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La Pinassa Premià de Dalt

Ja som a l’estiu i Premià de Dalt bull d’activitat per gaudir del seu 
espai públic. Després de viure amb intensitat la Festa Major de 
Sant Pere, que ha estat tot un èxit de participació, juliol és sinònim 
de jazz a Premià de Dalt. 

Arriba la XXVI edició, amb quatre propostes d’estils diferents 
amb un nexe comú: la qualitat innegable dels artistes. Com bé sa-
beu, els jardins de Can Figueres són l’escenari d’un festival que és a 
l’agenda de les persones amants del jazz i de les diferents forma-
cions d’aquest estil musical per venir al nostre poble a mostrar el 
seu art.

Una mica més enllà, a mitjans de setembre, però ja ho anun-
ciem per facilitar la compra d’entrades, tindrà lloc l’Ulisses Fest, el 
festival que impulsa el patrimoni, la cultura, el comerç, la gastro-
nomia, l’esport, l’entorn natural i la singularitat de Premià de Dalt. 
Enguany, amb un cap de cartell excepcional: Sopa de Cabra!

Sortiu al carrer, escolteu música, balleu, practiqueu esport, 
sortiu a passejar, remulleu-vos a la piscina del Club de Tennis... en 
breu, viviu aquests mesos amb plena intensitat i alhora amb res-
pecte i civisme. Premià de Dalt bé s’ho mereix.

L'alcalde escriu
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Destaquem

En marxa el XXVI Jazz en la 
Nit fins al proper 29 de juliol

El tret de sortida de l’edició d’enguany va 
anar a càrrec de Koko Jean & The Tonics, 
una autèntica explosió de soul, ritme i 
groove que va deixar embadalit el públic 
assistent.

Divendres 15 de juliol és el dia en què 
la proposta per a Jazz en la Nit uneix 
teatre i música per apropar el món del 
jazz a tots els públics. Els artistes Marcel 
Tomàs i Toni Escribano sorprendran a 
tothom amb una nova aventura teatral i 
musical, ara compartida amb la Big Band 
del Girona Jazz Project. Una vetllada que 
ens trasllada al glamur dels elegants clubs 

nocturns on va triomfar la música de 
Duke Ellington, pioner i geni de la història 
del jazz. Hi haurà molt d’humor i moments 
còmics imprevisibles. Un concert teatra-
litzat i hilarant per gaudir del jazz d’una 
manera diferent. 

El següent concert tindrà lloc el diven-
dres 21 de juliol, amb el guitarrista Pedro 
Javier González, i la col·laboració especial 
del bailaor José Manuel Álvarez, acom-
panyat del baix de Guillem Aguilar i de la 
percussió de David Domínguez, amb els 
quals presenta un concert de música prò-
pia i adaptacions d'altres autors en què la 

guitarra serà la veu principal. Flamenco, 
jazz, música sense etiquetes.  

I per finalitzar, el divendres 28 de juliol 
ens visitarà la Barcelona Big Blues Band, 
amb la col·laboració especial de la cantant 
Myriam Swanson, sota la direcció del 
contrabaixista Ivan Kovacevic, on conjuga 
un grup de bons músics que creen un so 
energètic, salvatge i alhora sofisticat que 
farà tremolar els jardins de Can Figueres.

Les entrades per a persones adultes 
tenen un preu de 15 euros mentre que 
per a menors de 18 anys són a 1 euro i les 
trobareu a <www.codetickets.com>.

Els divendres de juliol, a les 22 h, als jardins de Can Figueres
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Tauler de notícies

bre
us

Final de curs a l'Aula 
Municipal d'Adults

Nadia Calviño visita una empresa 
de Premià de Dalt

El dia 6, havaneres 
al parc Felicià Xarrié

ECONOMIA LOCAL

El passat 13 de juny la vicepresidenta 
primera i ministra d’Assumptes Econò-
mics i Transformació Digital del Govern de 
l’Estat, Nadia Calviño, visitava l’empresa 
Labbox Laware, situada a un dels polígons 
industrials del municipi, concretament a 
Buvisa, acompanyada de la delegada del 
Govern a Catalunya, M. Eugènia Gay. L’al-

calde, Josep Triadó; el regidor d’Economia, 
Alejandro Costa, i el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Ginés Marín, van participar de 
la trobada en què la innovació, la transfor-
mació digital i l’automatització de proces-
sos van estar presents com a motor de 
progrés econòmic nacional i internacional 
per part de Labbox. 

L’Associació Cultural i Recreativa Carnes-
toltes organitza un any més la ja tradicional 
cantada d’havaneres amb el grup Barca de 
Mitjana, el primer dissabte del mes d’agost. 
Serà el dissabte 6 d’agost, a les 6 de la 
tarda, al parc Felicià Xarrié. Hi haurà rom 
cremat per a totes les persones assistents.

El 21 de juny el grup de persones alumnes de 
l’Aula Municipal d’Adults acabava les clas-
ses emplaçant-se a retrobar-se a partir de 
setembre amb la seva mestra, Núria Yagüe. 
Bon estiu a totes elles!
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Seguretat ciutadana

Sense consentiment és 
violència, nou pla per prevenir 
violències sexuals en l'oci 

El Cos de Mossos d’Esquadra ha po-
sat en marxa a tot Catalunya un Pla 
d’Acció contra les violències sexuals 
en entorns d’oci amb l’objectiu de 
donar una resposta policial efi caç 
davant aquest fenomen, i, sobretot, 
garantir la seguretat en entorns de 
risc i reduir les victimitzacions en 
aquest àmbit.

Augment dels delictes
El nombre de denúncies ha 

augmentat darrerament. Enguany 
ja s’han denunciat 36.929 casos, 
s’han atès 26.073 víctimes i detingut 
10.013 persones. Les noies d'entre 
14 i 21 anys són les que més les 
pateixen.

Preveu garantir la seguretat 
dels itineraris de les zones d’oci 
al transport públic i identifi car 
persones en situació de 
vulnerabilitat

Davant l’augment dels delictes 
sexuals el pla estableix cinc eixos 
estratègics: la prevenció, l’atestat 
policial, l’atenció a les víctimes, la 
investigació i la formació dels agents 
implicats. 

El pla neix amb una campanya 
comunicativa que sota el lema “Sen-
se consentiment és violència” vol 
conscienciar i promoure la preven-
ció en les violències sexuals que es 
produeixen en els entorns d’oci.

Si es detecta una persona en 
situació de vulnerabilitat s’oferirà 
seguretat en el seu trajecte, ja sigui 
a través de persones de confi ança 
del seu entorn, trucant a alguna 
persona familiar, preguntant-li si es 
troba bé i/o si necessita ajuda.

La víctima, al centre de tota 
l’actuació policial

El pla preveu una atenció espe-
cialitzada a la víctima durant tot el 
procés.

Rutes segures, ofi cines 
mòbils i espais segurs

- Garantir la seguretat dels itinera-
ris des de les zones d’oci al transport 
públic i en el tancament i sortida dels 
locals.

- Potenciar les rutes segures amb 
dotacions policials a les sortides d’oci o 
en el recorregut cap a les zones d’esta-
cionament.

- Millora dels patrullatges preven-
tius en vehicle o en punts estàtics en 
les zones de major incidència.

- Instal·lació d’Ofi cines d’Atenció 
Ciutadana no permanents en punts 
estratègics.

- Controls als accessos de les zones 
d’oci per a la detecció i neutralització 
de persones potencialment autores i la 
intervenció de substàncies destinades.

- Potenciar les inspeccions adminis-
tratives en locals.
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Festival de Música del Maresme

El 30 de juliol arriba a Premià el 
Festival de Música del Maresme

Amb l’Obertura ucraï nesa de Melani Mes-
tre s’iniciarà una vetllada que conduirà a 
mirar les estrelles i descobrir nous pla-
netes i asteroides de la mà  de William Her-
schel, compositor i astrònom, autor de la 
Simfonia en do menor, que es presentarà 
als jardins de Can Figueres al mé s pur estil 
clà ssic, amb l’objectiu de gaudir tot seguit 
del color tan especial del clavicèmbal. 
Johann Christian Bach es mostra deutor 
dels seus germans en aquest Concert per 
clave i cordes en la M, ple d’emocions vio-
lentes i furioses que recorden la seva fama 
com a compositor d’òperes. Per acabar, 
l’Orquestra de Cambra Catalana propo-
sa el Palladio, Concerto grosso, de Karl 
Jenkins, creat inicialment per a un anunci 
d’una casa de diamants, ple d’ombres 
suggerents i intrigants.

Melani Mestre, piano
Pianista de reconegut prestigi interna-

cional i compositor de nombroses obres 
que han estat interpretades en auditoris 
d’arreu del món, amb només 25 anys va 
entrar a formar part de la Càtedra de 
Piano de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya i des del 2014 és director i 
professor de piano i direcció d’orquestra 
a l’Acadèmia Internacional de Música de 
Barcelona, i també professor de piano a 
Progreso Musical de Madrid.

Amb l’actuació 'Un diamant 
d’estiu', de l’Orquestra de 
Cambra Catalana, als jardins de 
Can Figueres a les 10 de la nit

DISSABTE 30 DE JULIOL
JARDINS DE CAN FIGUERES

22.00 H
Orquestra

de Cambra Catalana:
"Un diamant d'estiu"

Obertura de portes, 21.30 h

Entrades:
premiadedalt.ticketara.com

Majors de 18 anys: 15€
Menors de 18 anys: 1€

Posseeix un repertori extraordinari, 
on consten més de cent concerts per a 
piano i orquestra d’autors espanyols. 

L’Orquestra de Cambra Catalana
Fundada per Joan Pàmies el 1986, 

col·labora amb solistes novells del país i 
amb artistes consagrats. Ofereix l’opor-
tunitat als joves intèrprets d’actuar al 
costat de professionals de prestigi i dona 
als creadors de l’avantguarda musical la 

possibilitat d’estrenar les seves produc-
cions. Treballa per a la difusió de les obres 
dels mestres del passat. 

Venda d’entrades en línia
Es podran comprar a l’adreça <pre-

miadedalt.ticketara.com>. Els preus són 
de 15 euros per a persones majors de 18 
anys i 1 euro per a les menors de 18 anys. 
El concert és a les 22 h, però les portes 
s’obriran mitja hora abans, a les 21.30 h.

Horari d'estiu al Consultori de l'Enllaç
El consultori local Nucli Urbà de Premià de Dalt modifi ca el seu 
horari d’obertura durant l’estiu. Concretament, del dilluns 11 
de juliol al divendres 2 de setembre, ambdós inclosos, el centre 
obrirà de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

Fora d’aquest horari, i per atencions que no puguin esperar, cal 
trucar al 061 Salut Respon. Si és necessari, us adreçaran al centre 
de salut o bé activaran els professionals de salut del SEM per do-
nar l’atenció pertinent. En cas d’emergència, cal trucar al 112.

Cal recordar que la programació de visites es pot fer de 8 h a 
21 h al telèfon 93 326 89 01 o al portal web de Cita prèvia. En cas 
de voler contactar directament amb el professional de referència, 
es pot fer a La Meva Salut i l’eConsulta.
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Sabeu que no s'ha de donar 
menjar als coloms?

Els coloms fora de control esdevenen 
una plaga i el seu nombre excessiu 
crea malestar i molèsties. Des de 
l'entorn de la via Primilia, al barri 
Santa Anna - Tió, i l’espai verd de Can 
Vilar es va fer arribar a l'Ajuntament 
el malestar per la important presència 
de coloms, agreujada per la manca 
de conscienciació per part sobretot 
de persones grans que els donen 
menjar periòdicament. La disponibi-
litat d’aliment és el factor que millor 
explica la presència de coloms en un 
lloc determinat, i, en concret, la fi gura 
de la persona alimentadora és la que 
acaba provocant la presència d'aques-
tes aus.

Des de l’Ajuntament s’ha co-
mençat una campanya de sensibilit-
zació per tal d’evitar la sobrepoblació 
d’aquestes aus a la nostra vila, incidint 
sobretot en la prohibició de donar 
menjar a aquests animals. En aquest 
sentit, es col·locaran de nou cartells 
en què es recorda la prohibició d’ali-
mentar-los.

Cal recordar que en l'ordenança 
reguladora de la tinença d'animals de 
companyia es prohibeix donar menjar 
als animals a la via pública i fer-ho 
representa una infracció de l'article 
22 (BOPB de 5 de juny de 2012) que 
comporta una sanció de fi ns a 400 
euros.

Aquestes aus causen molèsties 
i malmeten el mobiliari urbà, 
a més de ser portadores 
d'algunes malalties

Salut pública

NO DONEU
MENJAR ALS

COLOMS
I N F R A C C I Ó D E L ' A R T . 2 2 D E L ' O R D E N A N Ç A
R E G U L A D O R A D E L A T I N E N Ç A D ' A N I M A L S

P E R L A V O S T R A S A L U T I L A D E T O T H O M

Sanció fins a 400 EUR

premiadedalt.cat

Gràcies per la vostra col·laboració!

Saps que els coloms...

- Poden actuar com a transmis-
sors de diferents malalties.

- Les poblacions incontrolades de 
coloms causen molè sties, a mé s de 
representar un risc per a la salut. 

- Els excrements dels coloms 
malmeten faç anes i mobiliari urbà .

- Cada colom cria de mitjana sis 
coloms cada tres mesos.

Quina és la solució al problema?

La disponibilitat d’aliment és el 
factor que millor explica la presència 
de coloms en un lloc determinat, i en 
concret la fi gura de la persona ali-
mentadora és la que provoca aquest 
fet. Per tant, demanem la col·labora-
ció de tots els veïns i veïnes de Pre-
mià de Dalt per acabar amb aquesta 
mala pràctica d'una vegada per totes.

Què hi podem fer els veïns i veïnes 
de Premià de Dalt?

- No donar menjar als coloms i 
evitarem així la seva reproducció  
incontrolada. 

- Conservar les faç anes i les teu-
lades dels edifi cis en bon estat i evi-
tar deixar forats, orifi cis o cambres 
d’aire sense tapar, per evitar que s’hi 
refugiïn.



EL FESTIVAL DE CASA NOSTRA T’ESPERA AMB MOLTES MÉS SORPRESES!

NÚRIA CORTACANS
LAL’BA
DR. PRATS
DJ AMABLE 
MOSTRA GASTRONÒMICA 1

JOCS INFANTILS SOSTENIBLES

MATÍ FAMILIAR AMB XIULA 
MOSTRA GASTRONÒMICA 2

GINESTÀ
SOPA DE CABRA
MIQUI PUIG DJ 
MOSTRA GASTRONÒMICA 3
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ACTIVITATS I JOCS INFANTILS SOSTENIBLES
CURSES ULISSES ATACK I KIDS
DJ, ULISSES MARKET I MOSTRA 
GASTRONÒMICA 4

30 ANYS BEN ENDINS

RAZZMATAZZ RESIDENT

AVANÇAMENT DE CARTELL

INSCRIPCIÓ CURSA ULISSES ATACK (CRONOESCALADA + DESCENS): 
http://7sports.es/ulissesatac/inscripcions.php
CURSA ULISSES KIDS (INFANTS DE 5 A 12 ANYS): GRATUÏTA

           

SESSIÓ 4 ENTRADA GRATUÏTA



VIU L’ESDEVENIMENT AMB RESPONSABILITAT!

ENTRADES I PACKS A LA VENDA A PARTIR DEL 18 DE JULIOL A:

premiadedalt.ticketara.com   

Sostenibilitat
Vinculat a la preserva-
ció i responsabilitat del 
nostre entorn proper.
El festival treballa amb
criteris sostenibles.

Origen i autenticitat 
Vinculat al Plat d’Ulisses, 
element diferenciador i 
únic, a la restauració i al 
comerç Km 0. Tastar i 
trepitjar territori.

Igualtat i respecte 
Vinculat a la igualtat de 
gènere, a la llibertat, a la 
seguretat i al respecte 
en els esdeveniments.
Punt Lila.

Vida saludable
Vinculat a l’entorn 
privilegiat de Premià 
de Dalt i a l’aposta 
local per ser una vila 
saludable.

Com va dir l'any passat en Quim Masferrer (El Foraster):  
“Si a Premià de Dalt han muntat aquest gran esdeveniment a partir 
d'un plat, imagina’t si troben tota la vaixella”

Suplement de 10€ per cada infant/jove
que s’afegeixi, amb un màxim de 6

persones en el total del pack familiar

El “Plat d’Ulisses” únic en el món i vinculat als reptes de superació 
del viatge més mític de l'antiguitat, “L'Odissea”, resident en el museu 
de Premià de Dalt, és l'eix conductor de l'esdeveniment

 6a 
ED

ICI
Ó Un esdeveniment per projectar la nostra vila, gaudir i 

compartir experiències entre el veïnat de Premià de Dalt i 
acollir les persones visitants d’arreu a l’espectacular parc 
de Can Verboom!

• PERSONA ADULTA 18€
• DE 13 A 17 ANYS 12€
• DE 6 A 12 ANYS 8€
• DE 0 A 5 ANYS 1€

preus per 1 sessió

ENTRADES
(SESSIÓ 1 i/o 3)

preus per sessió 2

• PERSONA ADULTA 12€
• DE 13 A 17 ANYS 12€
• DE 6 A 12 ANYS 8€
• DE 0 A 5 ANYS 1€

DISSABTE MATÍ 
FAMILIAR (SESSIÓ 2)

PACK NIT
(SESSIONS 1+3)

DIVENDRES + 
DISSABTE TARDA-NIT

25€

preu per 2 sessions: 
1+3

2 PERSONES ADULTES
 + 2 INFANTS MENORS 

DE 17 ANYS

55€

PACK FAMILIAR
TOTES LES SESSIONS

preu conjunt sessions: 
1+2+3

ULISSES FEST UNEIX I IMPULSA EL PATRIMONI, LA CULTURA, EL COMERÇ, LA RESTAURACIÓ, 

L’ESPORT, L’ENTORN NATURAL I LA SINGULARITAT DE PREMIÀ DE DALT. 

AQUESTA PROJECCIÓ S’ACOMPANYA DE CONCERTS DE REFERÈNCIA DEL PANORAMA 

MUSICAL CATALÀ, TALLERS SOSTENIBLES, ACTIVITATS CULTURALS I CURSES.
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Literatura i art

El poeta Marcel Riera va ser el guanyador del 46è 
Premi Marià Manent

La data límit de presentació d'obres 
originals és el 15 de setembre de 2022

Ja disponibles les 
bases de la 46a edició 
dels Premis literaris 
Arts i Lletres

Aquests premis literaris tenen dues modalitats: el 
Premi Marià Manent de poesia i el Premi de narrati-
va a la memòria de Valerià Pujol i Bosch.

El premi de poesia s’atorga a un recull de poemes 
de mínim 400 versos. Té una dotació de 2.000 euros 
i la publicació del llibre a la col·lecció Quaderns de la 
Font del Cargol. I el Premi de narrativa a la memòria 
de Valerià Pujol es lliura a un conte d'una extensió 
màxima de 20.000 caràcters espais inclosos i té una 
dotació de 500 euros. A més, les persones guanya-
dores dels premis rebran una obra de l’artista d’Art 
Primilia Isabel Domínguez, IDO.

El jurat dels Premis Literaris Arts i Lletres es-
tarà conformat per Vicenç Llorca (president), Jordi 
Manent (secretari), Àngels Gregori, Susanna Rafart i 
Albert Calls.

L’acte de proclamació dels guanyadors i lliura-
ment dels premis tindrà lloc el 19 de novembre de 
2022 a les 7 de la tarda, al teatre de la Societat 
Cultural Sant Jaume.

El certamen té dues categories (adults i 
infants fins a 14 anys) i un únic tema, que 
enguany és "Els petits racons del Parc". Hi 
haurà cinc premis i les imatges guanyado-
res i una selecció de deu fotografies més 
formaran part del calendari del Parc 2023. 
També es farà una mostra itinerant que 
s'exposarà a les biblioteques de l'àmbit del 
Parc que participen al programa "Parcs i 
biblioteques... naturalment!".

Pel que fa als premis de la categoria ge-
neral, el primer premi és la Medalla d’or de 
la Federació Catalana de Fotografia (FCF) i 
una estada d’un cap de setmana per a dues 
persones, en règim de pensió completa, en 
un allotjament dins l’àmbit del Parc. El se-
gon premi consisteix en la Medalla de plata 
de la FCF i un àpat per a dues persones en 
un dels restaurants dins l’àmbit del Parc, i, 

Convocat el 14è Concurs de Fotografia 
del Parc de la Serralada Litoral

ment amb les guanyadores formaran part 
del calendari del Parc 2023 i d’una mostra 
fotogràfica itinerant que s’exposarà a les 
diferents biblioteques dins l’àmbit del Parc 
de la Serralada Litoral que participen al 
programa "Parcs i biblioteques... natural-
ment!", així com a d’altres equipaments 
municipals que ho sol·licitin.

Les fotografies han de ser realitzades 
dins l'àmbit del Parc de la Serralada Litoral. 
Es limita a un màxim de quatre les fotogra-
fies per autor, que han de ser en format 
JPG amb una resolució màxima d’1 MB (en 
cas que obtingui un premi, es demanarà 
una versió de major resolució, si fos neces-
sari). Les imatges hauran de ser inèdites, 
sense haver estat mai presentades ni pre-
miades en cap altre concurs, ni en edicions 
anteriors del Concurs Fotogràfic del Parc 
de la Serralada Litoral.

Fins al 14 d'octubre es poden enviar un màxim de quatre fotografies

finalment, el tercer premi és la Medalla de 
bronze de la FCF i una cistella de produc-
tes agroalimentaris procedents de produc-
tors de proximitat. El Premi del públic és 
una cistella de productes agroalimentaris 
procedents de productors de proximitat. 
En la categoria infantil hi haurà un sol i únic 
premi: Medalla d’or de la FCF i xec regal 
d'Abacus de 50 euros. Periòdicament, les 
fotografies s’incorporaran al Facebook del 
Parc de la Serralada Litoral i els visitants 
podran marcar-les amb un "m’agrada". El 
resultat de la votació mitjançant Facebook 
determinarà el Premi del públic.

Calendari del Parc 2023 i mostra 
fotogràfica itinerant

A banda d’aquests premis, el jurat 
escollirà deu fotografies més que junta-

Consulteu les 
bases del concurs 
en aquest codi QR
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Llengua catalana

Aquesta iniciativa, impulsada 
des de l’Ofi cina de Català de 
Premià de Dalt, ha començat   
al barri de Santa Anna-Tió

Iniciat a Premià de Dalt el 
projecte "Comerços aprenents"

Es tracta d’una activitat del Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
que ofereix al comerç local forma-
ció en l’atenció al públic en català, 
amb l’objectiu d’incrementar l’ús del 
català com a llengua d’inici de les 
converses o com a llengua d’adequa-
ció oral en els comerços amb perso-
nal amb poca o nul·la competència en 
aquesta llengua.

"Comerços aprenents" es crea en 
el marc dels diferents programes del 
Consorci per a la Normalització Lin-
güística per fomentar l'ús de la llen-
gua catalana i és resultat de l'anàlisi 
dels estudis Ofercat, que demostren 
que els indicadors més baixos d'ús de 

Recompto fi ls d’aranya.
Sotjo l’impenetrable
amb ulleres remotes.

M’enamoro dels astres.

L’esclat de la bellesa
m’avisa en clau d’enigma.

En un cel de pell fosca
amb guix escric l’oracle.

Ajusto la fi nestra.
La llar de foc sanglota.

Sobre dreceres òrfenes
la neu porta sabates.

Concert recital a la Sala 
Auditori de Can Figueres, 
a càrrec de Salvador Pané 
(pianista i compositor), Tere 
Fernández (mezzo-soprano) 
i els poetes Marta Pérez 
Sierra, Eduard Miró, Vicent 
Llorca, Carles Duarte, 
Teresa Costa-Gramunt, 
Josep-Ramon Bach (recita 
Ferran Planell) i Gabriel 
Ferrater (recita Montse 
Assens). 

Entrada lliure i vernissatge 
pels assistents. Dissabte 
23 de juliol a les 19.00 h.

Dibuix: Montse Assens

Josep-Ramon Bach

Poema. Josep-Ramon Bach SENDERS 
PER L'AIGUALliure

la llengua catalana són els dels esta-
bliments comercials regentats per 
personal d'origen estranger.

L’activitat consta de 10 sessions 
d’un màxim de 15 minuts cadascuna, 
que es fan de manera presencial al 
mateix comerç. S’hi poden aprendre 
frases, preguntes i respostes senzi-

lles per entendre els clients (saluta-
cions, comiats, numerals per indicar 
els preus, els dies de la setmana, 
etc.) i vocabulari dels productes que 
hi ha a l’establiment.

El personal de la botiga que hagi 
assistit a un mínim de vuit sessions 
rebrà un justifi cant de participació.
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions que us volem fer 
per a juliol i agost són, justament, dues 
de les guardonades aquest 30 de juny 
amb el Premi Llibreter 2022.

Aquests premis, que voten els 
llibreters de tot Catalunya (enguany, 
110 llibreries), han destacat cinc obres 
escrites totes per escriptores. És un fet 
a destacar, perquè és la primera vegada 
que passa.

En la categoria d’obres per a adults, 
l’escriptora Glòria de Castro ha guanyat 
el Premi Llibreter 2022 de Literatura 
Catalana amb L’instant abans de l’im-
pacte (Periscopi) i Els grans optimis-
tes (Periscopi), de Rebecca Makkai, ha 
rebut el Premi Llibreter 2022 d’Altres 
Literatures.

'L’instant abans de l’impacte' 
Aquesta obra fa una radiografi a 

àcida sobre les polítiques de conciliació 
i la societat de consum amb un humor 
negre i corrosiu, i qüestiona les idees 
preconcebudes sobre la felicitat i l’amor. 
És la primera novel·la de Glòria de Cas-
tro Pascual (Caldes de Montbui, 1974) i 
va ser fi nalista del Premi Clarín de No-
vel·la, del Premi Pollença de Narrativa i 
del Premi BBVA Sant Joan de literatura 
catalana 2020. 

La protagonista d’aquesta història 
treballa al departament de comunicació 
d’una companyia telefònica. Després de 
dos permisos de maternitat i una reduc-
ció de jornada, els seus caps la sotmeten 
a un pla d’assetjament laboral que con-
sisteix a no passar-li cap mena de feina. 
Cada dia encén el portàtil i s’enfronta a 
sis hores de buidor. Decebuda, trama 
una venjança que escriurà en forma de 
dietari: durant 365 dies no comprarà 
res que no li sigui de vital importància. 
Mentrestant, la vida personal també 
se li capgira quan el seu marit decideix 
deixar la feina per convertir-se en una 
estrella del rock.

De Castro trasllada la seva pròpia 
experiència personal, hiperbolitzada i 
fi ccionada en aquesta novel·la, que re-
trata la quotidianitat de tantes i tantes 
dones que han vist com la maternitat ha 
afectat la seva carrera professional. 

L'instant abans de l'impacte

Els grans optimistes

Glòria de Castro

Rebecca Makkai

Periscopi
2022

Periscopi
2021

La novel·la retrata com passen les 
hores per a aquesta dona, que decidirà 
invertir el seu temps a crear un die-
tari i que, a més, decidirà no consumir 
absolutament res que no sigui estricta-
ment necessari, convertint el relat en 
una crítica ferotge a les polítiques de 
conciliació, i en un autèntic decàleg de 
desobediència consumista.

L'autora va viure una experiència 
similar, però que ha enriquit amb les 
històries que li han explicat tantes altres 
dones. Quan va acabar el llibre, Glòria de 
Castro va deixar la seva carrera de vint-
i-cinc anys com a creativa publicitària, 
i se'n va anar a viure a Mallorca amb la 
seva família.

'Els grans optimistes' 
La darrera novel·la de Rebecca 

Makkai (Chicago, 1978), editada per Edi-
cions del Periscopi, va ser fi nalista del 
Premi Pulitzer 2019 i tracta una història 
sobre com viure la vida en temps de crisi 
que ens confronta amb la pèrdua, l’amis-
tat, la traïció, la supervivència i l’amor de 
la mà d’uns personatges inoblidables.

L'any 1985, mentre Yale Tishman 
comença a prosperar en l’àmbit pro-
fessional, Chicago es veu devastada per 
l’epidèmia de la sida. A poc a poc els 
amics d’en Yale emmalalteixen i la ciutat 
i la seva vida canvien per sempre. Trenta 
anys després, la Fiona, una amiga de 
joventut, viatja a París a buscar la seva 
fi lla desapareguda i retroba, amb dolor, 
el món que creia haver deixat enrere, i 
refl exiona i rememora els dies que van 
marcar el futur de tots aquells joves.

Us animem a venir a la biblio-
teca a triar entre molts altres 
títols i agafar lectura per a 
aquestes vacances. Bon estiu!

Horaris (fi ns al 15/9): 
- De dl. a dj., de 15 h a 20 h
- Divendres, de 9 h a 14 h
- Dissabtes, tancat
- Del 25/7 al 21/8, tancat
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Racons a Instagram

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

@evita_pinkie

@fi ldent43 @ramongolart

@djericbadia

@love.viajes

@gegantssantfeliu

@susanaqgrande

@gastromimix

@rafl exiu

@elracodelateresa
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Un govern preparat, mo-
dern i amb visió sostenible

Premià de Dalt al cor. Un 
equip per fer-lo bategar Crida amb nosaltres per un 

poble de tots i totes!

Decisivos

Bell és l'estiu

Som en un món canviant on les polítiques antigues no tenen cabuda i on es 
treballa amb nous criteris de perspectiva de gènere, sostenibilitat i efi ciència 
energètica, protecció de l’entorn natural, preservació de zones verdes a tots 
els barris... garantint la protecció del patrimoni i amb una gran aposta social i 
pel teixit productiu com a font de creació de riquesa i ocupació, entre moltes 
altres temàtiques del segle XXI. 

Això és el que fa el nostre govern de Junts-Nou Impuls amb l’alcalde Josep 
Triadó al capdavant, i ho fa compatible amb la creació d’habitatge públic (116 
habitatges de venda i lloguer a Can Nolla), corredors verds que connectaran la 
nostra vila, renovació de carrers i voreres, transformació de serveis per fer-los 
més efi cients o amb la construcció d’equipaments com la nova piscina i espai 
de salut amb la licitació ja en marxa. 

A Junts-Nou Impuls no volem un poble trinxat amb construcció desmesu-
rada sinó un poble sostenible on viure i gaudir, com vam poder fer-ho a la Festa 
Major. Felicitem de nou el nostre govern per una festa immillorable. L’activitat 
cultural, la potenciació de les nostres entitats, posicionar-nos com una vila aco-
llidora amb iniciatives trencadores com Mercats amb DO “Terra de la Pansa 
Blanca”, Jazz en la Nit o l’Ulisses Fest són part també de la vida saludable del 
veïnat: mens sana in corpore sano. Alhora, ens projecten com una vila on viure, 
treballar, atraure inversió, talent i persones visitants. Seguim treballant!

@juntsperpremiadedalt

Els i les socialistes de Premià de Dalt hem triat candidat per a les elec-
cions municipals del 28 de maig de 2023.

Inma Fernández i Ginés Marín, els dos regidors que tenim actualment 
al grup municipal del PSC a l'Ajuntament, intercanviaran els papers. Ginés 
serà el candidat per afrontar les eleccions i Inma Fernández serà la nú-
mero 2 d'un equip de dones i d'homes que ja està treballant de valent per 
fer arribar les propostes del PSC a les llars del municipi i per continuar 
treballant i millorant Premià de Dalt.

Hem triat un eslògan clar i entenedor, "Premià de Dalt al cor", per tal 
que els i les que vulgueu sumar-vos-hi ens ajudeu a fer-lo bategar plegats. 
Totes i tots hi tenim cabuda. Primer Premià de Dalt, per sobre de les 
sigles del partit que representem. En Ginés, la Inma, la Isabel, la Rosa, en 
Pau, en Miquel Àngel, en Paco, en Lluís, l'Anna, i tantes i tants que sabem 
que esteu amb nosaltres tenim clares les prioritats per al nostre poble.

Feu-nos confi ança i seguirem demostrant la nostra vàlua de pacte, de 
saber sumar i de saber treballar plegats, perquè portem Premià de Dalt 
al cor.

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

Premià de Dalt ha de ser un poble de tots i totes, que compti amb tothom 
i es construeixi entre totes. La base de tot el que fa l’Ajuntament hauria de 
ser la participació. Una participació de debò, que els poders públics s’han de 
creure per tornar el poder a la gent. És la ciutadania qui ha de decidir com vol 
el seu poble, els veïns i les veïnes són qui hauria de poder dir quines necessi-
tats i aspiracions té, per construir col·lectivament respostes que no deixin 
ningú enrere, que no excloguin cap persona ni deixin de banda cap barri.

Volem un Premià social, verd, sostenible, participatiu, feminista, just i 
inclusiu. Sense cap tipus de discriminacions ni violències, i on els drets i les 
llibertats es garanteixin sense excepció. Un poble amb igualtat efectiva per 
totes les persones, on no importi qui ets, com ets, on vius o d’on vens. Perquè 
volem una societat, un món, on tothom pugui viure amb dignitat.

I per avançar cap aquí cal fer-ho conjuntament. Pensem el poble entre 
totes i tots. De la riquesa de les diversitats en sortirà un Premià molt més 
comú, on tothom se senti representat i inclòs, i partícip de les decisions 
que ens afecten a totes. Trobem-nos, parlem, compartim opinions i visions 
i creem el poble del present i del futur. Fes sentir la teva veu, feu-vos sentir! 
Sumem forces i avancem per millorar i canviar tot el que cal.

Contacta’ns i crida amb nosaltres per fer-ho realitat. Fem-ho possible!

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

Sembla que dels polítics s’esperi només projectes o refl exions sobre 
assumptes públics i de l’administració. Però avui volem fer un pas més 
enllà del món físic o palpable i decebre els lectors fi dels a les ideologies. 
Volem parlar de l’estiu.

La natura no entén de calendaris i convencions humanes. Potser sí 
de llunes i cicles planetaris. Fora savi, o d’humanitat menys vanitosa, no 
voler contradir, ni pretendre que la natura s’adapti als nostres capricis. 
Sota el cel hi ha un temps per a cada cosa (diu l’Eclesiastès); un temps 
de plantar i un temps de collir, un temps de plorar i un temps de riure, 
un temps de plànyer-se i un temps de dansar, un temps de callar i un 
temps de parlar... Doncs a l’estiu, qui s’ho pugui permetre, és temps de 
contemplar i viure sense presses.

“Ara és el temps d’estimar pels camins, / a la vora del riu on l’herba 
és blana i acollidora / i a l’ombra dels vells arbres, / a les fonts mig per-
dudes, / allí on el bosc és més íntim. / […] Ara és l’estiu, / l’estiu massís 
i una mica absurd, / però intensament bell, / que arriba sobtadament 
/ una nit qualsevol de principis de juny / i que se’n va, també sobtada-
ment, / una nit qualsevol de fi nals de setembre.” Miquel Martí i Pol

Que tingueu un bon estiu ple de salut.

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

Desde el grupo municipal de Cs Premià de Dalt aprovechamos este 
artículo para mandar un mensaje de optimismo a todos aquellos vecin@s 
que siguen pensando que en Premià de Dalt hace falta un partido como 
Ciutadans, un partido liberal, demócrata, progresista, con políticas reales 
y 100% municipalistas. Somos conocedores de que los resultados en las 
elecciones que se han ido celebrando en varias CC.AA. no han sido muy 
buenos para nuestra formación y es por este motivo que debemos seguir 
luchando, sin bajar los brazos, para que en las próximas municipales no 
nos gobiernen los de siempre. Trabajaremos para alejar de los ayunta-
mientos a los populismos y con la mirada al futuro. Volem ser impres-
cindibles per a un govern de centre i allunyar d'extremismes el nostre 

ajuntament, amb polítiques reals i municipalistes. Ciutadans segueix molt 
viu i ho continuarà sent durant molts anys gràcies a vosaltres. Marxem de 
vacances, però amb la mirada posada en l'institut Santa Anna, perquè el 
curs que comença al setembre no sigui una angoixa per a les famílies, amb 
el neguit de si realment tindrem ambulància al nou CAP i amb el desig que 
baixin els índexs de delinqüència i incivisme a Premià de Dalt. Des d'aquest 
grup municipal, us desitgem un feliç estiu, amb el desig que pels nostres 
carrers afl ori el respecte, la tolerància i la diversitat.

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

Premià de Dalt
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exemple, la Coral Primiliana ja ho havia 
deixat, els 9Acords no es reunien des 
de feia dos anys però els vaig convèn-
cer per fer-ho. Altres, quan estaven en 
el projecte, es van trobar amb la pan-
dèmia i ho van haver de deixar... Al final 
vaig haver de fer-ho ràpid, i després 
d’un procés llarg el treball ha sortit i 
molt bé.

A la portada hi apareix Sant 
Mateu!

Sí, l’Aplec de Sant Mateu obre el CD. 
També hi ha una sardana dedicada a la 
gent gran, a La Benèfica, i una altra del 
tresor de Premià. Més de 100 persones 
han participat en el projecte.

Adaptes a sardanes cançons molt 
conegudes de diferents estils i els 
poses lletra, un fet insòlit en aquest 
món. Per exemple, en acabar cada 
audició de la secció de Sardanes de 
Sant Jaume la gent les canta. Com 
ho pots explicar?

Això només ho fem a Premià de 
Dalt, Montgat i Llavaneres. Durant la 
Festa Major, vaig estrenar la sardana 
La barquerola, d’Offenbach, un vals. 
Doncs bé, a la mitja part vaig ensenyar 
la cançó i la vam cantar tots junts. És 
molt maco, a Llavaneres cada any en 
faig una.

Parlem del teu vessant solida-
ri, Josep. Tu i més gent teniu un 
projecte que consisteix a anar a les  

residències d’avis per oferir un petit 
concert, una petita actuació per 
dur-los alegria i distracció, i ho feu 
de manera totalment altruista.

Personalment he tingut precedents 
amb els pares a residències i ho he tin-
gut clar. Porto ja més de 15 anys anant 
a les residències, hi faig el que calgui, de 
músic, de pallasso... i no sabeu com n’és 
de gratificant! Hi ha gent que m’ha dit 
que el seu pare no es movia de la cadira 
i de cop i volta en escoltar música em 
diu “ballem?”. 

Ets una persona molt inquieta, 
sempre tens algun projecte entre 
mans. Fa poc et vas presentar amb 
una nova agrupació musical, Les No-
ves Guitarres, i ja heu fet les prime-
res actuacions...

En jubilar-se, persones d’aquesta 
formació van agafar les guitarres amb 
moltes ganes. Primer no ho vaig veure 
gaire clar quan em van demanar de 
formar-ne part, però com que t'ho pas-
ses tan bé i veus que ells hi posen més 
interès del que tu estàs acostumat, t’hi 
trobes de primera. Hem actuat a les 
Festes de Santa Anna, vam omplir la 
sala de Sant Jaume i també vam anar a 
un residència d’Arenys de Mar. Espe-
rem que passi d’una vegada per totes 
la pandèmia, tot es recuperi i personal-
ment insistiré per anar-hi. No tindré un 
no per a ningú, això segur.

Va ser fundador i músic de la Cobla 
Premianenca i actualment porta la 
Secció de Sardanes de la SC Sant 
Jaume. És una persona inquieta, tenaç, 
polifacètica i solidària.
 

Josep, ets una persona de músi-
ca, has editat diferents CD i el dia 2 
de juliol en vas treure un altre. Què 
ens ofereix aquest últim treball?

És el tercer d’un bloc de sardanes 
cantades en què jo hi he posat música 
i lletra. He demanat la col·laboració de 
lletra a diverses persones; entre elles, 
Salvador Xarrié també hi va col·laborar. 
He agafat cançons universals i n'he fet 
un arranjament. Per exemple, El Danubi 
blau és un vals i no podria ser mai una 
sardana, però amb arranjaments faig 
que soni com a sardana. Per aquest 
tercer treball, el 5 de juny de fa un any 
vaig agafar la Cobla Ciutat de Terrassa, 
ho vam gravar i aquesta gravació de 10 
sardanes la vaig passar a diverses co-
rals, solistes i grups d’havaneres. Aquí 
vaig trobar el primer problema. Per 

Josep Fecúndez
Un home de poble  
i de música

L'entrevista

Passió per la 
música i pel 
seu poble



AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

 

Comparteix                  

#rutavidoalella      #ulissesfest #visitpremiàdedalt #terrapansablanca
www.premiadedalt.cat

www.enoturismedoalella.cat/mercats

A PREMIÀ DE DALT, SOM TERRA DE LA PANSA BLANCA!
Sabíeu que el nom de Premià de Dalt està vinculat al vi de la 
nostra terra? Primilià va ser un esclau llibert que treballava 
a la vinya i va muntar una factoria, la Vila Primília, els orígens 
romans de la nostra vila.

Sabíeu que el vi que bevien les legions romanes era el de la Terra 
de la Pansa Blanca? Va viatjar per tot el món conegut.

Sabíeu que a Premià de Dalt tenim restes arqueològiques 
preservades i protegides d'una cel·la vinària i una premsa de vi? 
A la passada legislatura vàrem gaudir d'una exposició al nostre 
Museu de Premià de Dalt, que explicava aquesta troballa i la d'una 
necròpolis amb sorprenents tombes.

Sabíeu que gran part del bosc de Premià de Dalt, abans de la 
Fil·loxera, era vinya? Podeu veure ponts i restes de bancals 
vinculats a aquest fet en la Ruta de l'Aigua i a la Cadira del Bisbe.

Sabíeu que la roca granítica esmicolada per l'acció climàtica 
crea el sauló que és el substrat on es conrea i s'hi elaboren els 
vins blancs de la varietat autòctona de la nostra terra, la Pansa 
Blanca? Són vins blancs de molta qualitat, uneixen finor, aroma i 
lleugeresa. El sauló també és apropiat per a l'elaboració de vins 
negres delicats amb varietats determinades i arrelades a la DO.

Sabíeu que el plat d’Ulisses de Premià de Dalt, únic al món, és 
d’origen romà? És del segle III DC, està al nostre Museu i dona 
nom a l’Ulisses Fest del 16, 17 i 18 de setembre d’enguany.

Aquests són exemples de la vinculació de Premià de Dalt 
amb la terra de la Pansa Blanca i l’antiguitat romana!


