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La Pinassa Premià de Dalt

Aquestes festes nadalenques, amb el permís de la pandè-
mia, tornen a una certa normalitat. Des de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt us animem a participar de les activitats 
pròpies del Nadal al nostre municipi. És a dir, gaudiu del 
pessebre vivent sota el santuari de la Mare de Déu de la 
Cisa; del concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra de Cam-
bra Catalana, i, com no, de la cavalcada de Reis organitzada 
de forma conjunta pel Grup Carnestoltes i el consistori.

En aquestes pàgines de la revista municipal trobareu la 
proposta de pressupost municipal per al 2022. Un pressu-
post real que ha d’esdevenir el pressupost postpandèmia 
amb una clara aposta per l’acceleració empresarial o social 
que necessita Premià de Dalt.

Us desitjo que gaudiu de les festes de Nadal alhora que 
espero que els vostres anhels esdevinguin realitat en Any 
Nou. 

Bon Nadal! 

L'alcalde escriu
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La Pinassa Premià de Dalt

Destaquem

Premià de Dalt, capital 
del benestar

Els comptes del 2022 eleven la despe-
sa a 12.298 M€, un 5,56% més que el 
2021. Es tracta del segon pressupost 
postpandèmia que ha de consolidar 
la recuperació de les persones i de 
l'economia.

El Govern vol posar en valor 
esdevenir un municipi saludable 
–entès com a qualitat de vida i be-
nestar– aplicant criteris de soste-
nibilitat a les activitats socials, les 
empresarials i en la vida quotidiana 
de la ciutadania mitjançant eines de 
difusió i sensibilització per difondre 
el missatge de compromís del mu-
nicipi amb la vida saludable, l’entorn 
urbà verd, l’envelliment actiu, la 
seguretat, la prevenció, l’atenció 
ciutadana que aposta per la trans-
formació digital posant en valor el 
servei públic…

La millora dels serveis d’aten-
ció ciutadana a partir d’una oficina 
virtual de tràmits i l’acceleració 
econòmica i social són àmbits im-
portants de la proposta de pres-
supost municipal. També s’aug-
menten les partides dedicades a 
seguretat ciutadana, completant la 
Policia Local amb dos nous agents. 
Pel primer tinent d’alcalde i regi-
dor d’Economia, Alejandro Costa 
Urigoitia, “són uns pressupostos 
rigorosos i adaptats a la realitat 
que toca viure, de llarg recorregut i 
mirada llarga, per fer un Premià de 
Dalt saludable, cohesionat, inclusiu, 
obert i respectuós amb tothom”.

Dins el procés de transformació cap 
a un municipi sostenible i saludable, 

Premià de Dalt encara cinc reptes de 
cara al 2022:

- Nou CAP Víctor Català.
- Ampliació del centre de dia i 

reforç de l’atenció domiciliària (gent 
gran i persones dependents).

- Increment del 60% de les 
partides en entorn verd per crear 
espais que propiciïn la interacció 
social.

- Dibuix del nou centre de salut 
i esport a la zona esportiva munici-
pal per iniciar-lo el 2023.

- Reforçar la seguretat amb dos 
agents de policia i ampliar els sere-
nos del segle XXI.

Es durà a terme a través de políti-
ques d’acompanyament amb l’As-
sociació d’empreses dels polígons 
industrials i amb l’Associació de Co-
merciants El Nostre Comerç. Són:

- Execució del pla de millores, 
accessibilitat i connexió de les 
zones industrials d’acord amb el 
treball previ de PIMEC.

- Reforma integral del mercat 
municipal i creació de l’eix comer-
cial del nucli antic de Premià de 
Dalt.

- Increment d'un 10% de sub-
vencions a entitats culturals per 
promoure nous projectes que 
intensifiquin l’activitat sociocultural 
al municipi.

Finalment, dins del procés de trans-
formació digital, destaca:

- Treballar per posar en marxa 
l’OAC virtual per la ciutadania com 
més aviat millor.

- Crear una finestreta única 
digital: un nou portal de tràmits per 
agilitzar i simplificar la relació entre 
la ciutadania i l’administració.

El pressupost municipal per a 
l’any 2022 fa una aposta clara 
cap a convertir Premià de 
Dalt en un municipi saludable 
i verd, en línia amb els ODS 
marcats a l'Agenda 2030

Municipi saludable
 i sostenible

Acceleració 
empresarial i social

Transformació 
digital
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

El consistori aprova per unanimitat unifi car els 
aparcaments de Santa Anna-Tió i Santa Maria
El Ple ordinari celebrat dilluns 15 de no-
vembre de forma telemàtica va aprovar 
per unanimitat de tots els grups muni-
cipals que l’estacionament limitat per 
control horari a la zona del barri Santa 
Anna-Tió s’unifi qui amb el barri Santa Ma-
ria de Premià de Mar. D’aquesta manera, 
la zona passa a ser considerada com a 
única i hi podran aparcar els veïns d’una i 
altra banda del torrent de Santa Anna.

En el decurs de la sessió ordinària 
també va prosperar la modifi cació de 
les característiques i retribució del lloc 
de treball eventual de confi ança deno-
minat Assessor 1 d’Alcaldia. El regidor 
de Cs, David Expósito, es mostrava molt 
crític amb aquesta fi gura i amb “la xarxa 
clientelar” del consistori. Carlos Garcia, 
des de les fi les de la Crida, explicava que 
“per nosaltres el càrrec eventual no és 
la manera de resoldre les necessitats 
de l’Ajuntament”, mentre que Quim 
Fornés, portaveu d’ERC, argumentava 
que “no acabem d’entendre la neces-
sitat sobrevinguda quant a habitatge i 
urbanisme, i es pot interpretar com una 
forma de qüestionar la tasca dels serveis 
tècnics”.  El portaveu del Govern i coor-
dinador de l’àrea de Territori, Carles 
A. Medina, els responia que “la càrrega 
de treball d’aquesta àrea és molt alta i 
per això decidim posar un reforç com a 
càrrec eventual”. El president del Ple, en 
aquesta ocasió el primer tinent d’alcalde, 
Alejandro Costa Urigoitia, tancava les 
intervencions recordant al plenari que 
“tots els esforços que puguem dedicar 
per resoldre necessitats de territori i 

Ple ordinari del 15 de novembre

Modifi cació de les característiques i 
retribució del lloc de treball eventual 
de confi ança d'Assessor d’Alcaldia

Aprovació inicial de la modifi cació 
de l’ordenança reguladora de 

l’estacionament limitat, sota control 
horari de Premià de Dalt

APROVADA PER UNANIMITAT

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

urbanisme són benvinguts”. L’Ajunta-
ment de Premià de Dalt en disposa de 
dos –el màxim que permet la llei– i el 
canvi proposat i aprovat pel Ple estableix 
que se substitueix la persona assessora 
de comunicació per una altra en l’àmbit 
de Territori. Aquest canvi es va aprovar 
amb els vots favorables de l'equip de 
Govern (Junts i PSC) i els vots en contra 
de l’oposició (ERC, Crida i Cs).

Mocions
Tot i que inicialment Crida Pre-

mià de Dalt presentava una moció per 
recuperar els plens mensuals, aquesta 
es va deixar sobre la taula amb l’objec-
tiu d’obrir un diàleg entre els diferents 
grups municipals que faciliti treballar 
mocions i temes diversos i arribar a un 
consens sempre que sigui possible.

Precs i preguntes de l’oposició
ERC va preguntar sobre el Pla d’au-

toprotecció de l’Espai La Fàbrica i sobre 
l’efectivitat de la tasca dels “serenos”. 
També va fer dos precs, un sobre el pas 
de vianants de davant el centre co-
mercial, a la carretera d’Enllaç, i l’altre 
sobre la tapa del pou d’aigua de la plaça 
de la Fàbrica. Crida Premià de Dalt va 
formular una pregunta sobre la reparació 
de la zona de gossos al carrer de l’Oest 
i un prec sobre els busos que connecten 
amb Barcelona. Finalment, el regidor de 
Ciutadans, David Expósito, va preguntar 
sobre les retencions a la carretera d’En-
llaç i la carretera de Vilassar per accedir 
a l’antiga C-32, l’Institut-Escola Santa 
Anna, el tècnic de Salut, projectes de 
la regidoria de Cooperació i Solidaritat, 
Consell de Poble i sobre Can Botey.

Misses de Nadal a Premià de Dalt!

De
sem

bre

Dia 24, a les 19h a la parròquia
Missa del Pollet

Dia 24, a les 23h a la Cisa
Missa del Gall

Dia 25, a les 11h a la parròquia
Missa de Nadal

Dia 31, a les 18h a la Cisa
Missa de Vigília Ge
ner

Dia 1, a les 11h a la parròquia
Primera missa del 2022

Dia 5, a les 18h a la Cisa
Missa de Vigília

Dia 5, a les 20h
Rebuda dels Reis Mags d’Orient

Dia 6, a les 11h a la parròquia
Missa de Reis

Dia 9 - Dinar de la comunitat parroquial
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

La Policia Local de Premià de Dalt va 
desallotjar el dimecres 17 de novembre 
una casa ocupada del passatge Sant 
Crist número 26 de Premià de Dalt. 
L’actuació es va realitzar en compliment 
d'un decret signat per l'alcalde, Josep 
Triadó, pel qual s'ordenava el desallot-
jament immediat de l'immoble davant 
l’existència d’un risc per a la integritat 
i seguretat de les persones. Concre-
tament, l’informe dels Serveis Tècnics 
detallava situacions de riscos de toxiin-
fecció alimentària, nidifi cació de plagues, 
incendi, manca de salubritat... a banda 
d’esquerdes, fi ltracions d’aigua, caiguda 
del fals sostre i de teules.  

El desallotjament el va dur a terme 
la Policia Local de manera pacífi ca, 
sense resistència per part de les tres 
persones que ocupaven l'habitatge des 
de feia mesos. Finalment, es va tancar 
l’habitatge desocupat i es va col·locar 
senyalització específi ca perquè no po-
gués ser ocupat de nou, ja que es tracta 
d’un immoble amb risc per a les perso-
nes que hi entrin.

L’actuació s’ha fet després 
d’un decret d’alcaldia que 
certifi cava el mal estat de 
l’immoble i el perill que aquest 
suposava per a les persones 
que hi convivien

Desallotjada una casa ocupada 
pel risc de seguretat de l'edifi ci

Dos menors, a disposició de la 
fi scalia per robar un telèfon mòbil

Combatent les ocupacions mafi oses
El consistori disposa d’un protocol 
per combatre l’ocupació d’habitatges 
que es troben en mal estat. Mitjançant 
un informe dels Serveis Tècnics 
municipals en què s’exposi el risc de 
vulnerabilitat, salubritat o defi ciències 
estructurals de l’edifi ci ocupat, es pot 
motivar el desallotjament de l’habitat-
ge ocupat de forma preventiva, ja que 
l’immoble no reuneix les condicions 
mínimes de seguretat per viure-hi.

L’alcalde, Josep Triadó, explica que 
“des del Govern enviem un missatge 

clar als veïns que som conscients de 
la problemàtica”, i afegeix que “ens 
amoïna el tema i actuem de manera 
coherent, diferenciant les ocupacions 
fruit d’una necessitat social d’aquelles 
que provenen d’una màfi a o d’un frau, 
tal com ens hem trobat darrerament”. 
I aclareix, “sempre vetllarem per 
garantir els drets a l’habitatge i una 
vida digna a través del departament 
d’Acció Social, però no mirarem cap a 
un altre costat quan es tracti d’altres 
tipus d’ocupacions”.

La Unitat d’Investigació dels Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de 
Premià de Dalt identifi cava recentment 
dos menors d’edat acusats del roba-
tori d’un telèfon mòbil a un altre jove 
llançant-li esprai de pebre a la zona de 
Can Verboom. Tots dos van passar a 
disposició de la Fiscalia de Menors.

D’altra banda, la Policia Local ha pro-
posat multes de 100 euros per a cadas-
cun dels quatre joves que havien estat 

identifi cats pels agents per infracció 
lleu de l’ordenança municipal de civisme. 
Concretament, van localitzar-los quan 
estaven embrutant la pista de Les Pèr-
goles llançant ampolles de plàstic, restes 
de tabac, llaunes i restes de menjar en 
aquest equipament esportiu municipal.

A Premià de Dalt existeixen mesures 
restauratives alternatives a la sanció 
econòmica per infraccions lleus, substi-
tuint la sanció per serveis a la comunitat.

Quatre joves més, denunciats i multats per actes incívics
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

bre
us Veredicte al 13è 

concurs fotogràfi c 
Serralada Litoral

FOTOGRAFIA

Carme Mas Puig, veïna de Premià de Dalt, ha 
aconseguit el 3r premi amb la imatge Plourà. 
Jordi Ventura Carbó (1r premi), Antoni Barbany 
Bosch (2n premi), Carme Mas Puig (3r premi) i 
Lila Tamet Martínez (premi categoria infantil) 
són els guanyadors del 13è Concurs de Fotogra-
fi a del Parc de la Serralada Litoral. El premi del 
públic ha estat per a Pere Alonso Riera. 

Les fotografi es formaran part del calendari 
del Parc del 2022 i de la mostra fotogràfi ca 
itinerant que s'exposarà a les diferents bibliote-
ques i equipaments dins del programa “Parcs i 
biblioteques… naturalment!”.

Premià suma 
dues noves bicis 
elèctriques

SOSTENIBILITAT

En el marc dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de les Nacions Unides, la Di-
putació de Barcelona ha lliurat bicicletes elèc-
triques a diversos municipis, entre els quals hi 
ha Premià de Dalt. D’aquesta manera, el per-
sonal tècnic es podrà desplaçar pel municipi 
per dur a terme les seves tasques habituals 
d’una manera sostenible i neta, evitant l’ús de 
vehicles de motor de combustió.

El programa de cessió de bicicletes als ens 
locals es va posar en marxa el 2008 per a les 
policies locals i el 2009 es va estendre a altres 
serveis municipals. Des del 2012, les bicicletes 
que se cedeixen són elèctriques. La implanta-
ció del programa està comportant un estalvi 
important de tones de CO2 anuals, a més de 
fomentar el canvi d’hàbits en la mobilitat.

El 2 i 4 de gener es 
lliuren els tiquets 
per la Nit de Reis

L’Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes 
informa que el dia 2 de gener, de 12 a 14 hores, 
i el dia 4 de gener, de 18 a 20 hores, es lliuraran 
els tiquets per al primer regal de la Nit de Reis 
a Premià de Dalt. El lliurament es farà a l’antic 
ajuntament, a la plaça de la Vila.

Torna el pessebre 
vivent a Premià!

Es faran dues representacions, a les 18.30 i a 
les 19.30 hores, sota el santuari de la Mare de 
Déu de la Cisa, organitzades pel Grup Carnes-
toltes i amb la col·laboració de l’Ajuntament. Al 
desembre, hi ha programades sessions els dies 
18, 19 i el dia de Sant Esteve, mentre que al ge-
ner se’n faran el dia de Cap d’Any i el 2 de gener.

Al fi nal, SSMM els Reis d’Orient recolliran les 
cartes dels infants visitants i hi haurà torrada i 
vi gratuït per al públic. Les entrades es compren 
al principi i costen 9 € els adults i 3 € els infants.
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat el passat 15 de 
novembre unifi car a efectes d’apar-
cament el barri de Santa Anna-Tió, 
de Premià de Dalt, amb el de Santa 
Maria de Premià de Mar, de manera 

que totes dues zones es conver-
teixen en una zona única d’aparca-
ment gratuït amb la mateixa regula-
ció horària en tots dos pobles. 

Fins ara, ambdós municipis 
tenien l’aparcament regulat amb 

facilitats per als veïns, però les re-
gulacions eren diferents i aquest fet 
provocava una certa confusió entre 
el veïnat, ja que els dos barris estan 
separats només per un carrer, el 
Torrent de Santa Anna. 

Els barris Premià de Dalt i de Mar unifi quen les regulacions d'aparcaments per evitar confusions

Els barris de Santa Maria i Santa 
Anna-Tió esdevenen zona única 
d'aparcament per als veïns

#JoEmVacuno

Més informació 
de la vacunació infantil a:
canalsalut.gencat.cat/vacunacio-infantil

2021 ©Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (13/12/2021)

A la Sala de Plens de 
l'Ajuntament de Premià de Dalt
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Ingressos de capital
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Repartiment
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3.233.568 €

2.329.067 €

98.626 €

121.502 €

IBI, IAE, vehicles i plusvàlua

Aportacions d’altres administracions 
(Estat, Generalitat, Diputació 
i Consell Comarcal)

Cànons, lloguers i concessions

Impost sobre la construcció -ICIO

INGRESSOS

 PATRIMONIALS

50€ 33€ 17€

Cada 
100€

Residus, clavegueram, cementiri 
i altres serveis

Impostos i taxes que recapta l’Ajuntament 
+ subvencions provinents d’altres ens supramunicipals

 Aportacions d’altres administracions per fi nançar inversions
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*



En2’
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pressupost 2022

municipal
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públic Esports
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La Pinassa Premià de Dalt

Política municipal

Després de l'aturada per la pandèmia, 
el 12 de novembre es va reprendre el 
servei d'autobús que connecta Premià 
de Dalt amb la zona d'oci nocturn de 
Mataró. La iniciativa estava plenament 
consolidada entre el jovent del poble i 
en el seu moment es va impulsar per 

evitar accidents de trànsit, oferir una 
alternativa al cotxe o la moto i donar 
un servei a tots aquells joves que no 
tenen mitjà de transport per fer els 
desplaçaments cap a Mataró. Hi ha 
servei de monitor i aquest ofereix con-
sells als joves sobre sexualitat, alcohol, 

addiccions... i és un bus cardioprotegit. 
Us podeu inscriure a través del web 

municipal, concretament a l'apartat 
Bus Nit. La sortida de davant del camp 
municipal de futbol és a les 23.00 ho-
res i la tornada, a les 05.00 hores des 
de la zona Cocoa de Mataró.

Torna el Bus Nit 2.0 a Premià!
És un servei gratuït de transport perquè els joves es desplacin amb seguretat a la zona d'oci de Mataró

Intermitències

S’abalança la nit sobre ciutats i pobles.
Lletoses autopistes dibuixen fi ligranes
metàl·liques i negres, amb venes de neó
i sodi que sedassen el brunziment nocturn.
Bombolles de claror esclaten ran de costa
i, darrere el volant, uns rostres macilents
descobreixen que són allò que persegueixen.

Marcel Riera
Del poemari LAIETÀNIA, guanyador del 

45è Premi de Poesia Marià Manent Pi
nt

ur
a 

de
  P

ol
 P

ei
ró
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La Pinassa Premià de Dalt

Cultura i entitats

Marcel Riera s'endú el 45è 
Premi de Poesia Marià Manent

El Teatre de la Societat Cultural Sant 
Jaume va ser l’escenari del lliurament 
del 45è Premi de Poesia Marià Manent 
i el de Narrativa breu a la memòria de 
Valerià Pujol i Bosch el passat 20 de 
novembre. L’actor Àlex Casanovas en 
va ser el presentador, mentre que el 
grup de guitarres de l’Escola de Música 
de Premià de Mar, Carn de Canó, va 
amenitzar musicalment la vetllada.

Jordi Manent, secretari del jurat del 
certamen, va anunciar-ne els guanya-
dors. Marcel Riera Bou s’enduia el Premi 
de Poesia Marià Manent per l’obra 
Laietània, mentre que Jesús Serrano 
Pons guanyava el Premi de Narrativa 
per Melons i fades. Ambdós guanyadors 
van rebre un premi econòmic i una obra 
de l’artista d’Art Primilia, Pol Peiró.

Marcel Riera Bou és editor i traduc-
tor i manté estrets lligams amb Premià 
de Dalt, on ha viscut durant anys. Entre 
la seva producció poètica s’hi troben 
títols com Lluny (2006) i L’edat del 
coure (2007), premi Vila de Martorell. 
L’any 2011 guanyà el Premi Carles Riba 
de poesia per Llum d’Irlanda, poemari 
inspirat en destacats poetes irlandesos 
dels segles XX i XXI, com Patrick Kava-
nagh, W. B. Yeats o Seamus Heaney. 

El badaloní guanya el certamen amb l’obra 'Laietània', que en breu serà publicada per la Font del Cargol

En el decurs de l’esdeveniment, 
Vicenç Llorca, president del jurat 
del certamen, va fer la valoració de 
les obres guanyadores alhora que va 
homenatjar Mariona Borràs, presiden-
ta d’Arts i Lletres,  per la seva tasca 
en favor de la llengua catalana durant 
tots aquests anys. Aquesta secció de 
Sant Jaume, amb el suport econòmic 
de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
és qui organitza el certamen literari, 
un dels més antics que se celebren a 
Catalunya.

El regidor de Cultura, Ramon 
Golart, i la presidenta de Sant Jaume, 
Emma Escolano, van ser les persones 
encarregades de lliurar els premis als 
guanyadors. L’acte va comptar amb 
l’assistència de la família Manent.

Can Vallerià obre 
noves 'Finestres'   
a la cultura
Des del passat 24 d’octubre, la masia 
de Can Vallerià disposa d’una nova 
proposta dedicada al món de la cultu-
ra. Es tracta de l’antic porxo, que un 
cop rehabilitat ha esdevingut un espai 
multifuncional emmarcat dins de l’art, 
la comunicació i el territori.

Sota el nom Finestres, els artis-
tes Joan Pasqual i Madola han fet una 
interpretació personal i creativa de 
les antigues fi nestres del porxo, que 
lògicament ja han perdut la funció que 
tenien fa anys. Des de fi nals d’octubre, 

mostren el món amb ulls d’artista, for-
mant part del patrimoni de l’espai públic 
de Premià de Dalt.

Coincidint amb la inauguració, 
també es va visitar una petita exposició 
anomenada Tallers amb diferents peces 
de ceràmica de l’artista Madola i alguns 
quadres de Joan Pasqual. Rafael Vallbo-
na va anunciar que s’adequaran diversos 
espais a la masia que en el seu moment 
eren d’ús agrícola i que passaran a ser 
espais al servei de la cultura.

En el context de l’esdeveniment, es 
va inaugurar una petita biblioteca lliure 
que forma part de la xarxa Little Free 
Library, que acull més de 100.000 case-
tes-biblioteca a cent països d’arreu del 
món. A Catalunya només n'hi ha quatre, 
i una és la de Can Vallerià.

Escanegeu el codi QR 
per veure el vídeo de 
Premià de Dalt Media

Escanegeu el codi QR 
per veure el vídeo de 
Premià de Dalt Media
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Cultura

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Amor a l'art
Tània Juste, llicenciada en Història de l’Art i 
vinculada durant molt temps amb el nostre 
municipi, va començar a escriure l’any 
2008 i des d’aleshores no ha pogut parar 
de fer-ho. Aquest any ha publicat Amor a 
l’art, novel·la històrica que ha rebut el 54è 
Premi Prudenci Bertrana. A partir de les 
trajectòries de dues dones de diferents 
contextos històrics, la Valèria –artista ca-
talana que s’aventura en el París dels anys 
20– i l’Olivia –jove a punt de llicenciar-se en 
Història de l’Art–, Juste reivindica el paper 
de les artistes que en el seu temps van 
quedar eclipsades per homes. 

Amor a l’art s’endinsa en la Barcelo-
na dels anys setanta. L'Olivia està a punt 
de llicenciar-se a la Facultat de Filosofi a i 
Lletres en l’especialitat d’Història de l’Art. 
Vinguda del poble fa cinc anys, viu al barri 
Gòtic amb el seu avi, un antiquari a qui aju-
da a estones lliures, alhora que surt amb 
un reporter gràfi c que cobreix els esdeve-
niments més rellevants del franquisme.

Durant el buidatge d’un pis d’un impor-
tant col·leccionista d’art, d’origen austríac, 
l’Olivia descobreix l’autoretrat de Valèria 
Sans, una pintora d’avantguarda desco-
neguda que va viure al Montparnasse dels 
anys vint i es va relacionar amb els grans 
artistes del moment. La seva mort prema-
tura i el fet de ser una dona la van enterrar 
en l’oblit. Aquest descobriment represen-
tarà un mirall edifi cant i una gran motivació 
per a la trajectòria vital de l’Olivia.

Amor a l’art parla de molts aspectes 
de l’alliberament de la dona, sempre molt 
vinculat amb les relacions amoroses. Les 
dones que surten a la novel·la experimen-
ten diferents formes d’amor, perquè d’algu-
na manera en totes aquestes relacions que 
elles tenen s’estan coneixent més a elles 
com a dones des del mateix cos. 

Tal com manifesta l'autora, la història 
de l’art és plena de dones, però les trobem 
sobretot com a muses o parelles d’artis-
tes, no com a creadores. La seva voluntat 
ha estat la d’anar recuperant tots els noms  
que han quedat amagats en el relat de la 
història de l’art, majoritàriament escrita 
per homes. La novel·la és una reivindicació 
de totes les dones artistes que mereixen 
un lloc en l'imaginari artístic i cultural.

Amor a l'art

Tània Juste
Columna Edicions
2021

Fora de joc a Montserrat

Fora de joc a Montserrat
L'abadia de Montserrat, després de la pan-
dèmia, impulsa activitats culturals per re-
activar-ne les visites i Oriol Comas i Coma 
ho aprofi ta per organitzar-hi el Ludocànon, 
una trobada internacional d'experts en jocs 
de taula amb l'objectiu de triar els cent 
millors jocs de la història. Però al vespre 
del primer dia, quan els quinze jutges estan 
a punt de sopar, un monjo apareix penjat 
en una de les habitacions de l'hotel Abat 
Cisneros on s'allotgen. El Comas, ajudat 
per la seva inseparable neboda Sol, aviat 
relaciona la mort del pare Mateu amb 
altres decessos recents de monjos que 
semblaven accidentals. I, pitjor encara, la 
Sol i el seu nòvio boomer, el periodista Ga-
rota ,que havia treballat de cap de premsa 
al Grup 69, comencen a trobar indicis que 
els crims guarden relació amb uns fets suc-
ceïts anys enrere a l'Escolania. El sentit de 
l'humor i l'enginy de Màrius Serra s'infi ltren 
per una trama que, sense canviar d'espai, 
salta vertiginosament del món hipercon-
nectat d'avui a l'ecosistema gairebé aïllat 
de l'Escolania de fa mig segle. Amb diàlegs 
plens de carisma, situacions hilarants, 
jocs antics i moderns de tota mena i una 
narració tenyida pel xoc generacional, 
Fora de joc a Montserrat porta la intriga 
ludocriminal a un dels indrets més icònics 
–i alhora misteriosos– de Catalunya. El fi nal 
de la novel·la “és un fi nal franquista, atado 
y bien atado, com li agraden a en Comas”, 
afi rma Serra.

Un altre dels temes que apareix en la 
novel·la, tot i que en un segon terme, són 
els abusos sexuals: “S’han produït en molts 
llocs, també a Montserrat, i seria absurd 
defugir-los. L’Església catòlica té un proble-
ma amb la sexualitat. Els monjos de la fi cció 
són monjos tipus i els dels anys setanta 
que hi surten sí que són reals, a partir de 
les denúncies”, manifesta l’autor.

El fet que la història se situï a Mont-
serrat, un dels emblemes de la cultura 
catalana, fa inevitable la comparació 
amb El nom de la rosa, d’Umberto Eco, 
però Serra, en lloc de fer-hi arribar una 
delegació papal, hi envia en Comas, l’editor 
Garota i la Sol, que és neboda del primer i 
xicota del segon, i que es converteix en la 
narradora jove i iconoclasta de la història.

Màrius Serra
Empúries Narrativa
2021
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Racons a Instagram

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

@montseassens

@rosaicarles

@marpemu

@monifarre

@danicapponi

@mariabombi

@pirisbicis

@usabek1

@enoturismedoalella

@ger_huguet
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Premià de Dalt, vila 
saludable

Marcel Riera guanya el 
Marià Manent de poesia

El poble som totes i tots

Propuestas inclusivas para el 
2022, propuestas Ciutadans

Les dones, les menors 
i les persones trans. 
Regenerem-nos, Premià!

Volem felicitar-nos col·lectivament pels actes reivindicatius del 25N, començant 
per la lectura del manifest institucional per part de les regidores i regidors de 
govern en què hem trobat a faltar l'oposició, que havent estat convidada a fer-ho 
no hi va participar. Esperem que les diferents accions donin, d’una banda, visibi-
litat als estralls i les greus violències derivades del masclisme i el patriarcat, i, de 
l’altra, que col·laborin a la seva l'eliminació total ja que "Ens volem vives i lliures". 

Posem fi  a l'any amb una pandèmia que ha passat d'estar estabilitzada a patir 
un nou repunt. Des de Junts / Nou Impuls donem suport al nostre govern perquè 
segueixi gestionant-la com ha anat fent fi ns ara, sense esmerçar esforços, amb 
determinació i la implicació que ha portat a tenir una menor afectació de la Covid 
a la nostra vila. Alhora aplaudim la tasca constant per apaivagar els estralls de 
la crisi a casa nostra amb la potenciació de l'acció social, els ajuts als autònoms, 
comerços i empreses, i l'aposta decidida perquè Premià de Dalt esdevingui una 
vila saludable en tots els sentits. 

Enguany, Nadal ens permet retrobar-nos de nou i gaudir de la Fira Infantil 
i de la Màgia del Nadal, el pessebre vivent, la cavalcada de Reis, les activitats 
de les entitats culturals del poble, com per exemple la proposta N de Nadal, de 
PdePoesia, entre d'altres. És una gran notícia, però cal ser prudents. El govern 
ha pres totes les mesures per viure les activitats programades amb seguretat 
i ara cal que també les vivim a casa amb responsabilitat. Molt bon any 2022 a 
totes i a tots!

@juntsperpremiadedalt

Des d'aquesta tribuna volem felicitar el poeta i convilatà nostre Marcel Riera, 
que ha estat el guanyador del Premi de Poesia Marià Manent d'enguany amb 
el poemari Laietània, i que serà publicat per la Col·lecció de la Font del Cargol, 
que edita l'entitat de Premià de Dalt, de Can Vallerià en col·laboració amb 
Cossetània Edicions. En Marcel, que té una dilatada obra poètica amb poemaris 
propis i traduïts dels principals autors i autores de la poesia anglesa, irlandesa 
i nord-americana, és també activista cultural a la nostra vila, des de l'entitat de 
PdePoesia, de la qual és el president. 

Som a les portes de la celebració d'unes noves festes nadalenques, les de la 
postpandèmia. Tornem a estar amb un índex considerable de rebrot tot i que 
no té la virulència de les anteriors onades, gràcies a la gran quantitat de perso-
nes vacunades. Vacunar-se, a més de protegir-te a tu contra la malaltia, també 
és un acte de solidaritat, ens afecta a tots.

Des de l'Ajuntament volem que hi hagi una celebració normalitzada de les 
festes de Nadal al nostre municipi i agraïm per avançat l'esforç de les entitats 
locals que han organitzat actes perquè les puguem celebrar amb família i amics 
i encoratgem a tothom a sortir al carrer per participar-hi activament, sempre 
respectant les mesures de prevenció. BON NADAL!  BON ANY NOU!

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

El Ple de l’Ajuntament acaba d’aprovar la modifi cació de les ordenances fi s-
cals, i previsiblement abans que acabi l’any aprovarà els pressupostos, i ho 
farà sense problema perquè l’equip de govern té una majoria àmplia. Però 
que aquesta majoria sigui àmplia no vol dir que representi tota la població. 

El pressupost municipal és l'eina fonamental per a la gestió del dia a 
dia, i les ordenances municipals són les normes encaminades a ordenar 
l’activitat i la convivència de la ciutadania. La seva importància és més 
que evident. Tanmateix, a Premià de Dalt hi ha una part de la ciutada-
nia que no és escoltada quan els seus representants fan propostes als 
pressupostos o a les ordenances per millorar la vida de totes les perso-
nes, no solament les que representen. I això es repeteix any rere any.

És una manera d’entendre la política que no compartim, perquè 
entenem que s’ha de governar escoltant totes les veus pel bé de tothom. 
Cada cop hi ha més reptes que la governança ha d’afrontar (crisi 
climàtica, econòmica, social...) i pretendre conèixer i entendre totes 
les realitats d’un poble sense escoltar els protagonistes és, com a poc, 
irresponsable. Nosaltres continuarem insistint, perquè hi ha realitats 
que han de ser escoltades i han de poder tenir lloc en aquesta petita 
societat que és Premià de Dalt.

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

Del 25 de novembre al 10 de desembre té lloc la campanya de l’ONU per 
eliminar la violència contra les dones. El 25N es commemora el dia contra la 
violència masclista i el 10D celebrem la proclamació dels Drets Humans. Les 
Nacions Unides ha triat 16 dies d’activisme per lluitar contra la violència contra 
les dones i els feminicidis en particular.

A Catalunya, un de cada cinc menors ha patit agressions sexuals. El 80%, 
en un entorn de confi ança i el 65%, a la família. La majoria de les víctimes 
eren nenes. Una de cada tres dones i noies arreu del món ha patit violència 
sexual al món. A Catalunya, una de cada quatre dones ha patit agressió se-
xual. D’aquestes, gairebé la meitat han estat a nenes i noies menors d’edat. 
Un 20%, a nenes de 0 a 12 anys i un 20%, a nenes i noies de 13 a 17 anys.

Arreu del món hi ha hagut un augment d’assassinats de persones trans. 
Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb més delictes d’odi envers 
les persones trans. Més del 95% de les persones trans assassinades són do-
nes i gairebé el 90% són persones racialitzades i més del 40% migrants. Ens 
cal una llei trans ja! Deixem de mirar cap a una altra banda. Cal la solidaritat i 
denúncia de tothom. Fem-ho possible entre totes, tots, totis.

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

La veu dels grups municipals14

Nos acercamos a fi nal de año con la esperanza de que el próximo año 2022 sea 
mejor. Por ese motivo desde Ciutadans llevamos tiempo preparando un paquete 
de propuestas para los presupuestos del 2022, sabiendo que no será un año 
fácil. Esperamos que el equipo de gobierno las recoja en los presupuestos que 
todavía estamos pendientes de votar. Nuestras 65 propuestas tienen como co-
metido no dejar a nadie fuera, por eso las hemos trabajado en todos los ámbitos 
de la población. Estas son algunas de nuestras propuestas. ACCIÓN SOCIAL:
Teleasistencia gratuita y plan digital para prevenir la soledad no deseada de 
nuestros mayores. EDUCACIÓN: Tarifación de las guarderías, gratuidad de los 

libros y las licencias digitales y programas de ayuda en la busca de su primer 
trabajo para nuestros jóvenes. SEGURIDAD: Plantilla de la Policía Local formada 
y fi ja, creación de una app donde vecinos y Policía Local participen y cámaras de 
vigilancia. SALUD: Centro de día en Can Vilar y vehículo para acercar al médico a 
personas mayores con movilidad reducida. EMPLEO: Potenciar nuestro polígono 
industrial, cursos online para personas en desempleo y ayudas a jóvenes empren-
dedores. PARTICIPACIÓN: Presupuestos participativos por barrios para que 
decidan los vecin@s dónde invertir. 

Todo el equipo de Cs Premià de Dalt os desea Felices Fiestas y próspero año 
nuevo que podamos disfrutar este año sí, con la compañía de nuestros seres 
queridos, sin bajar la guardia ante el virus.

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

Premià de Dalt
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sempre recorda que hi havia músics 
a casa que es trobaven, xerraven... al 
menjador de casa sempre hi havia música 
d’una forma molt natural. Per tant, això 
sempre ho he tingut a dins i intento ara 
que també estigui a casa nostra, amb la 
meva parella i les nostres tres fi lles.

El teu avi havia editat llibres, i ara 
tu també ho has fet. Com ha estat 
l’experiència?

Divertiments 1 per a petits grans 
violoncel·listes és un llibre d’iniciació al 
violoncel. Va sorgir fruit de moltes coses. 
Jo ja tenia un cert bagatge, fas coses 
que funcionen i tens ganes de compartir 
la teva feina amb altres alumnes i altres 
professors. Les ganes de crear nous ma-
terials propers i fets aquí, a casa nostra, 
perquè tenim molt material d’iniciació 
d’instruments de corda però fets fora 
d’aquí, va ser clau en l’edició del llibre. Jo 
entenc que és la millor manera d’entrar la 
música a les cases, i vaig tenir la sort que 
una editorial tan important com Boileau 
cregués en la idea. Han estat moltes 
coses que han coincidit, però, sobretot, la 
il·lusió de fer-ho. 

Com has estructurat el llibre?
El llibre es diu divertiments i cons-

ta de 24 divertiments, 24 capítols. A 
cadascun d’ells s’exposen diferents coses, 
reptes, cançons... d’una manera en què 
tant l’alumne com el professor hi podem 
jugar descobrint el llibre de moltes mane-
res. Aquesta és la riquesa del llibre, que és 

molt didàctic i amè. També hi ha diferents 
nivells d’alumnes i es pot adaptar. El llibre 
és molt obert. Al mig hi ha un conte que 
es pot musicar. Crec sincerament que el 
llibre és molt interactiu. 

'Divertiments' ha tingut molt bona 
acollida. Et planteges seguir-lo?

Sí, el segon volum s’està coent. Pro-
fessors de música i escoles de conserva-
tori l'utilitzen, i això ens agrada molt.

Estàs a l’Orquestra de Cambra de 
Granollers des de la seva formació. La 
música és la teva passió.

Sí, la música és una manera de viure. 
Ho dic als alumnes: no es tracta només 
d’anar a classe sinó d’anar a concerts, 
escoltar música a casa... Tinc grups de 
cambra, també tinc espectacles musicals 
en gira... està bé diversifi car-se perquè 
això enriqueix les persones. 

Com es tria un instrument? Per 
què el violoncel?

En el meu cas ho vaig tenir clar. Jo era 
estudiant a l’Escola de Música de Grano-
llers quan va venir un violoncel·lista a fer 
un concert, i em vaig enamorar del violon-
cel. Hi ha gent que escull l'instrument per 
altres atzars de la vida, però l'instrument 
que toquem és el que fonamenta que 
t’apassioni allò que fas. En el meu cas va 
ser amor a primera vista. Tocar amb vio-
loncel et permet tocar amb orquestres, 
en grups, música de moltes èpoques... 
Què voleu que us digui: n’estic enamorada!

La Taís porta la música al seu ADN. Està 
enamorada del violoncel i de la música 
en general i gaudeix com ningú de poder 
ensenyar i compartir els seus coneixe-
ments amb l’alumnat de l'Escola Muni-
cipal de Música de Premià de Dalt. És 
l’autora d’un llibre d’iniciació al violoncel, 
una proposta didàctica i pedagògica 
amb il·lustracions de la terrassenca Anna 
Clariana. 

Portes vint anys o més a l’Escola 
Municipal de Música de Premià de 
Dalt, oi?

Sí, som un grup de mestres que 
portem força anys a Premià de Dalt per 
acostar la música de la manera més ame-
na a tots els infants del poble, sobretot als 
més petits. 

El teu avi, Josep M. Ruera, va ser 
compositor, músic i pedagog. És la 
trajectòria familiar la que t’ha portat 
a treballar música i pedagogia junts?

Doncs no ho sé, però sí que és veritat 
que a casa sempre hi ha hagut música. El 
meu avi és un referent musical malgrat 
que la Guerra Civil va aturar la seva època 
més prolífi ca musicalment parlant... Era 
una persona compositora, pedagoga i 
intèrpret que va tenir nou fi lles i ma mare 

Taís Costa
Professora de violoncel

L'entrevista

La música 
és una 
manera 
de viure




