; dos dies, els 
crítics; i tres dies, el públic. A mesura 
que passen els anys, aprens què és el 
sacrifici. Tanmateix, jo crec que l’exi-
gència se la imposa un a si mateix, tot 
depenent de què vols assolir.

Quina és la seva disciplina, com 
treballa?

Estic passant per un procés molt 
llarg i aquest s’adapta a cada persona 
i a cada música. Jo em distribueixo el 
meu temps per crear la meva pròpia 
pràctica. Mai toco més de tres o qua-
tre hores al dia perquè la concentra-
ció real dura molt poc.

Ha hagut de deixar coses per 
seguir la seva carrera musical?

Hi ha temps per a tot, malgrat que 
l’estil de vida és el que cadascú tria, 
òbviament. Jo per exemple necessito 
constància, no em va gens bé un dia 
estudiar deu hores i l’endemà, res. A 
la majoria de músics que volem assolir 

un cert nivell, ens cal entrenament i 
pràctica regular, però tot i això hi ha 
temps per a tot.

La seva il·lusió és ser solista. 
Cal una preparació encara més 
important?

Aquest somni el tinc claríssim. Ara 
acabaré el Grau Superior de Música en 
especialitat violí a Alemanya i vull fer 
un màster a una altra ciutat d’aquell 
país, perquè segons la meva opinió 
necessito més instrucció i pràctica.

Com s’aconsegueix ser solista?
No hi ha una ruta concreta. Un 

quan té clar què vol fer i ho demostra 
cada dia, les coses passen al teu vol-
tant de manera que t’ajuden. La gent 
normalment posa una data concreta 
per assolir un objectiu, però jo no en 
tinc cap. Crec que he d’anar fent i 
evolucionant fins que un dia arriba allò 
que tant desitjaves. 

Hi ha una frase seva que impac-
ta: “Si el talent no es treballa, és 
una maledicció”... 

És que el talent no significa res 
si no hi ha la voluntat de desenvolu-
par-lo. Si deixes que et domini la teva 
pròpia facilitat, t’acabes malcriant i el 
talent acaba sent autodestructiu. 

El violí és la seva passió des que va 
iniciar els estudis a l’Escola Municipal 
de Música. Ara, és solista i viu la que 
ha estat la seva passió durant tota la 
vida: la música.

Als quatre anys va entrar a 
l’Escola Municipal de Música de 
Premià de Dalt. Vint anys després, 
quins records en té?

Can Figueres era el meu pati, 
el meu esbarjo... Una part del que 
soc ara ve d’aquí i dels professors i 
companys de l’escola. Sergi Bello, el 
meu professor de violí i amb el qual 
mantinc el contacte, és com un mem-
bre més de la família perquè tot va 
començar amb ell i per mi és un gran 
orgull. 

A dia d’avui, continua estu-
diant?

Sí, estic acabant el Grau Professio-
nal de Música en especialitat de violí a 
Alemanya. Abans vaig estar al Conser-
vatori, on vaig acabar amb matrícula 
d’honor. Entenc que el violí requereix 

Xavi Henríquez
Músic

L'entrevista

Un talent 
innat per 
la música




