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L'alcalde escriu

Aquest any que tot just acabem d’encetar ens hem
de seguir cuidant. Perquè, malauradament, la nostra vida
continua marcada per la covid, tot i que a poc a poc les vacunes li van guanyant la partida. Sens dubte, aquest avenç
ens ha permès anar recuperant el pols del municipi, amb la
represa de la majoria d’activitats socials i culturals que fan
poble, com per exemple les relacionades amb les festes de
Nadal que acabem de reviure.
El 2022 l’encarem doncs posant les bases del Premià de
Dalt del futur: un municipi que volem que continuï sent un
referent de benestar, salut, cohesió, prosperitat i sostenibilitat. Perquè aquest model de poble ha demostrat,
ara en temps de crisi més que mai, que és el nostre millor
escut davant l’adversitat. És un any que, de ben segur, ens
continuarà exigint el millor de nosaltres. Us garanteixo que
treballarem amb tota l’energia i la dedicació per no deixar
ningú enrere i ser un municipi referent al Maresme i a tot
Catalunya.

Josep Triadó i Bergés

Sumari
Destaquem: Nova campanya per
incentivar la recollida selectiva
Posades 3.000 vacunes infantils
als punts de vacunació de Premià
Tauler de notícies
En 2 minuts: Servei de recollida de
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Destaquem

I tu,
separes o contamines?
Aquest és el nom que rep la nova campanya per incentivar la recollida selectiva de les principals
fraccions de residus: vidre, paper i envasos
BLAU

AMPOLLES, POTS

PAPER

ENVASOS DE VIDRE · AMPOLLES ·
POTS DE MELMELADA, SALSES
I CONSERVES · AMPOLLES
DE COLÒNIA, SENSE TAPS
NI BOSSES DE PLÀSTIC

CAPSES DE CARTRÓ I PAPER ·
MATERIAL OFICINA·
PAPER EMBOLICAR ·
DIARIS I REVISTES ·
BOSSES DE PAPER

VIDRE

GROC

VERD

L’Ajuntament, amb la col·laboració de les empreses Ecoembes i
Ecovidrio, ha posat en marxa una
campanya informativa i de sensibilització per millorar la qualitat de
la recollida de residus selectiva i,
més concretament, la d'envasos,
vidre i paper. L'objectiu principal és
fomentar la consciència ciutadana
sobre la importància de la recollida
selectiva, contribuint així a millorar
els índexs de reciclatge.
Premià de Dalt arribava al
51,64% de recollida selectiva l’any
2020, però lluny encara del 60%
que la Unió Europea ha marcat com
a objectiu per al 2030. Aquesta
campanya s'emmarca dins les accions per millorar la qualitat i quantitat de la separació en origen, així
com també la gestió dels residus.
Pel que fa a les deixalles generades,
cada habitant va produir l'any 2020
1,68 quilos de residus per dia, una
xifra que s'hauria de reduir fins
arribar als 0,89 quilograms mar-

PLÀSTIC

BRIC, LLAUNA

CARTRÓ

BRICS · TAPES METÀL·LIQUES
LLAUNES CONSERVA I BEGUDA
AEROSOLS · SAFATA D’ALUMINI , PET
_POREXPAN · AMPOLLES,
POTS, BOSSES DE PLÀSTIC

VERD

BLAU

cats per la Unió Europea.
La campanya combina la cartelleria amb una píndola audiovisual
amb l’objectiu d’arribar al públic
jove i adolescent. La peça està
protagonitzada per un jove del poble
estudiant d’Art Dramàtic, Abel Díez

Premià va assolir
el 51,64% de
recollida selectiva,
xifra llunyana dels
objectius de la UE
Xarrié, i una adolescent que estudia a l’Escola Marià Manent, Anna
Tintoré Rovira, per tal de conscienciar la gent de la seva edat de la
importància de combatre el canvi
climàtic i la contaminació reciclant

GROC

de forma correcta allò que generem.
La cartelleria gràfica explica quines
deixalles s'han de separar a casa
de manera selectiva per després
dipositar-les als contenidors corresponents d'envasos, vidre i paper. A
més, l'acció informativa es reforça a
les xarxes socials municipals.
La regidora de Medi Ambient,
Marta Bosch, explica que “cal continuar treballant per avançar en
la minimització i una millor classificació dels residus en origen per
avançar en la lluita contra l'emergència climàtica”, i afegeix, “i davant
qualsevol dubte a l’hora de dipositar els residus a una fracció concreta, el millor és evitar impropis i
llençar-lo al contenidor resta”.

Escanegeu el codi
QR per veure el vídeo
de la campanya

La Pinassa Premià de Dalt
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Política municipal

El Ple de Premià defensa el català a les escoles
La immersió lingüística a l’escola catalana
va ser motiu de debat en el primer Ple
de l’any de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, celebrat el 17 de gener de 2022, en
què es va aprovar una moció de suport al
model educatiu català, a través del manifest Somescola.cat. Per contra, es va
rebutjar una altra alternativa presentada
per Cs que defensava l’educació integral
en les dues llengües oficials a Catalunya,
català i castellà. Cap grup va donar suport als taronges en aquesta qüestió.
El Ple va debatre dues mocions sobre
la immersió lingüística. La primera,
presentada de forma conjunta per Junts,
ERC i Crida, es basava en el manifest de
Somescola. David Expósito, de Ciutadans, assegurava “posar-me vermell amb
el manifest”, alhora que es queixava de
l’ideari del nacionalisme català basat en
el victimisme, les mentides i la imposició.
Jaume Batlle, des de la Crida, explicava
que “la llengua catalana està amenaçada”
i afegia que “cal protegir les llengües que
tenen menys parlants”. Quim Fornés, des
d’ERC, argumentava en la seva condició
de mestre que “cada cop hi ha menys
alumnes que parlen català. La llengua
no té vida pròpia sinó que depèn de l’ús
que en fem”. El republicà recordava que
“la immersió neix de grups de persones vingudes de fora de Catalunya que
volien que els seus fills l’aprenguessin
per prosperar”. Inma Fernández, des
del PSC, manifestava que “em sorprèn,
Sr. Expósito, que vostè visqui aquí” i
argumentava el vot favorable del grup
socialista a la moció perquè “defensem
el foment i l’impuls del català i el volem
com a llengua vehicular”. El portaveu de
Junts, Carles A. Medina, responia al regidor taronja que “vostè no vol la igualtat
entre castellà i català, vostè vol una Catalunya sense llengua pròpia ni tradicions
catalanes”. La moció de Somescola va
prosperar amb els vots de tots els grups
municipals (Junts, ERC, Crida i PSC) i el
vot en contra del regidor taronja.
La segona moció sobre la llengua la
presentava el grup de Ciutadans per
demanar que el castellà també sigui llengua vehicular a les escoles catalanes. El
regidor taronja, David Expósito, defensava una educació trilingüe, juntament
amb l’anglès, i va dir que no volia que el
català fos l’única llengua a l’escola. Es va
posar a disposició “de les famílies que
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Ple ordinari del 17 de gener
Aprovació provisional de la modiﬁcació
del POUM per les 12 parcel·les als
carrers Pere Moles, Ricard Sagué,
Bonaplata i Montserrat Martí

ERC-AM
Crida
Cs

Junts
PSC

Aprovació de la modiﬁcació del POUM
per adaptar-la a la Llei d'Accessibilitat

APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació inicial de la modiﬁcació de
l'article 22 (Zona 14) del POUM

APROVADA PER UNANIMITAT

Resolució de mutu acord del conveni
amb el Consell Comarcal pel projecte
"L'herència del Maresme: rutes
turístiques del patrimoni cultural"

APROVADA PER UNANIMITAT

Moció de suport al model d'escola i a
la llengua catalana

vulguin un 25% de castellà a les escoles
tot demanant-los “que no s’exposin a les
manades” i va afegir que “vostès no ens
poden privar del dret que els nostres
fills aprenguin una de les llengües oficials
d’aquest país que és Espanya”. Batlle, de
la Crida, explicava que “fan aquests debats perquè es basen en l’odi i la confrontació política permanent per arrencar
quatre vots a les espanyes a partir del
missatge d’odi”. Fernández, des del PSC,
manifestava que “els socialistes defensem una llengua, el català, que és pròpia
de tots”. Fornés utilitzava una expressió
castellana en resposta a la moció de
Ciutadans, “no a lugar”, mentre que el
portaveu de Junts, Carles A. Medina, deia
que “és inacceptable que en un plenari
s’utilitzin paraules en contra de la gent
que defensa postures diferents com ara
la nit dels vidres trencats que fa referència al nazisme, mentides, espionatge,
manipulació, xenofòbia...”. La moció de Cs
no va avançar, ja que només va rebre el
seu vot a favor.
La formació taronja presentava una
altra moció que feia referència a la millora de l’atenció dels problemes de salut
mental infantil i juvenil. Concretament,
aquest grup demanava la creació d’un pla
de salut mental per a adolescents, amb
els centres educatius i la Conselleria de
Salut. Batlle, de la Crida, va recordar que
la competència és de la Generalitat i que
des del seu grup són partidaris de crear

Junts
ERC-AM
Crida
PSC

Cs

una xarxa de comunitat educativa. Fornés, des d’ERC, va dir que “el tema dels
psicopedagogs ja està ben implantat als
centres”, i el portaveu del Govern, Carles
A. Medina, va avançar el vot en contra de
Junts i PSC perquè ja hi ha professionals
que treballen en aquest àmbit. La moció
no va prosperar. Cs la va votar a favor;
ERC i Crida, abstenció, i Junts i PSC, en
contra.

Precs i preguntes de l’oposició

El grup municipal d’ERC va preguntar
al Govern sobre la pista annexa al pavelló
poliesportiu municipal, la plaça entre la
Riera de Sant Pere i l’Enllaç, el carril per
a vianants amb mobilitat reduïda a la
plaça de la Fàbrica i sobre la seguretat
sanitària de la ciutadania de Premià.
Crida va demanar informació sobre la
situació del camí a l’institut escola Santa
Anna davant d’episodis de pluges fortes,
i sobre el seguiment de les propostes i
peticions del servei de bus.
Ciutadans va preguntar sobre l’obertura del CAP Víctor Català, el tancament
dels consultoris municipals, el futur desallotjament de les persones del terreny
situat al camí del Mig/Oest, i sobre el
un pou localitzat per l’ADF. I també va
fer quatre precs, sobre la campanya de
prevenció de robatoris a la gent gran, el
sotrac a l’avinguda Josep Tarradellas, el
nou CAP i les seves especialitats i sobre
la seguretat a La Floresta.

Covid-19
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Posades prop de 3.000 vacunes
infantils als punts de Premià
Entre el 16 de desembre i el
16 de gener s’ha habilitat
la sala de plens com a punt
de vacunació pediàtrica
anticovid-19, i la rebuda ha
estat molt bona
Diumenge 16 de gener tancava portes
aquest centre de vacunació per a
infants de 5 a 11 anys, després de
vacunar 3.000 nenes i nens d’aquesta
franja d’edat, segons informa Atenció
Primària Metropolitana Nord.
La vacunació s’ha dut a terme de
forma programada amb cita prèvia,
a través del web de VacunaCovid, ja
sigui per iniciativa pròpia o després
de rebre els SMS que Salut enviava a
les persones de les quals es tingui el

Se'ls administra
la mateixa vacuna
que als adults,
però més reduïda
telèfon mòbil de contacte.
Als infants se’ls ha administrat la
mateixa vacuna que als adults, però
la dosi per a aquesta franja d’edat
és un terç (10 micrograms) de la que
s’administra als adolescents i adults
(30 micrograms). La dosi és la mateixa per a un nen o nena de 5 anys
que per a un o una d’11 anys i caldrà
administrar-ne dues dosis separades
per vuit setmanes.
Al Baix Maresme només hi ha dos
punts de vacunació infantil, la sala
de plens de l’Ajuntament de Premià
de Dalt i l’Hospital de Sant Jaume a
Mataró.

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

La Pinassa Premià de Dalt
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Tauler de notícies

breus

TERRITORI

ENTITATS DE LA VILA

Obres en un nou Oncolliga suspèn
la Setmana
tram del carrer
Oncològica
de la Cisa

Ja han començat les obres de millora de
l’accessibilitat al carrer de la Cisa, concretament al tram comprès entre l'avinguda
Caritat i el camí de la Font. En aquest cas,
l'actuació consisteix a arreglar el paviment,
eixamplar la vorera de mar per fer-la accessible i suprimir la vorera de muntanya
que no està feta amb l'objectiu de mantenir
l'ample actual del carrer.
El trànsit rodat en el tram de les obres
és en sentit pujada, direcció Vilassar de Dalt.
Per tant, els vehicles que baixin hauran de
desviar-se pel camí de can Creus o bé pel
camí de la Font. La Policia Local de Premià de
Dalt ha col·locat senyalització excepcional que
cal respectar.

En marxa la poda
dels plataners

En el context actual de pandèmia, l’entitat de
Premià de Dalt ha decidit suspendre l’organització de la Setmana Oncològica que tradicionalment se celebrava al febrer, coincidint
amb el Dia Internacional del Càncer el dia 4.
Tanmateix, Oncolliga Premià de Dalt manté
el suport psicosocial i psicooncològic a totes
aquelles persones que pateixen la malaltia i a
les seves famílies, alhora que realitza activitats de divulgació, prevenció i rehabilitació. En
el proper número de la revista municipal La
Pinassa entrevistarem Mercè Krauel, integrant
de la secció local d’Oncolliga, perquè ens expliqui a fons la tasca d’aquesta entitat local.

Taller "Fotograﬁar
la poesia i les
emocions"
Associació d’Artistes de Premià de Dalt
Grup de Fotografia

Taller

Fotografiar la
poesia i les
emocions
10 sessions, tots els
dimarts de 18:30 a 20h
Inici 2 de febrer de 2022
Telemàtic per Zoom

El passat 17 de gener arrencava la poda
d’aquests arbres. Diàriament se’n poden una
vintena. L’empresa Federació ADF Maresme
és qui duu a terme aquesta actuació a la Riera
de Sant Pere, carretera de Premià de Mar i
carretera del Ramal.

La Pinassa Premià de Dalt

El 2 de febrer arrenca aquesta formació
m
t a tothoel
que duu
Grup de Fotografia de
Obearterme
AAPD
s
ci
so
ït
Gratu d’Artistes de Premià de Dalt.
l’Associació
Seran tallers distribuïts en 10 sessions,
totsContacte:
els dimarts de 18.30 a 20 hores. En les
aapd.foto@gmail.com
circumstàncies actuals de pandèmia, l’activitat formativa es farà de forma telemàtica,
mitjançant la plataforma Zoom.
El curs és gratuït per a les persones sòcies de l’Associació d’Artistes. Per poder-s'hi
apuntar, cal escriure a aapd.foto@gmail.com.
Afanyeu-vos-hi!

Sostenibilitat
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Humana recupera més de 38
tones de tèxtil usat a Premià
de Dalt durant tot el 2021
És l’equivalent a 156.000 articles de roba, que podran allargar-ne la vida útil via reutilització i reciclatge

La recollida selectiva del residu tèxtil
per part d’Humana Fundación Pueblo
para Pueblo ha permès recuperar
més de 38 tones de tèxtil usat a Premià de Dalt per donar-los una segona
vida amb un benefici ambiental i social.
La reutilització del tèxtil és clau per a
l'economia circular i la creació d'ocupació verda. Per això aquesta organització aposta des de fa 35 anys per
donar una segona vida als articles de
roba que no s'utilitzen.
L'entitat sense ànim de lucre va
recuperar 38.560 quilos l'any passat
per 39.181 de l'exercici anterior, la qual
cosa es tradueix en un lleuger descens
de l’1,6%. El residu tèxtil (roba, calçat,
complements i tèxtil de llar), que es
diposita en els contenidors situats
en la via pública, equival a 156.000
articles de roba que són classificats a
la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l'Ametlla del
Vallès (Vallès Oriental). La major part
tindrà una segona vida: el 50% es pot
reutilitzar i més del 35%, reciclar.

20 quilos de residu tèxtil per habitant
El 40% de la roba que tenim als
armaris no s’utilitza en tot un any.
L’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) calcula que es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil
a Catalunya; cada ciutadà en llença
aproximadament 20 quilos de mitjana, però malauradament els gestors
autoritzats només en recuperen una
petita part. A Premià de Dalt, Humana
en va recollir l’any passat una mitjana
de 3,7 quilos per habitant.
La recollida selectiva de roba té
un gran potencial per garantir-ne una
segona vida: el 50% es pot reutilitzar
i més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé
el 90% del residu tèxtil no acaba en
el punt de recollida adequat sinó a la
fracció resta i posteriorment a una
incineradora.

Reducció d’emissions

La reutilització del tèxtil contri-

bueix a la reducció d’emissions de
CO2: per cada quilo de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per
ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1
quilos de CO2, segons un estudi de la
Federació Humana People to People.
Les més de 38 tones recollides l’any
passat a Premià de Dalt han evitat
235 tones de CO2 a l’atmosfera.
A aquest benefici ambiental
cal afegir-hi el social: és la creació
d’ocupació verda, Humana genera un
lloc de treball per cada 30 tones de
tèxtil recollit. A més, els recursos que
se n’obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres
dècades d'activitat, tres milions de
persones s'han vist involucrades als
programes de desenvolupament que
Humana du a terme als països del sud
de la mà de contraparts o socis locals;
són projectes centrats en la formació
de professors de primària, l’impuls
de l'agricultura sostenible o la lluita
contra el VIH/sida, entre tantes altres
accions que impulsa.

La Pinassa Premià de Dalt
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Servei setmanal que posa
en marxa l’Ajuntament
per a la recollida de restes
vegetals als particulars:

Com demanar
la recollida a domicili?
Contactar amb l’Ajuntament a través del
web municipal www.premiadedalt.cat
La Societat municipal La Pinassa
us concretarà el tipus i número de
recipient que necessiteu segons el volum
i tipus de residu vegetal:

NTAMIN E m

?

L’1 de març, nou servei gratuït de

RECOLLIDA
restes vegetals

Imprescindible
sol·licitar-ho prèviament.
El servei es farà a través
de l’empresa municipal,
La Pinassa.

Saques de 90 x 90 x 100 cm
Saques de 90 x 90 x 60 cm
Saques de 60 x 60 x 60 cm
Contenidors de 240 a 1.000 litres

La Pinassa us lliurarà al vostre domicili
les saques o contenidors necessaris.
Es concretarà el dimarts que heu de deixar
la saca emplenada a la porta de casa.
La Pinassa el passarà a buidar
i, si és el cas, el tornarà a deixar a la porta
per a futures utilitzacions (d’acord amb
la conversa mantinguda amb la persona veïna).

Aquesta s’encarregarà
de rebre els avisos,
subministrar el material
necessari a la persona
sol·licitant i, un cop aquesta
ha abocat el residu vegetal,
la seva retirada.

RECOLLIDA
RESTES VEGETALS

EM
PR

SEPAREm
O

CO

Com s’han de
preparar els
residus a recollir?
Dipositar les restes correctament al
recipient per tal que sigui senzill poderlo manipular per l’operari.
Si són troncs (inferiors als 10 cm
de diàmetre) tallats en
trossos petits.

IÀ DE DA
LT

NTAMIN E m

?

Quins avantatges
té aquest servei?
Evitem col·lapsar els contenidors
d’orgànica o rebuig amb restes
vegetals.
Afavorim el reciclatge.
Major comoditat per a la
persona usuària.

CAL DEMANAR
CONTENIDOR.

avís

subministrament a domicili

Restes vegetals
procedents del
manteniment
del propi jardí:
fulles, herbes,
branquetes amb
un volum màxim
d’1 m3 per servei

abocar-hi restes

recollida

Què hi va?

Què no hi va?

Restes de segar i esporgar l’hort.
Restes de males herbes del jardí.
Restes petites de poda dels
arbres, arbusts, matolls.
Restes de gespa.
Fulles i branques.

Mobles, fusta.
Restes de menjar.
Restes de runa.
Excrements.
Troncs de diàmetre
superior a 10 cm o terres.
Cal anar a:
Deixalleria La Suïssa.
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Entitats

Cita amb el millor futbol infantil
a la International Carnaval Cup
Hi participaran 32 equips
de les millors lligues de futbol
del món del 25 al 27 de febrer
al camp municipal de futbol
L’esdeveniment International Carnaval
Cup presenta la seva vuitena edició
aprofitant l’aturada de les lligues de
futbol base en dates de Carnaval.
Per primera vegada aquest prestigiós torneig de futbol reunirà 32
equips de nou països diferents. Aquest
esdeveniment futbolístic l’organitza
Marín Sports Events amb el suport
de l’Ajuntament de Premià de Dalt i
la participació de quasi 700 jugadors
dels planters d’arreu del món en què el
Club Esportiu Premià de Dalt exerceix
d’amfitrió.
Barça, Espanyol, Reial Societat,
Girona, València, Sevilla, Betis, Celta de
Vigo, Chelsea... són alguns dels equips
que participaran al torneig, en què
el públic gaudirà de les joves promeses dels millors equips d’Europa a les
instal·lacions municipals del CE Premià
de Dalt durant els tres dies que està
previst que duri el campionat.
L’objectiu principal del torneig és

que els jugadors treballin els valors
que transmet un esport com el futbol
i sobretot que tots els participants i

En marxa les noves propostes
de l’Aula d’Extensió Universitària

acompanyants gaudeixin d’un gran espectacle en unes instal·lacions municipals de primer nivell.

Dimecres 9 de març

Xerrada “La cara oculta de la prostitució, mites i estereotips,” a càrrec de
Mar Galceran i Peiró, pedagoga.

Dimecres 23 de març

Xerrada “Els drets de la dona en el
segle XXI”, a càrrec de l’advocada i periodista Magda Oranich.

El segon trimestre del curs 2021-22 de
l’Aula d’Extensió Universitària de Premià de Dalt bull d’activitat:

Dimecres 9 de febrer

Xerrada “Boscos i canvi climàtic”, a

La Pinassa Premià de Dalt

càrrec de Martí Boada i Juncà, científic,
geògraf i especialista en medi ambient.

Dimecres 23 de febrer

Xerrada “Jaume Plensa”, a càrrec de
Mariona Millà i Salinas, pintora i escriptora.

L’Aula d’Extensió Universitària és
una associació de caràcter cultural i
educatiu, sense ànim de lucre. Un espai
de formació permanent obert a les persones adultes interessades en la seva
formació.
Les xerrades tenen lloc al Casal Jove
i l’entrada a cadascuna d’elles per a persones no sòcies és de 10 euros.

Cultura

Estimo la quietud dels jardins
i les mans inﬂades i vermelles dels manobres.
Estimo la tendresa de la pluja
i el pas insegur dels vells damunt la neu.
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Hivern
Miquel Martí i Pol

Estimo els arbres amb dibuixos de gebre
i la quietud dels capvespres vora l'estufa.
Estimo les nits inacabables
i la gent que s'apressa sortint del cinema.

Fotografia de Esther de Prades Maria

L'hivern no és trist:
és una mica malenconiós,
d'una malenconia blanca i molt íntima.
L'hivern no és el fred i la neu:
és un oblidar la preponderància del verd,
un recomençar sempre esperançat.
L'hivern no és els dies de boira:
és una rara ﬂexibilitat de la llum
damunt les coses.
L'hivern és el silenci,
és el poble en silenci,
és el silenci de les cases
i el de les cambres
i el de la gent que mira, rere els vidres,
com la neu unifica els horitzons
i ho torna tot
colpidorament pròxim i assequible.
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Cultura

Les recomanacions de la
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Germanet
Ibrahima Balde va néixer a Guinea Conakry
l’any 1994. En l’actualitat estudia mecànica a Madrid. Al seu país era conductor
de camió. Fins al dia que la seva mare li
va anunciar que el seu germà petit, el seu
minyan, no era a casa. L’Ibrahima va sortir
a buscar-lo. I per trobar-lo, va travessar
el Sàhara, va creuar l’Estret, va patir fam i
set, va patir dolor, i va patir els abusos de
les màfies que actuen impunement. Tres
anys després va arribar a Europa. Concretament a Irun, i és allà on coneix l’Amets
Arzallus, de formació periodista i voluntari
a l’associació Irungo Harrera Sarea (Xarxa
d’Acollida d’Irun), on orienten persones
migrants que arriben a Irun.
Els seus destins es van creuar l'octubre
de 2018. Aquest llibre et canviarà.
Aquesta història comença així: "Soc a
Europa, però jo no volia venir a Europa."
Ibrahima Balde va néixer a Guinea, però va
haver de marxar de casa seva per anar a
buscar el seu germà petit. El seu germanet. Ell no anava perseguint cap somni. Ho
va deixar tot enrere per trobar la persona
que més estimava. L'Alshane, que tenia els
ulls grans i havia d'estudiar, explica Balde,
va desaparèixer com tants d'altres a les
aigües del Mediterrani.
Arzallus comenta que ha intentat pràcticament desaparèixer del llibre perquè es
pogués sentir clarament la veu de Balde.
I se sent. Se sent la veu d'un adolescent,
pràcticament un infant, però amb prou
saviesa per sobreviure al desert, la fam i la
set, l'esclavatge, la reclusió, les tortures i la
travessa amb pastera pel Mediterrani.
És impossible no plorar durant la lectura d’aquest llibre. Però no només per la
cruesa d’aquesta odissea travessant fronteres, deserts i oceans. També, i sobretot,
per la manera com està explicada: amb una
mirada ingènua, castigada, arravatadament
poètica i, al capdavall, única. La mirada de
qui ha patit enormement i, tanmateix, té el
poder de convertir el patiment en una cosa
útil. En una cosa plena, fins i tot, de bellesa.
Germanet és literatura viva, pel que
té de vivencial i humà, però també pel
que té de popular i oral. La trobada entre
l’Amets i l’Ibrahima no és només la trobada
i la possibilitat de fruit entre dues perso-
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Germanet
Ibrahima Balde i
Amets Arzallus
Minyan, 2021

nes sensibles. És, també, la suma de dues
cultures i de dues poètiques. Som com ens
expliquem. La nostra cultura és, també,
com sentim el que vivim. Ells estaven
destinats a trobar-se i a entendre’s: per
molt lluny que creixessin l’un de l’altre,
eren a prop. D’aquesta trobada, d’aquesta
conversa, d’aquesta oralitat, d’aquesta
cultura popular feta sentiment, vida i
paraula, neix aquest llibre i es forja, també,
la seva amistat. L'any passat, Germanet va
ser el llibre més llegit a Euskadi i ara s'ha
publicat als Estats Units, la Gran Bretanya,
Alemanya i Itàlia.

Lluny vol dir mai més

Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo
Amsterdam Llibres
2021

Després de guanyar nombrosos premis
de relats, l’escriptor Marc Cerrudo (1991)
publica Lluny vol dir mai més, amb què ha
obtingut el Premi Roc Boronat.
L’obra, un trencaclosques narratiu
farcit de jocs polifònics, convida a observar, des de la llunyania que li dona títol, la
fugida emocional d’un jove que vagareja
durant vint-i-quatre hores per una ciutat
innominada. Una història que tracta temes
universals com la mort, el dol o l’alienació,
i que no s’està de parodiar els discursos
polítics de l’imaginari contemporani.
"Aquell cérvol és el llindar entre dos
mons: el món centellejant de sempre i un
nou món on tot és de nit. D’aquest últim,
intenta fugir desesperadament." El monstre sota el llit assevera que li té feredat.
L’amic fins ara fa un any assevera que, fins
fa un any, eren amics i eren tres. El gat assevera que l’espècie humana és execrable,
però que, potser, aquest humà és diferent.
La portera, el venedor de cerveses, el
teleoperador, l’el·lipsi temporal, el cap de
porc senglar, el foll de les fulles, el senyal
de stop… En aquesta ciutat tothom parla
menys ell. Ell és coix i té la cara solcada de
cicatrius, i ranqueja pels carrers de nit,
cercant un cérvol amb tres taques blanques sota l’ull esquerre i cinc punxes a cada
banya, com dues mans suplicant al cel.
A través d’un exèrcit de veus i un
imaginari desbordant, la primera novel·la
de Marc Cerrudo ens endinsa en un periple
urbà de vint-i-quatre hores, mirall infal·lible
de la tragicomèdia de viure a la ciutat en
ple segle vint-i-u.

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

@manuelsanchezperalta

@djmasterﬂash

@rosa_arco71

@evita_pinkie

Les piulades més vistes
Nous ajuts al teixit empresarial per a promoure l’emprenedoria i la
contractació de persones en situació d’atur #premiàdedalt
7 de gener del 2022

3

En marxa la nit més màgica de l’any! Els carrers de #premiàdedalt ja són plens
de la il·lusió que porten Ses Majestats els Reis d’Orient #viupremiàdedalt
13
5 de gener del 2022

Compte enrere per a l’arribada dels Reis d’Orient! Aquí teniu el recorregut
i els horaris de l’esperada cavalcada de Melcior, Gaspar i Baltasar per
#premiàdedalt. Aquest any ens visiten amb mascareta. Bons Reis a tothom!
5 de gener del 2022

1

Des de l’@ajpremiadedalt us desitgem Bon Nadal! Gaudir-ne amb responsabilitat és
el millor regal que podem fer a familiars i amics, veïns i companys #premiàdedalt
7
24 de desembre del 2021

Dl. 20 de desembre a les 19.30h, sessió extraordinària i telemàtica del
#plepremiàdedalt en què es duu a aprovació el Pressupost Municipal per al
2022. Seguiu-lo en directe a través de @pddmediaoﬁcial
16 de desembre del 2021

3
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La veu dels grups municipals

Objectius assolits
a pas ferm
Iniciem un nou any amb un pressupost ajustat a les necessitats de Premià de
Dalt, tant les compromeses en el pla de mandat de Junts-Nou Impuls com
les sobrevingudes per la pandèmia. La seguretat ciutadana, l’ensenyament, la
cultura, la joventut, l’acceleració econòmica, l’atenció ciutadana digital, la salut,
l’acció social i l’envelliment actiu, entre d’altres, són alguns dels àmbits que
potencia el pressupost 2022. També cal felicitar-nos per l’avenç del Pla Parcial
de Can Nolla, impulsat pel nostre govern i aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i que comença les darreres fases d’urbanització i parcel·lació. A
Can Nolla gaudirem de 116 habitatges públics de venda i lloguer i de nous equipaments per a Premià de Dalt. L’aposta clara del nostre grup per l’habitatge
públic en aquest indret i en altres de la vila permetrà cobrir les expectatives del
veïnat i dels joves que vulguin accedir a un primer habitatge.
Un altre dels avenços rellevants del nostre equip és la inauguració a la
primavera del nou CAP Premià de Dalt Víctor Català, on el nostre govern ha
posat a disposició el sòl públic i ha ajudat a finançar amb prop de 500.000 euros
addicionals. L’entesa entre la regidoria de Salut i CatSalut ha possibilitat aquest
gran projecte, com també mantenir l’ambulatori de l’Enllaç obert a diferència
d’altres municipis. Els fruits d’una legislatura molt complexa es van assolint a pas
ferm. Per últim, cal refermar el compromís amb la llengua i la immersió lingüística com a eina de vertebració i cohesió social. Avisem: amb la llengua no s’hi juga!
@juntsperpremiadedalt

Bon any 2022!
A un any i mig per a les properes eleccions municipals, des del grup municipal
del PSC de Premià de Dalt volem donar un missatge d’optimisme a tota la
ciutadania. Aquesta no està sent una legislatura normal, atesa la irrupció desbocada de la pandèmia provocada per la covid-19 que al mes de març de 2020
ens va obligar a paralitzar el nostre dia a dia tancant-nos a casa amb les greus
conseqüències econòmiques i de regressió social.
Ara, arribats a aquest punt, cal ser conscients que a tothom ens ha canviat
la manera de viure, però no per això hem de renunciar a seguir fent i construint
el nostre poble, a participar de les seves activitats i a ser-ne una part proactiva
per a la millora del nostre estat del benestar.
Com a poble sempre tenim recorregut per millorar tot el que impulsem
des de l’Ajuntament, cert, però a la vegada som optimistes que amb el vostre
incondicional suport serem capaços de seguir treballant per a tots i totes
vosaltres, amb total honestedat i des de la ferma convicció que ho fem per a
l’interès general, superant el color de les sigles dels partits que formem part de
l’Ajuntament.
Nosaltres, els socialistes, també 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

Sanidad y Premià de Dalt
Estimados vecinos, empezamos el año 2022 con la misma incertidumbre sobre el
Covid que al acabar el 2021. Los ciudadanos hemos aceptado de nuevo toques de
queda, tercera dosis de refuerzo, menores vacunándose, aforos limitados… Una
serie de obligaciones que nos vienen desde el Departament de Salut. Y es que
aceptamos que para vencer al virus, todos debemos poner de nuestra parte,
pero ¿las instituciones en Premià de Dalt han puesto de su parte? Por desgracia
no. Hemos tenido los consultorios de l’Enllaç, del Barrio Santa Anna-Tió cerrados por falta de personal y el CAP Víctor Català seguirá cerrado hasta primavera. ¿Así es como quieren desde la Generalitat y desde nuestro ayuntamiento
que ganemos la batalla al Covid? A Ciutadans, no nos sirve el mantra de que las

Sempre dempeus en
defensa del català
i l’escola catalana;
model d’integració,
socialització i pau

Premià de Dalt

locals.esquerra.cat/premiadedalt / @ERCPremiadeDalt (Twitter) /
erecpremiadedalt (Instagram) /
EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt (Facebook)

Defensem el català
i les mesures per garantir
els drets, els serveis
i un entorn de qualitat
a la ciutadania
Al darrer Ple vam defensar la necessitat de preservar i reforçar l’escola en
català com a model d’èxit de cohesió social, davant els atacs polítics, mediàtics i judicials. Vam parlar de dades i de la urgència d’actuar per garantir la
supervivència de la llengua, davant la demagògia, el discurs d’odi i la banalització del feixisme que ens va expressar un partit que va néixer contra la
immersió, en el seu torn d’intervenció.
D’altra banda, hem començat a veure els primers avenços pel que fa a
les propostes que vam presentar al pressupost. A base d’insistir i perseverar, hem aconseguit que l’equip de govern accepti finalment unes propostes
pressupostàries importants i necessàries per als veïns i les veïnes. Propostes de mesures en diversos àmbits per a un poble més just i cohesionat,
on es garanteixin els drets, es preservi i difongui el patrimoni i es tingui en
compte el canvi climàtic, com ara:
- Reforçar i ampliar la formació contra el masclisme, la LGBTI-fòbia i el
racisme a la comunitat educativa i esportiva.
- Executar la proposta que va guanyar fa anys el procés participatiu
juvenil Wave Up i encara no s’ha realitzat.
- Resoldre les mancances tècniques i de personal de l’Ajuntament per
garantir un servei adequat en àmbits com el de Joventut, l’Administració o
la Ràdio.
- Preservar i posar en valor el patrimoni arqueològic i les rutes de
muntanya.
- Garantir que totes les entitats del poble tinguin els recursos necessaris per a la seva tasca.
Farem un seguiment atent per assegurar que l’equip de govern compleixi els compromisos.
cridapremiadedalt.cat / @cridapremiadalt (Twitter) / crida.pdd (Instagram)
cridapremiadedalt (Facebook) / cridapremiadedalt@gmail.com

competencias en sanidad son de la Generalitat de Catalunya, si nuestro municipio tiene problemas de atención sanitaria, se debe presionar al Departamento de
Salud (que es el mismo partido que gobierna), para volver a abrir los consultorios
y exigir mayor celeridad en la apertura del nuevo CAP para que no tengamos que
esperar más meses para que corten la cinta de la inauguración. Desde Ciutadans
notamos como la población de nuestro municipio está muy descontenta con la
atención sanitaria y cómo tienen que desplazarse a otros municipios para ser
atendidos. Esconder la cabeza no hará que se solucionen los problemas solos.
El interés del equipo de gobierno debería ser conseguir lo mejor para nuestra
población y a veces para eso hay que salir de los despachos.
cspremiadedalt@gmail.com / @Cs_PremiaDeDalt (Twitter)
Cs Premià de Dalt (Facebook) / 663734010
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Estimar la
feina i la
seva gent
Glòria Subirats

Directora i ànima de
Llar Carme
Com descriuries Llar Carme?
És una residència familiar que fa 16
anys que és a Premià de Dalt, en un entorn
privilegiat on els avis i les àvies es troben
molt a gust. Som una família. De fet, penseu que cada vespre quan marxo a casa,
les persones residents em diuen “Glòria,
no corris, ves en compte amb el cotxe”.
Personalment, que els avis em cuidin tant
m’omple de satisfacció.
És inevitable parlar del que ha passat des de març de 2020 en un col·lectiu, el de la gent gran, especialment
vulnerable. Com ho heu viscut?
Quan va començar la pandèmia, nosaltres havíem tancat la residència una setmana abans respecte als altres centres.
Algú opinava que potser ho havia fet malament, que Benestar i Família em podria dir
alguna cosa... però jo vaig tancar i només
ens vam quedar els auxiliars, mentre que
el personal extern no hi entrava per por
que també ho fes la covid. Per tant, tot el
personal auxiliar i jo fèiem les activitats
amb els avis perquè no s’avorrissin, que
veiessin res estrany dins la residència. Ens
va costar molt, perquè això va durar tres
mesos, però ens va sortir bé. Després,
quan ja va passar tot una mica, vam obrir
portes, van venir els familiars amb hores
concertades i també van anar tornant els
professionals a fer activitats. Les famílies a
tota hora sabien què fèiem dins la residència a través de videotrucades, vídeos...

No heu patit cap cas de covid-19 a
la Llar Carme des que va començar la
pandèmia, oi?
No, cap ni un. Jo sempre em dic quan
marxo "Glòria, avui no tenim res, demà
no sé què ens trobarem". Dono gràcies
perquè totes i tots estem bé.
Heu tornat a la normalitat?
No, penso que encara tindrem un any
en què estarem igual, prenent les mesures
necessàries per evitar possibles contagis.
Un exemple, cada vegada que ve de forma
externa el servei de menjar o el de neteja,
es desinfecta tot al pati, de forma que tot
entra net a l’interior de la residència. Prenem totes les mesures que podem i tot i
així mai pots garantir que el virus no entri.
Ha estat diferent aquest Nadal?
A través d’un xat que mantenim amb
els familiars vaig comunicar que no podia
impedir que s’emportessin els avis a
casa i deixava a la seva voluntat la decisió
d’endur-se’ls o deixar-los a la residència.
Les famílies van respondre molt bé i van
decidir deixar-los a la residència, així que
vam celebrar unes festes com sempre,
amb el menú festiu i per Sant Esteve igual.
Per Cap d’Any vam menjar el raïm una
mica més aviat de les 12 de la nit i vam celebrar que estàvem tots bé. I el dia de Reis
algunes famílies sí que es van endur avis a
passejar, perquè també ho necessitaven...
Com creus que ha afectat la pandèmia al col·lectiu de gent gran?
En el nostre cas, no massa. Tenim un
noi que ve a fer activitats, els distraiem
tots els dies i estem molt al damunt d’ells
així que se senten molt acompanyats. Jo
a les famílies sempre els dic que si tenen

algú que està sol a un pis i no pot sortir,
segur que està pitjor que a la residència, perquè al centre tots els dies estan
distrets. Penseu que els nostres residents
veuen les famílies per videoconferència,
enviem a les famílies via xat totes les
activitats que fem... En tot moment les
famílies estan informades de tot el que
passa a la residència.
Les visites estan permeses?
Fa una setmana que vaig tancar la
residència a les visites perquè la variant
òmicron es propaga molt ràpid. Espero,
però, que en les properes setmanes la
situació millori i, tot i no abaixar la guàrdia, reprendre les visites. Ara bé, amb
totes les mesures, el certificat covid i la
signatura d’un paper conforme ells estan
bé i prenent la febre abans d’endur-se la
persona resident. El que tinc ganes és que
els familiars tornin a venir, ser la residència que era abans, que totes les famílies
venien totes les tardes amb els avis,
totes... i allò era una gran família perquè si
no en venia una, en venia una altra i feien
pinya tots plegats... I això és el que tinc
ganes d’aconseguir, a veure si pot ser a
finals d’aquest any.
Quin pes tenen els vincles afectius
amb els avis i les àvies?
Moltíssim, perquè és una convivència
diària. Un dia entrava a la residència i una
àvia em deia, “ens hem posat tots d’acord:
ja no ens estimes", i en preguntar-li per
què em va dir “perquè ja no ens fas cap
petó quan arribes a la residència ni quan
anem a dormir". Vaig haver d’explicar que
era per la covid... però és que és això és
el que troben a faltar, el contacte físic, les
abraçades... bé, com tots, ni més ni menys.
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