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La Pinassa Premià de Dalt

Del 29 de juny al 3 de juliol a Premià de Dalt tenim festa 
grossa: arriba Sant Pere 2022! El regidor de Festes, en Ra-
mon Golart, i la Comissió de Festes ens han cuinat cinc dies 
d’alegria i xerinola per a totes les edats, sense excepció. I és 
que després de dos anys amb restriccions o fins i tot sense 
Festa Major per la pandèmia, enguany tenim més ganes que 
mai de celebrar-la. Per a premianenques i premianencs, Sant 
Pere és sinònim de gresca, de revetlla, de gaudir dels espais 
públics, de retrobar-nos amb amics i petar la xerrada. 

Des de l’Ajuntament us convidem a viure Sant Pere amb in-
tensitat, respecte, tolerància i civisme, i fem una crida espe-
cial perquè la Festa Major sigui un espai lliure de masclisme 
i LGTBIfòbia. Gaudim totes i tots amb responsabilitat d’un 
programa divers, concebut per a tots els gustos i edats amb 
l’objectiu de viure intensament la festa en honor al patró del 
municipi. 

Visca Sant Pere! Visca Premià de Dalt!

L'alcalde escriu
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Destaquem

El conseller de Salut inaugura 
el nou CAP Víctor Català

El conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, va inaugurar el passat 30 
de maig el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Premià de Dalt - Víctor Català, 
un equipament de nova construcció que 
dona servei a veïns i veïnes de Premià 
de Dalt i Premià de Mar. El dispositiu, 
al carrer Amèlia, 1, on abans hi havia 
l’antiga escola Víctor Català, va entrar 
en funcionament el 23 de maig.

“La inauguració d’aquest nou centre 
és motiu d’orgull i és un bon moment 
per reivindicar el paper que ha fet 
l’atenció primària en els darrers dos 
anys de pandèmia", va dir el conseller. 
"Gràcies a l’atenció primària estem on 
estem.” Argimon també va posar en 
valor els beneficis que aportarà el nou 
edifici en la millora de les condicions 
laborals dels professionals i va desta-
car el paper dels nous rols que s’estan 
incorporant a l’atenció primària com 
els referents de benestar emocional, 
els nutricionistes i, més endavant, els 
fisioterapeutes. “És molt important 

incorporar aquestes altres mirades 
que ens han d’ajudar a la promoció de 
la salut i la prevenció de la malaltia”, va 
destacar. 

L’alcalde, Josep Triadó, va explicar 
tot el procés fins a l’obertura de portes 
del nou CAP, “un procés que ha durat 
17 anys i que començava l’any 2005 amb 
un conveni amb Incasòl per fer l’equi-
pament sanitari i habitatges tutelats”. 
Triadó va tenir unes paraules d’agraï-
ment per al col·lectiu sanitari i també 
un record per a Víctor Català, “pseudò-
nim de Caterina Albert i Paradís per po-
der escriure i que és un símbol d’igual-
tat i apoderament de les dones”. 

El CAP Premià de Dalt - Víctor Català
Gestionat per l’Institut Català de la 

Salut (ICS), substitueix l’antic consul-
tori local de l’avinguda Barcelona del 
barri Santa Anna-Tió. Presta atenció 
sanitària adulta (tant a la consulta 
com a domicili), atenció social, atenció 
comunitària, cures d’infermeria i tècni-

ques com electrocardiogrames, extrac-
cions i control d’anticoagulants orals, 
entre d’altres. A més, en aquest CAP es 
dona l’atenció pediàtrica de tota l’Àrea 
Bàsica de Salut de Premià de Mar. Així 
mateix, incorporarà progressivament 
els nous rols de professionals previstos 
en el desenvolupament del Pla d’en-
fortiment i transformació de l’atenció 
primària, com són els referents de 
benestar emocional, nutricionistes i 
fisioterapeutes. 

Inversió de 3,6 MEUR en uns terrenys 
cedits per l’Ajuntament de Premià 
de Dalt

L’equipament dona servei a 16.200 
habitants i atendrà població de Premià 
de Dalt (5.100) i Premià de Mar (11.100 
persones). La resta de la població adul-
ta de Premià de Dalt (4.800 persones) 
seguirà sent atesa al consultori local 
del nucli urbà de Premià de Dalt situat 
a l’edifici Cristòfol Ferrer, a la carretera 
d’Enllaç.  

Gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), substitueix l’antic consultori local de l’avinguda 
Barcelona del barri Santa Anna-Tió
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Política municipal

La sessió va tenir lloc el 16 de maig i el regidor de Cs, David Expósito, va excusar la seva assistència

Roger Pinyana Fàbregues, nou 
regidor d’ERC
El ja regidor del grup municipal d’ERC va 
prendre possessió en el decurs del Ple celebrat 
el 16 de maig. És la persona que substitueix en 
el càrrec Jèssica Carrillo

L'aigua protagonitza el Ple del maig

El servei d’abastament d’aigua potable 
i clavegueram va ser el tema destacat 
d’aquesta sessió plenària. Marc Tintoré, 
regidor de Via Pública, explicava que “es 
va sol·licitar assessorament al Consell 
Comarcal del Maresme per elaborar una 
auditoria tècnica, jurídica i econòmica a 
càrrec d’un despatx professional”. Es van 
analitzar tres opcions: la gestió indirecta, 
la mixta i la directa (a càrrec d’empresa 
municipal o consistori). Tintoré defensava 
“la valoració quasi excel·lent durant 40 
anys del servei que ha prestat primer 
Sorea i actualment Agbar quant a servei, 
qualitat de l’aigua, urgències i personal 
adscrit a Premià”. Alejandro Costa com a 
regidor d’Economia ratifi cava l’elecció de 
la gestió indirecta del servei d’aigua argu-
mentant que s’hi afegia el manteniment 
del clavegueram i les fonts, és a dir, que 
s’incloïa tot el cicle de l’aigua, i de l’altra 
que es tracta de rebre el millor servei 
possible al millor preu i sense posar en 
risc l’erari públic. El regidor també feia re-
ferència a les difi cultats que comportaria 
una gestió directa quant a costos, gestió 
del personal i assumpció de les inversions. 

Des de Crida Premià de Dalt, Carlos 
Garcia defensava la gestió pública de 
l’aigua “i que no hauria de ser objecte 
de negoci”. I afegia, “perdem participa-
ció i control d’un servei públic i també 
transparència”. Garcia es queixava de 
les valoracions dels estudis fets, “no 
ens semblen imparcials”. Quim Fornés 
des d’ERC avançava el vot d’abstenció 
explicant que “la gestió directa estimava 
un augment en el rebut de l’aigua, i no 
tenim coneixements sufi cients per fer una 
valoració”. Amb els vots a favor del Go-
vern –Junts i PSC–, l’abstenció d’ERC i els 
vots en contra de la Crida es van aprovar 
l’establiment del servei integral d’abasta-
ment d’aigua i clavegueram i el Reglament 
regulador d’aquest servei.

Unanimitat en la major part del Ple
Van prosperar per unanimitat les 

bases de les subvencions Pla 3000 i Pla 
1500 per promoure l’ocupació i l’activitat 
econòmica, el Pla Antifrau, una modifi ca-
ció urbanística de la zona industrial, l’ac-
tualització del conveni amb Diputació de 
Barcelona referent a suport en la gestió 
econòmica, el reglament del Club Emprèn 

i la modifi cació del catàleg de llocs de 
treball per al 2022.

Mocions de l’oposició
ERC en va presentar una per aclarir 

els fets de l’espionatge contra el movi-
ment independentista català. Es va apro-
var amb els vots dels grups d’ERC, Junts 
i Crida. El PSC es va abstenir. El grup 
municipal en presentava una sobre punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics, però 
fi nalment la va retirar ja que, a l’informe 
de regidories, l’alcalde va explicar que se 
n’instal·laven tres: a la plaça de la Vila, 
l'Espai la Fàbrica i la Via Primilia.

Crida Premià de Dalt presentava 

dues mocions. La primera feia referèn-
cia al compromís en acabar amb l’ús de 
globus com a propaganda electoral i es va 
aprovar per unanimitat. La segona es va 
deixar sobre la taula i demanava aturar la 
repressió al moviment per l’habitatge.

Cs va presentar dues mocions però 
cap es va aprovar. Tractaven sobre la ce-
lebració d’actes de benvinguda al poble i la 
qualifi cació de Sta. Anna-Tió com a entorn 
residencial de rehabilitació programada. 

En l’àmbit d’urgències, el Govern va 
presentar la modifi cació de l’ordenança 
fi scal relativa a les escoles bressol arran 
de la gratuïtat aprovada per la Generali-
tat. Es va aprovar per unanimitat.

Ple Ordinari del 16 de maig

Aprovació inicial de l’establiment del 
servei integral d’abastament d’aigua i 

clavegueram

Aprovació inicial del Reglament 
regulador del servei d’abastament 

d’aigua potable i clavegueram de Premià

APROVAT PER UNANIMITAT

APROVADA PER UNANIMITAT

APROVADA PER UNANIMITAT

APROVAT PER UNANIMITAT

APROVADA PER UNANIMITAT

APROVADA PER UNANIMITAT

Junts
PSC Crida ERC

Junts
PSC Crida ERC

Aprovació del Pla Antifrau de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt

Aprovació de la modifi cació puntual del 
POUM en referència a la zona industrial

Aprovació de l’actualització del conveni 
de l’assumpció de la Diputació de 

l’assistència en la gestió econòmica local

Aprovació inicial del reglament d’ús de 
les instal·lacions del Club Emprèn

Aprovació de la modifi cació del catàleg 
de llocs de treball per a l’exercici 2022

Aprovació de la modifi cació de l’OOFF 
número 16
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Estiu a Premià de Dalt

La piscina d’estiu de 2022 
arrenca el 25 de juny

Des del 25 de juny i fi ns al 4 de se-
tembre de 2022, els veïns i veïnes 
de Premià de Dalt podran gaudir de 
la piscina del Club de Tennis Premià 
de Dalt a uns preus especials, més 
econòmics que equipaments d'aques-
tes característiques als municipis del 
voltant i encara més reduïts respecte 
als de la temporada anterior.

L'alcalde, Josep Triadó, explica 
que “des de fa anys el nostre objectiu 
és donar una alternativa a la ciutada-
nia perquè a dia d’avui encara no dis-
posem de piscina municipal i alhora 
donar a conèixer les instal·lacions a la 
població ja que suposa una oportuni-
tat perquè l’entitat augmenti el volum 
de persones sòcies".

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha re-
novat el Segell Infoparticipa que atorga 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
per la transparència i la qualitat de la 
informació del web municipal obtenint 
el 100% d’indicadors positius.

El Mapa Infoparticipa és una eina 
impulsada pel Laboratori de Periodis-
me i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la UAB l’any 2012, 
per analitzar la informació dels webs 
dels 947 ajuntaments catalans, per 
fomentar la transparència i la qualitat 
de la informació de les administracions 
locals.

Un total de 136 ajuntaments, 11 
consells comarcals i 3 diputacions de 

La piscina del Club de Tennis 
ofereix tarifes reduïdes i 
abonaments per a les persones 
empadronades al poble

Preus entrada diària 2022
Adults (+18 anys): 5 €
Infants i joves (8-17 anys): 4 €
Nens/es (4-7 anys): 1 €
Nens/es (fi ns a 3 anys): gratuït

Abonaments (8 entrades)
Adults (+18 anys): 30 €
Infants i joves (8-17 anys): 25 €

L'Ajuntament 
renova el Segell 
Infoparticipa

Catalunya han rebut el Segell Infoparti-
cipa, millorant els resultats respecte a 
l’edició anterior gràcies al fet que quin-
ze ajuntaments més que l’any passat 
van obtenir el reconeixement.

Premià de Dalt és un dels 43 muni-
cipis amb el 100% de transparència des 

de fa set edicions. “Aquest premi és el 
reconeixement a la feina que s'està fent 
cada dia per millorar la informació que 
oferim a la ciutadania, i el resultat és un 
millor servei públic i de més qualitat”, 
ha ressaltat l’alcalde de Premià de Dalt, 
Josep Triadó.

La UAB destaca la màxima 
transparència del web municipal 
i la qualitat de la informació 
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Tauler de notícies

bre
us Tancat l'accés a 

vehicles als camins 
de la muntanya

Enotast a Can 
Casadellà

SERRALADA LITORAL

17.381 euros 
per investigar 
l'endometriosi 

Horari d'estiu a la 
biblioteca

ENDOFEST

El passat 30 de maig l’alcalde, Josep Triadó, i 
Anna Bassols, la impulsora de l’Endofest, van 
lliurar els 17.381 euros recaptats en aquest esde-
veniment al director general de l’Hospital Clínic, 
Josep Maria Campistol. Els diners es destinaran 
íntegrament a la Fundació Hospital Clínic, que és 
qui investiga l’endometriosi, malaltia ginecològica 
que afecta una de cada deu dones en edat fèrtil. 

Endofest es va celebrar a l’Espai Can Ver-
boom de Premià de Dalt el 30 d’abril amb actua-
cions musicals de primer nivell –com per exemple 
la de Buhos o Marcel i Júlia–, xerrades i activitats 
diverses amb el doble objectiu de donar visibilitat 
a la malaltia i recaptar fons per investigar-la. 

Aquesta limitació ja estava prevista a la normati-
va del Parc de la Serralada Litoral, però darre-
rament s’ha fet especialment necessària davant 
l’augment de botellots, abocaments incontrolats 
i actes vandàlics. Únicament s’hi podrà accedir 
en cotxe o moto per la via que connecta la Cadira 
del Bisbe amb Can Bernadó, que és el camí prin-
cipal d’accés al Parc des de la Cadira del Bisbe.

La mesura facilitarà el tancament de l’espai 
en situacions d’alt risc d’incendi com les que 
es van patir l’estiu passat i alhora contribuirà 
a mantenir les pistes en millor estat per quan 
n’hagin de fer ús els vehicles d’emergència. La 
regidora de Medi Ambient explica que “l’objectiu 
no és impedir l’accés al Parc, sinó que l’accés es 
concentri per les vies principals i garantir la inte-
gritat dels qui ho fan a peu o en bicicleta". 

La Biblioteca Jaume Perich i Escala comença 
l’horari d’estiu el proper 15 de juny de 2022. 
L’equipament obrirà portes de dilluns a dijous, 
de 15 a 20 hores, i els divendres, de 9 a 14 hores. 
Els dissabtes romandrà tancat. Alhora, dijous 
23 de juny estarà obert només al matí i el diven-
dres 24 i dimecres 29 de juny estarà tancat.

Diumenge 22 de maig la masia del carrer de la 
Cisa acollia una nova edició de l’activitat de pro-
moció “Enotast. Tasta la terra de la Pansa Blanca 
i viu la ruta del vi DO Alella”. La sommelier Rebeca 
Ruiz va compartir els seus coneixements descri-
vint dos vins, Alta Alella Cau d’en Genís i Xirà del 
Celler Testuan. Una gran ocasió per gaudir d’ex-
cel·lent gastronomia regada amb pansa blanca.
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El Centre de Dia Espai Respir 
recupera la normalitat

Després de dos anys desafi ants per la 
covid-19, la pandèmia que ha afectat de 
forma especial la gent gran, l’Espai Res-
pir de Premià de Dalt torna a la norma-
litat amb horaris, serveis i activitats que 
milloren la vida i la cura de les persones. 

L'horari de l'Espai Respir és de dilluns 
a divendres de 9 h a 19 h. S’ofereix la 
màxima fl exibilitat horària i es pot optar 
per jornades completes, mitges jorna-
des, dies alterns o estades temporals 
per qualsevol circumstància. 

Els tallers del dia a dia tenen una 
funció terapèutica, lúdica i social, amb 
l'objectiu de promocionar l'autonomia i 
augmentar el benestar emocional: tallers 
d’activitat cognitiva a través de la cultura 

S'han recuperat els horaris, 
serveis i activitats que es feien 
abans de la pandèmia al centre

Espai Respir

ES EL MEU

SI VA I VE 
I ES VARIAT

MERCATMERCATMERCAT
www.diba.cat/web/comerc
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i l’art, tallers de memòria, tallers d'esti-
mulació física, tallers de ioga, tallers de 
manualitats, tallers de música i reminis-
cència musical, tallers de cuina, ajuda a 
les activitats d'higiene i molt més!

L’Espai Respir té capacitat per a 15 
persones. I a més del servei d’estada, 
també disposa de servei de menjador, 
servei de dutxa assistida i servei de 
transport adaptat.

Espai Respir 
Ctra. d’Enllaç, 37 (annex al consultori). Tel. 610 704 181



En2’
minuts

SALUT
PREMIÀ DE DALT



CONSULTORI LOCAL NUCLI URBÀ
EDIFICI CRISTÒFOL FERRER
Carretera d’Enllaç, 37
93 752 48 84
enllac.sanitat@gencat.cat

FORA HORARI:



10

La Pinassa Premià de Dalt

Salut

L'informe proporciona una imatge de la situació dels joves del municipi i dels seus estils de vida

Premià de Dalt rep l'Enquesta d'Hàbits 
de Salut dels alumnes de 4t d'ESO

El diputat de Salut Pública i Consum de 
la Diputació, Jesús Naharro, i l'alcalde de 
Premià de Dalt, Josep Triadó, van presen-
tar dijous 19 de maig els principals resul-
tats de l'Enquesta d'Hàbits de Salut dels 
alumnes de 4t d'ESO del municipi. L'estudi 
l'ha realitzat la Diputació en col·laboració 
amb l'Ajuntament i els dos instituts de 
Premià de Dalt, l’Institut Valerià Pujol i 
Bosch i les Escoles Betlem. 

El diputat Jesús Naharro va recordar 
que “cal entendre la salut pública –que 
ocupa la centralitat de les nostres vides– 
com l’esforç col·lectiu d’institucions, 
societat civil i ciutadania per protegir, pro-
moure i restaurar la salut dels habitants 
d'una comunitat” . Naharro va posar en 
valor l’enquesta com una “eina de diagnosi 
clau que permet contribuir a ajustar i 
prioritzar les diferents iniciatives en salut 
pública i dissenyar-ne de noves”, ja que 
preveu “actituds i hàbits dels joves de 4t 
d’ESO que es poden consolidar i mante-
nir fi ns a l’edat adulta i al llarg de tota la 
vida”.  L’alcalde, Josep Triadó, va explicar 
“la importància de tenir uns bons hàbits 
saludables per viure més i millor, tot re-
cordant que la salut és de cos i ment”. 

L'informe proporciona una imatge de 
la situació actual dels joves del municipi i 
dels seus estils de vida, i permet conèixer 

Premià de Dalt acull la Jornada 
Speed Networking
Tretze empreses i una vintena de persones han entre-
nat la seva marca personal en aquest esdeveniment 
organitzat per l’Ajuntament de Premià de Dalt a través 
de la regidoria de Promoció Econòmica. Es va fer el dia 
3 de juny al Club Emprèn.

Les tècniques dels diferents programes d'orienta-
ció laboral #MAIS i Programa Singulars han preparat 
les persones candidates per enfrontar-se a les dife-
rents entrevistes.

Aquesta activitat s'ha impulsat amb l'objectiu que 
persones que busquen feina entrenin les seves apti-
tuds a l'hora d'enfrontar-se a una entrevista de treball. Ca-
dascuna de les empreses assistents ha aportat el seu 
temps i compromís. 

els resultats del treball realitzat en 
matèria de promoció i educació per a la 
salut al llarg de tot el període escolar. En 
l'acte hi van participar tècnics del servei 
de salut i serveis municipals, professio-
nals dels àmbits de la salut i de l'educació, 
entre d'altres.

L’enquesta aborda els principals 
determinants i hàbits relacionats amb la 
salut dels joves –alimentació i dieta, con-
sum d’alcohol, de tabac i de substàncies 
com el haixix, sexualitat–, i també temes 
d’actualitat informativa com són l’asset-
jament sexual i el bullying. En total, hi han 
participat 86 alumnes de 4t d’ESO dels 
centres públics i concertats de Premià 
de Dalt el curs 2020-21. En comparació 

amb instituts de la província, els alumnes 
de 4t d’ESO de Premià de Dalt tenen 
més problemes per dormir, utilitzen poc 
la bicicleta per moure’s, fan servir menys 
el cinturó i el casc quan van en moto, es-
morzen menys a casa, surten més de nit, 
fan més botellots i fumen més, són més 
els que no usen cap mètode de protecció 
en sexe i són menys capaços de portar 
preservatius. També mostra que pateixen 
més assetjament escolar i alhora també 
són agressors i pateixen més maltracta-
ment i assetjament sexual a les xarxes.

Finalment, en l’hàbit de lectura dels 
adolescents, només un 2,1% dels nois i un 
10,5% de les noies tenen la lectura com a 
activitat preferida el cap de setmana.
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Llengua catalana

Per tot el territori s'han fet 
reedicions d'aquesta campanya

Si us plau, parla'm en català

L’any 2008 la Plataforma per la Llengua, 
en col·laboració amb altres entitats com 
el Consorci per a la Normalització Lin-
güística, va iniciar la campanya "Si us plau, 
parla'm en català", en la qual nouvinguts 
que estan aprenent català demanen a la 
ciutadania que se'ls adreci en aquesta llen-
gua per integrar-se millor a la ciutat. 

Els alumnes del nivell Bàsic 3 de l’Ofi ci-
na de Català de Premià van anar a Premià 
de Dalt Ràdio per demanar als premia-
nencs i premianenques i a tothom que “si 
us plau, parla’m en català”, ja que això els 
ajudarà a integrar-se en la societat catala-
na, a aprendre més ràpidament la nostra 
llengua, a ajudar els fi lls quan calgui, etc. 
Ho fan dient-nos qui són, quins són els 

No em preguntis per què, però l’estimo 
de cor, la meva llengua; 

no ho preguntis en va, sols puc respondre’t: 
“L’estimo perquè sí, perquè és la meva.” 

L’estimo perquè sí; perquè eixa parla 
és la parla mateixa 

que al son d’una non-non, la més hermosa, 
bressà amorosament ma son primera. 

L’estimo de tot cor, per catalana, 
l’estimo perquè en ella, 

la rondalla primera em contà l’àvia, 
un capvespre d'estiu, mentre el sol queia. 

L’estimo de tot cor, perquè en descloure’s 
l’exquisida ponzella 

de mos vint anys, aquell sublim “t’estimo”, 
va dictar-me l’amor en eixa llengua. 

L’estimo de tot cor, perquè la parlen 
els meus amics de sempre, 

els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, 
els que em criden avant! i avant m’empenyen. 

L’estimo de tot cor, perquè cigales, 
i espigues i roselles, 

i els rossinyols i el mar i el cel i l’aire, 
sos grans secrets en català em revelen. 

L’estimo de tot cor, perquè no en trobo 
de més franca i més bella... 

I em preguntes per què? I això em preguntes? 
L'estimo perquè sí, perquè és la meva.

Il·lustració d'Elisenda Sala

APEL·LES MESTRES

La meva llengua

seus orígens i la seva relació amb el català.
Aquesta pretén ser una actuació que 

refermi la voluntat oberta i transversal 
d’implicar la societat civil en el procés de 
normalització lingüística i la millora de l'ús 

social del català. Es vol sensibilitzar els 
catalans perquè no canviïn d’idioma quan 
parlin amb una persona estrangera, ja 
que la nostra llengua és, també, una porta 
d’accés a la cultura catalana per a ells. 
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

El dia 28 de juny és el Dia Internacional 
de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual, 
Intersexual i Queer (LGTBIQ+). Aquest 
dia es commemoren els fets del 28 de 
juny de 1969 a la ciutat de Nova York, 
coneguda com la revolta Stonewall, 
on per primera vegada les persones 
LGTB es van rebel·lar contra la batu-
da policial al local d’ambient Stonewall 
Inn i l’atmosfera de repressió social i 
vulneració de drets viscuda.

A la Biblioteca Jaume Perich tre-
ballem perquè les persones lesbianes, 
gais, trans, bisexuals i intersexuals 
siguin visibles a l’espai públic amb 
orgull i sense por tots els dies de l’any, 
perquè la diversitat ens fa créixer, ens 
enriqueix i interpel·la a tota la socie-
tat. El camí cap al reconeixement, el 
respecte i l’obertura a formes diver-
ses de viure l’orientació sexual i de 
gènere segueix sent molt necessari 
actualment en una societat que exhi-
beix pluralitat, modernitat i obertura. 

Des de la Biblioteca Jaume Perich 
i des de la nostra col·lecció Dones i 
LGTBIQ+ us oferim novel·les, assaigs, 
còmics, pel·lícules, així com també 
diferents recursos signifi cativament 
útils per a les persones LGTBI i per al 
conjunt de tota la societat.

Per aquest motiu la nostra reco-
manació d’aquest mes és:

'Us', de Sara Soler
Us ens explica la història de la 

Sara i la Diana i de com van canviar les 
seves vides quan la Diana es va adonar 
que era una dona trans. Com aquest 
fet va afectar la seva relació, com ho 
van explicar als seus familiars i amics i 
els obstacles i difi cultats que van anar 
trobant en aquest camí. Tot això, l’au-
tora, Sara Soler, ens ho explica amb 
un toc d’humor i amb un tractament 
diferent al que estem acostumats a 
veure en les obres d’aquest tipus i que 
la fan especial i diferent.

Us no és un manual sobre com 
afrontar el procés de transició, cosa 

US
Sara Soler
Signatura: C Sol

Astiberri
2021

provoqués el trencament de la seva 
relació sentimental, passant pels pro-
blemes legals a l’hora de canviar-se el 
DNI, les difi cultats a l’hora de comprar 
roba i sabates per a la Diana o coses 
tan quotidianes com a quin lavabo 
anar en un establiment públic.

Es tracta d’una obra més que 
necessària per curar algunes de les 
actituds amb les quals les persones 
trans s’han d’afrontar cada dia, des 
d’actituds masclistes fi ns a comenta-
ris sobre els òrgans sexuals o possi-
bles tractaments hormonals, etc. En 
alguns casos, són comentaris o ob-
servacions poc afortunats fruit de la 
ignorància o el desconeixement, però 
en d’altres són totalment malintencio-
nats. Per evidenciar aquests individus, 
en lloc d’exposar-los públicament, la 
Sara Soler els representa com ninots 
Henoji (personatges amb una cara ca-
racterística pròpia dels anime), en els 
quals es concentren tota la ignoràn-
cia, masclisme i transfòbia malaurada-
ment presents en la nostra societat.

Malgrat els temps actuals i que 
vivim en un país considerat com un 
dels més oberts i respectuosos amb 
les diverses orientacions sexuals i la 
identitat de gènere, hi ha molt per fer 
encara i no tots som tan tolerants 
com diem ser. Aquesta hauria de ser 
una lectura gairebé obligatòria als 
nostres instituts perquè ens parla de 
la necessitat d’empatitzar amb la res-
ta de la humanitat. Busca combatre la 
desinformació i la ignorància a través 
de l’humor i les emocions. 

Podem dir que és una obra que 
ens parla de l’AMOR, així en majús-
cules, reivindica el respecte cap als 
altres i sobretot ens parla d’estimar 
algú pel que és i no pel seu aspecte 
extern, sense necessitat de canviar 
res. Aquesta obra ens hauria de fer 
refl exionar sobre la necessitat de lliu-
rar-nos de molts dels prejudicis que 
des de fa segles ens imposa la societat 
cisheteropatriarcal. 

que ja ens adverteixen la Sara i la 
Diana en les primeres pàgines, i tot i 
que està tractat amb una gran dosi 
d’humor i no busca recrear-se en el 
drama, sí que ens mostra totes les 
incerteses, dubtes i problemes que 
van tenir totes dues protagonistes.  
Hi veiem refl ectides les seves pors da-
vant el fet que la transició de la Diana 

Per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual, Intersexual i Queer 
(LGTBIQ+), la recomanació d'aquest mes combat els prejudicis que pateixen aquests col·lectius

El llibre explica 
com va canviar 
la vida de la 
Diana quan es va 
adonar que era 
una dona trans
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Racons a Instagram

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

@divinodelahuerta

@srtamodolell @juanramonbarrio

@rncinc_elijimenez

@lasantjaumenka

@unusualjourney_docufi lm

@pcc.fotos

@tora_blava

@aialma

@joanbrotons
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Retre comptes, explicar la 
tasca feta i escoltar 

Què estem fent malament? La participació ha de ser 
sempre, no només quan 
s'acosten eleccions!

Que el nou CAP no sigui un
maldecap

'In memoriam'

Això és el que està fent el Govern de Premià de Dalt encapçalat per Junts - Nou 
Impuls en les sis audiències públiques realitzades al barri del Remei, Santa Anna-Tió, 
La Floresta i Can Vilar, Nucli Antic, Les Pèrgoles i Puig de Pedra. Toca felicitar 
l'equip del nostre grup que en la legislatura de la covid amb un sobreesforç i aug-
ment exponencial de la tasca a fer –amb grans dotacions per ajuts socials a famílies 
i ajuts per la recuperació d'empreses, autònoms i comerços– ha dut a terme el 
90% del programa electoral compromès amb les veïnes i veïns de la nostra vila. 
Destaquem la inauguració del nou CAP Premià de Dalt - Víctor Català com una de 
les moltes fi tes aconseguides, un equipament del segle XXI que segur que serà un 
dels de referència a Catalunya; les noves línies d'autobús, els que van directes a 
Barcelona i els llançadora; els plans de capacitació i impuls a l'ocupació i l'emprene-
doria (Pla 1500 i 3000); els arranjaments de carrers a tots els barris; l'aposta com 
a vila fl orida i sostenible; el reforç de la seguretat amb càmeres, seguretat privada 
(serenos del segle XII), noves places de policia i coordinació amb els Mossos, entre 
d'altres mesures. El tant per cent que resta a fer també es va assolint. Un bon 
exemple: la nova piscina a la zona esportiva ja s'ha licitat per obtenir un equipament 
sostenible amb sales de fi tness, wellness i zona d'aigua. En l'àmbit general de país, 
felicitar Laura Borràs i Jordi Turull per ser els escollits per encapçalar el partit, 
tot agraint la tasca del legítim president de Catalunya, Carles Puigdemont, que 
continuarà defensant els nostres drets des del Consell de la República. Per acabar, 
felicitar-nos col·lectivament perquè tenim Sant Pere a tocar, la primera Festa Major 
després de la pandèmia. Retrobem-nos i gaudim de totes les propostes plegats!

@juntsperpremiadedalt

Des del punt de vista col·lectiu, i també des de l'administració pública, tenim el 
deure de qüestionar-ho tot, i si és el cas, de capgirar els protocols i procedi-
ments si ens ajuda a refl exionar i a millorar com a societat. I per què ho diem, això?

D'un estudi recent que ens ha fet la Diputació de Barcelona sobre hàbits de 
vida saludable entre joves de l'ESO del nostre municipi ens han cridat l'atenció 
dues dades signifi catives per damunt de la resta d'indicadors. La primera, 
un 46% dels i les joves que han passat l'enquesta asseguren tenir un estat anímic 
negatiu. I la segona, que només un 2% tenen l'hàbit de lectura. L'estudi té altres 
indicadors sobre esport, nutrició, etc. Ens ha sobtat, però, saber l'elevat percen-
tatge de joves del municipi que perceben o viuen en un estat anímic de negativi-
tat i també l'elevat nombre (es podia intuir) dels que no tenen l'hàbit de lectura.

Què estem fent malament? Què podem fer per ajudar a revertir aquests 
indicadors? Pensem-hi col·lectivament, posem-nos en mans dels experts perquè 
ens ajudin a projectar accions i programes realistes per al nostre jovent, que els 
ajudi a ells i a elles a treure's aquesta negativitat que els envolta i també siguem 
capaços d'emprendre, des de les mateixes famílies i des de l'Ajuntament, línies 
de treball per millorar l'hàbit de lectura. La salut, com és evident, té moltes 
branques i perquè tinguem un bon estat saludable ens cal que totes estiguin 
equilibrades per tal que l'arbre creixi sa i estalvi. Bona Festa Major!

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

Queda un any per a les eleccions i ara el govern de cop es recorda de fer au-
diències públiques. Diu que ho fa per complir amb el Reglament de Participació 
Ciutadana, però aquest diu que “l’Ajuntament convocarà un mínim de dues au-
diències públiques l’any”. On han quedat totes les que no s’han fet els darrers 
anys? (Quan els plens eren en línia, les audiències no es podien fer igual?)

Aquest reglament també creava el Consell de Poble, que després d’un 
temps va desaparèixer i d’això ja fa massa anys. Fa temps que tocaria reviure’l. 
També s’havien de crear, segons el reglament, consells sectorials per fomen-
tar la participació per àmbits temàtics d’interès, i consells de barri. Hem fet 
moltes propostes respecte a tot això, però aquest govern no ha volgut mai 
tirar-les endavant. I això que és un reglament aprovat l’any 2016! 

On són els consells de cada barri, que ja fa sis anys que estan en aquesta 
norma però que no s’han creat mai? Quan es crearan el Consell de la Gent 
Gran, un Consell de Joves o un Consell d’Infants? El Consell de les Dones? 
El Consell d’Interculturalitat que vam demanar fa temps? Quan es faran 
audiències públiques quan toca i que siguin realment perquè els veïns i veïnes 
participin i se’ls tingui en compte? S’hauria de promoure una participació real i 
efectiva, donar veu a la gent i fer el poble entre tots i totes!

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

Ens vam aplegar fotimer de vegades per menjar, beure i riure; vam opinar i 
debatre; compartir platea de xerrades i espectacles; escriure cròniques de fets 
ocorreguts; i, al teu costat, molts vam poder aprendre d'un home savi, enginyós, 
directe i sense embuts; irònic quan s'esqueia i amb un humor infi nit; pacient, 
respectuós i irreverent quan calia i es podia (i a voltes quan no es podia, també); 
generós i de tracte agradable; omnipresent a cada racó del nostre estimat Pre-
mià, sempre amb un propòsit a complir i sense aturar-se fi ns a haver-lo abastit. 

Les portes de casa teva de bat a bat, sense preguntes, sense compliments, 
sense contemplacions. I la taula parada i amb una ampolla de bon vi. L'"Oh ben-
vinguts, passeu, passeu" d'en Cisa és un assaig mínim per a novells al costat de 
l’hospitalitat de casa teva. Sempre un nou punt de vista no imaginat, sempre un 
matís amb què enriquir un raonament insufi cient, sempre un dubte provocador 
per fer-nos repensar un posicionament que semblava indiscutible. I mai, darre-
re qualsevol tesi, cap sentiment de rancúnia, odi o voluntat de venjança, per molt 
gran que en fos la discrepància. 

Tants moments...! I que ja són gravats, per sempre més, en cada pedra, banc, 
cruïlla, carrer o plaça d'aquest poble, perquè en qualsevol moment ens esclati en 
la memòria i ens arrenqui un somriure, una riallada o una refl exió.

Ens estalviarem de posar el teu nom, que el sap tothom, perquè ens vas dir 
que no t’agradaven els recordatoris.

El nostre més sentit record.

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

Por fi n después de más de 10 años disponemos de un nuevo CAP. Un 
equipamiento que posiblemente ha servido de campaña electoral a 
nuestro alcalde en varias legislaturas y que ya antes de abrir sus puertas 
estaba premiado por su diseño. ¿Pero que nos aporta a nivel sanitario? 
NADA. Este nuevo CAP no dispone de más especialidades, ni de centro de 
urgencias, ni siquiera tiene director propio ni médicos nuevos, ni maqui-
naria que les permita realizar su trabajo de forma más efi ciente. El nuevo 
CAP llega tarde y sin recursos. Además, el nuevo director deberá gestio-

nar dos centros complicándole todavía más la gestión. El CUAP que tanto 
habíamos insistido en tener en Premià desde Ciutadans Premià de Dalt 
se ha quedado en Mataró, por lo que deberemos seguir trasladándonos 
para cualquier especialidad, con los problemas de transporte público que 
ya tenemos hoy. Pero, por desgracia, este tipo de cosas ya no nos sor-
prenden, mientras que unos partidos dicen sí a todo y se conforman con lo 
que tenemos, desde Ciutadans Premià de Dalt seguiremos insistiendo 
para mejorar el sistema sanitario de nuestra población.

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

Premià de Dalt
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serà ballarina”. I sí, jo crec que des de 
sempre ho he tingut clar. 

Tot i la teva joventut tens un 
currículum impressionant. N’ets 
conscient?

La veritat és que he tingut molta 
sort. He obtingut diverses beques 
com ara la The Bop Jazz Company a 
Londres o l’Alvin Ailey a Nova York, he 
participat a concursos nacionals com 
el Vaslav Nijinski d’Osca i l’any 2017 
vaig obtenir el Premi a la millor ballari-
na júnior a Dance WorldCup. 

Has participat en vídeos de Ro-
salía o Dua Lipa...

Sí! Amb Dua Lipa érem 120 perso-
nes i pel que fa al càsting de la Rosalía 
no m’ho esperava però vaig quedar 
entre les sis finalistes i vaig acabar 
sent una de les sis ballarines princi-
pals. Quan m’ho van dir vaig fer un crit 
impressionant! 

També has treballat en publici-
tat?

Sí. M’agrada molt la televisió, l'es-
pectacle... Vaig començar en publicitat 
als 16 anys a la sèrie de TV3 Com si 
fos ahir. Després he participat en més 
rodatges. Per exemple, com a corista 

a Tu cara me suena i també vaig fer 
un espot com a personatge principal 
per a Orange que vam gravar a Lis-
boa; un altre per a Cisco, i recentment 
un per a Estrella Damm. I ara formo 
part del cos de ball del programa 
Eufòria de TV3.

'Eufòria', que està triomfant a 
tot Catalunya... Com vas entrar-hi?

Érem 200 ballarins, tots amb molt 
nivell, i la veritat és que podia passar 
de tot perquè llançaven la coreografia 
molt ràpid, hi havia nervis, un jurat 
que impressionava... però aquí estic!

Balles diferents estils, amb al-
gun d’ells t’hi sents més còmoda?

He anat variant amb el temps. 
Abans era molt de contemporani i jazz 
però ara veig l’àmbit més comercial i 
com que em sento molt bé fent televi-
sió, també m’agraden molt el hip-hop, 
l’afro, el dancehall... 

Quins són els somnis de Sarah 
Bonfill?

Quant a publicitat, voldria ser mo-
del d’esport; en dansa, coreògrafa per 
a algun espot, treballar amb artistes 
importants i fer classes arreu del 
món. Tot això em faria feliç!

Sarah Bonfill és una jove ballarina 
de Premià de Dalt formada a l’Aula 
Municipal de Dansa. La seva trajec-
tòria amb només 21 anys és enveja-
ble. Ha obtingut diferents beques de 
ball nacionals i internacionals, ha 
guanyat concursos i ha format part 
de videoclips de les artistes inter-
nacionals Rosalía i Dua Lipa, entre 
d'altres. Ara, la veiem els divendres 
al programa 'Eufòria' de TV3 com 
a integrant del cos de ball d’aquest 
concurs i se segueix formant al Level 
Up DC de Barcelona.
 

Sarah, les teves primeres 
passes, textualment, arrenquen a 
l’Aula de Dansa, oi?

Exacte. Amb nou o onze mesos ja 
vaig aprendre a caminar aquí, a l’Aula 
Municipal de Dansa, ja que jo a casa no 
caminava gens.

Sempre has tingut clar que et 
dedicaries a la dansa?

Des de ben petita em veien ballar i 
tothom deia el mateix, “aquesta nena 

Sarah Bonfill 
Ballarina

L'entrevista

De Premià 
de Dalt... a 

'Eufòria'!
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