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La Pinassa Premià de Dalt

Estem a punt de deixar enrere l’hivern i entrar en una nova 
estació meteorològica, l’esperada primavera, que a Premià 
de Dalt és sinònim de gaudir encara més de la riquesa de 
l’entorn verd que ens regala l’immillorable clima del Mares-
me. És temps doncs d’allargar la nostra presència al carrer 
i relacionar-nos amb veïns, familiars i amics.

Parlant de relacionar-nos, amb aquest número de 
La Pinassa us presentem la nova campanya institucional 
per conscienciar, especialment joves i adolescents, de la 
necessitat de respectar-nos entre nosaltres i respectar 
la convivència i els béns comuns. És una campanya de la 
regidoria d’Acció Social feta amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, i confi em que serveixi per gaudir d’un poble 
més cívic i net obert a tothom.

Com us deia al principi, aprofi teu la primavera per sor-
tir als carrers i places i fer poble. 

L'alcalde escriu
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La Pinassa Premià de Dalt

Destaquem

Actes diversos pel Dia 
Internacional de les Dones

El 8 de març és un dia per reivindicar 
els drets i les llibertats de les dones. 
Enguany, s’ha volgut posar de manifest 
el paper que les dones juguen a la socie-
tat i la importància d’ocupar els espais 
públics i donar visibilitat a la invisibilit-
zació que viuen en els diferents àmbits, 
com és l’esport, la sexualitat o l’art.

La programació és fruit de la 
col·laboració entre diverses regidories 
(Igualtat, Ensenyament, Acció Social 
i Cultura) i recull tallers, espectacles, 
contacontes, cursos i altres activitats 
de caràcter reivindicatiu per tal de 
denunciar que les dones viuen desigual-
tats, discriminacions i violències pel 
que fa a drets, llibertats i oportunitats 
en tots els àmbits de la vida només pel 
fet de ser dones.

Hi ha un marc normatiu aprovat 
pel Parlament de Catalunya amb la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, que estableix i 
regula els mecanismes i els recursos 
per fer efectiu el dret a la igualtat i a 
la no-discriminació per raó de sexe 
en tots els àmbits i etapes de la vida. 
Normativa que cal aplicar en tota la 
seva dimensió.

Actuació de Las Raras
El gruix de la celebració tindrà lloc 

dissabte 6 de març al pavelló polies-
portiu municipal, a partir de les 14 
hores, amb la lectura del manifest a 
càrrec de Dones de Dalt. En acabar, 
es farà l’activitat “Dinem Dones”, que 
consisteix en un dinar de carmanyola 
obert a totes les dones del poble. Les 
que hi vulguin assistir, han de reservar 
plaça al web municipal, emplenant un 
petit formulari. 

I després del dinar, actuació de la 
Coral del Barri i estrena a Premià de 
Dalt del nou espectacle de Las Raras, 
Empode... RARAS: Si no sufro, no estoy 

Es reivindicarà la igualtat 
efectiva d'oportunitats amb 
una sèrie d'actes que tindran 
lloc durant tot el mes de març

Escanegeu el codi 
QR per tramitar la 
inscripció pel 8-M

La inscripció és gratuïta i inclou 
dinar, concert i espectacle teatral

13.30 h Obrim portes. Manifest amb Dones de Dalt

14.00 h Dinem Dones: dinar de carmanyola

16.00 h Actuació de la Coral del Barri

17.00 h Teatre: "Empode... RARAS", amb Las Raras

DE LES DONES
DIA INTERNACIONAL

INSCRIPCIONS

PAVELLÓ POLIESPORTIU
DIUMENGE 6 DE MARÇ

tranquila. Després de l'èxit d'Estoy 
Rara, tornen les seves protagonistes, 
Remedios i Angustias (Ángela Conde i 
Paloma Jiménez), amb noves escenes i 
situacions amb les quals el públic podrà 
riure, pensar i sentir. Aquesta història 
comença amb la separació d'Angustias, 
el seu procés de canvi i el seu viatge 
cap a l'amor propi.
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La Pinassa Premià de Dalt

Bus Nit 2.0

Torna el Bus Nit de Premià de Dalt

Com apuntar-s’hi?
El jovent interessat només ha d’em-

plenar un petit formulari que trobarà al 
web municipal. Cal reservar lloc com més 
aviat millor ja que només n’hi ha 42 cada 
setmana. Dues absències no justificades 
suposen no accedir al servei en un futur.

Un cop ha reobert l’oci nocturn a Cata-
lunya, es torna a posar en marxa aquest 
servei municipal que transporta el jovent 
del poble tots els divendres en autobús 
fins a la capital del Maresme, Mataró, amb 
un bus amb monitor i cardioprotegit.

La sortida del Bus Nit és a les 23 
hores al camp de futbol; i la tornada, a 
les 5 de la matinada des de Mataró. El 
servei aglomera la mobilitat dels joves, 
l'oci nocturn, la seguretat, la pedagogia 
del consum responsable i la prevenció de 
conductes de risc. El servei va néixer com 
a prova pilot l'any 2015 a petició dels joves. 

Per incentivar el seu ús, els joves 
que l’utilitzen tenen accés preferent a la 
discoteca. El bus disposa d'un monitor 
que els acompanya durant el trajecte i 
està cardioprotegit, en tant que és un 
vehicle d'una companyia especialitzada en 
transports sociosanitaris. En alguns dels 
trajectes, s'ofereixen xerrades en relació 
amb la prevenció de riscos, aprofitant la 
concentració del jovent al bus.

Escanegeu el codi QR 
per reservar una de les 

places al Bus Nit

PREMIÀ DE DALT AMB L’EMPRENEDORIA!

Emprendre requereix d’habilitats, 
competències i coneixements. 

Si tens una idea de negoci i vols crear la 
teva pròpia empresa. El Club Emprèn 
t’ofereix assessorament tècnic i un servei 
integral de suport i acompanyament, 
posant totes les eines i tots els recursos 
disponibles al teu abast.

Informació i orientació 
sobre els tràmits i ajuts 
per l’emprenedoria

Vies de finançament

Gestió gratuïta de l’alta 
d’autònom/a i creació de 
SL a través del Punt PAE 

Servei d’allotjament 
empresarial: espais 
coworking, despatxos, 
sales de reunió...

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

Informa’t: T 936 931 590 / prmd.clubempren@premiadedalt.cat / www.clubempren.cat

CLUB EMPRÈN
Plaça de la Vila, 1, 1a planta
08338 Premià de Dalt
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La Pinassa Premià de Dalt

Societat

Es tracta de 17 dones, 8 de les quals 
treballaran en diferents departaments 
de l’administració comarcal i 9 ho faran 
en ajuntaments maresmencs. En el cas 
de Premià s’ha incorporat una persona, 
adscrita al departament de Recursos 
Humans.

La contractació s’ha fet gràcies al 
programa Treball i Formació que impulsa 
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
amb cofinançament de la Generalitat, el 
Ministeri de Treball i Economia Social i el 
mateix Consell Comarcal del Maresme. 
Es tracta d’un programa que combina 
l’experiència laboral i la formació per 
millorar l’ocupabilitat d’aquells col·lectius 
especialment vulnerables i amb dificultats 
d’inserció al mercat de treball.

En aquesta ocasió, les candidates 
s’han seleccionat a partir de dues línies. 
Vuit estan incloses en la línia Dona, que, 
com el seu nom indica, vol facilitar la 
inserció laboral del col·lectiu femení, 
mentre que nou formen part del suport 
a l’ocupabilitat als majors de 45 anys. 

Una persona treballarà a l'Ajuntament de Premià de Dalt durant un any gràcies al contracte fet 
pel Consell Comarcal en el marc d'aquest programa destinat a incentivar l'ocupació a la comarca

Contractades 17 persones pel 
programa Treball i Formació

Cliqueu al codi QR per 
accedir al Registre de 

Sol·licitants d'Habitatge

Justament, aquests dos factors són els 
trets distintius de l’atur: una important 
feminització (el 57,26% del total de perso-
nes aturades són dones) i una concentra-
ció en les persones majors de 45 anys (el 
62% de l’atur registrat a la comarca).

Les noves treballadores complemen-
taran la seva feina amb una formació 
transversal de 60 hores que reforçarà les 
seves competències. A més, tindran un 
acompanyament específic i individualitzat 
durant aquest any a l’administració. 

Disponibles 
dos habitatges 
públics de lloguer
La Societat Municipal La Pinassa ha 
obert el termini de sol·licituds per 
optar als dos habitatges de promoció 
municipal. Un és al sector La Fàbrica 
i l’altre a la promoció de Torrent Cas-
tells. El termini acaba el proper 15 de 
març de 2022 i és imprescindible que 
estigueu inscrits o us inscriviu al Re-
gistre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial de Catalunya. 

Per poder ser adjudicatari d’un 
habitatge amb protecció oficial, sigui en 
lloguer o en compravenda, és un requisit 
imprescindible estar inscrit en el Regis-
tre de Sol·licitants d’Habitatge amb Pro-
tecció Oficial de Catalunya. Cal inscriu-

re’s en el municipi on s’està empadronat, 
si bé es poden indicar altres municipis 
de demanda, fins a un màxim de tres. La 
inscripció al Registre no dona lloc a cap 
altre dret, ni suposa, en particular, l’ad-
judicació automàtica de cap habitatge.

Els habitatges estan a les zones del Torrent Castells i La Fàbrica
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Tauler de notícies

bre
us El 14 de març es 

renovaran DNI  
a Premià de Dalt

SERVEIS

La unitat mòbil de la Policia Nacional es des-
plaçarà de nou dilluns 14 de març a la sala de 
plens de l'Ajuntament de Premià de Dalt per 
donar el servei de renovació del DNI.

Tota persona interessada a fer aquest 
tràmit ha de demanar hora prèviament a 
l'Ofi cina d'Atenció al Ciutadà, ja sigui per 
telèfon al 93 693 15 15 o bé per instància 
sol·licitant-ho per escrit. Cal recordar que 
aquest servei va destinat prioritàriament a 
la gent gran (majors de 65 anys) i a persones 
amb diversitat funcional (grau discapacitat 
=>33%).

La persona titular del DNI haurà de 
comparèixer obligatòriament per realitzar el 
tràmit dos cops, el primer dia per aportar la 
documentació (14 de març) i el segon per a la 
recollida del nou document (divendres 18 de 
març de 2022, de 9 a 12.30 h). 

Voluntariat 
retira una 
tona i mitja de 
deixalles al bosc

TERRITORI

La jornada de neteja del bosc va tenir lloc el 
passat 5 de febrer, organitzada per l’ADF i la 
regidoria de Medi Ambient. Hi van participar 
una quarantena de persones entre alumnes 
de 4t d’ESO de l’INS Valerià Pujol, com a ex-
periència en el servei comunitari, i famílies 
del poble que prèviament s’hi havien inscrit 
al web municipal.

Aquest tipus de jornades es fan diversos 
cops l’any amb l’objectiu de conscienciar el 
veïnat de la gran quantitat de residus que es 
deixen a la natura i que no són biodegrada-
bles. I és que, tot i que encara queda feina per 
fer, la quantitat de residus trobats en aquesta 
jornada va ser inferior a la d’altres edicions. 

Detalls importants
Cal remarcar alguns aspectes a tenir en 
compte abans de venir a fer el tràmit:

- Només podrà fer el tràmit la persona 
titular del DNI, que haurà de comparèixer 
obligatòriament a aportar la documenta-
ció i el dia 18 de març a recollir el nou DNI.

- Cal reservar hora trucant a l'Ofi cina 
d'Atenció Ciutadana (93 693 15 15).
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Sostenibilitat

Divendres 4 de març de 2022 / 20.00 h / Casa del Terçó
(al costat de la Parròquia de Sant Pere de Premià de Dalt)

Xerrada amb Denis Fornés que ens parlarà de Dabo i
Baruma, les dues branques del projecte de

l’ONG TABASSAYE

 
En acabar compartirem un plat de llenties!

Recordeu de portar un bol i una cullera!

El Grup de Solidaritat som tots… Us esperem!

GRUP SOLIDARITAT AMB EL TERCER MÓN PREMIÀ DE DALT

                                      

Amb la col.laboració:

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

Es tracta d'un servei setmanal per a la recollida d'aquests residus a particulars

Entra en funcionament la recollida 
a domicili de restes vegetals

La recollida domiciliària de restes 
vegetals s’afegeix a la de trastos 
vells que fa anys es porta a terme a 
Premià de Dalt. El funcionament és 
el mateix. La persona interessada ha 
d’entrar al web municipal <www.pre-
miadedalt.cat> i sol·licitar el servei. 
En el formulari heu de contractar el 
recipient a sol·licitar tot depenent del 
volum de les restes vegetals a diposi-
tar. L’empresa municipal La Pinassa 
es posarà en contacte amb vosaltres 
per coordinar el dia en què us deixarà 
la saca buida i el dia que us la pas-
sarà a recollir ja plena, a la porta del 
carrer del vostre domicili. El servei té 
lloc tots els dimarts, a excepció dels 
festius.

Amb aquest nou servei municipal 

gratuït per a la població es vol evitar 
el col·lapse habitual dels contenidors 
de recollida de residus orgànics amb 
restes vegetals, especialment, durant 
el cap de setmana.

Escanegeu el codi QR 
per sol·licitar aquesta 

recollida de restes



RESPECT 
La teva 
Gent!

RESPECT
La teva 
Ciutat!

RESPECT 
El teu 
Futur!

Sigues adult!!, deixa 
els gronxadors 
per la canalla!!

Si no et carregues la 
consola, per què et 
carregues el parc??

Si no pintes el teu 
mòbil, per què pintes 

les parets??

La teva música és 
per tú!!

Posa’t els cascos!

Un petit gest 
fa bona convivència

Hypeja amb Premià de Dalt!!

    Amb el patinet seny!!
Sempre per la 

calçada

Match amb Premià de Dalt!!

S’acaba l’hivern i aviat començarà la 
primavera i el bon temps, en aquests 
dies la convivència al municipi serà 
més intensa perquè voldrem gaudir 
dels nostres espais de ciutat, i per 
fer-ho d’una forma sana i cívica, 
cal aconseguir la complicitat de la 
ciutadania. En aquest escenari, 
l’Ajuntament de Premià de Dalt 
presenta la nova campanya A Premià 
de Dalt Respect!, per fomentar l’ús 
responsable de l’espai públic i els 
comportaments cívics al conjunt del 
municipi.

La campanya de convivència i civisme, 
apel·la a la responsabilitat de la 
ciutadania en general i a la gent més 
jove en particular, per tal d’evitar 
comportaments incívics i fomentar 

el respecte a la ciutat. Es demana 
la complicitat i corresponsabilitat de 
totes i tots per fer de Premià de Dalt 
la millor ciutat per viure i conviure.

Per treballar aquests objectius, es 
presenten tres grans àmbits relacionats 
amb la convivència: Respect a la 
teva Gent!, Respect la teva Ciutat!, 
i Respect el teu Futur!, amb aquests 
marcs d’actuació es pretén incidir, 
des d’un estil original i modern, en 
els principals problemes que afecten 
el civisme al municipi, i destacar 
la importància d’adquirir hàbits i 
costums a favor de la convivència, 
com tenir cura dels espais públics, 
desplaçar-se amb el patinet sempre 
per la calçada o recollir les caques 
de gos.

Nova campanya per promoure 
la convivència i el civisme 
a Premià de Dalt

Anunci Premia�.indd   4-5 21/2/22   11:28
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Entitats

Dimecres dia 9 de març aquesta 
entitat cultural ha programat la 
conferència de la pedagoga Mar Gal-
ceran sota el títol “La cara oculta de 
la prostitució, mites i estereotips”. I 
l’altre dimecres, el dia 23, serà l’ad-
vocada i periodista Magda Oranich 
la ponent de la xerrada “Els drets 
de la dona en el segle XXI”. Ambdues 
activitats tenen lloc al Casal Jove, a 
les 18.30 hores.

Mar Galceran és doctora en 
Pedagogia i coordinadora del Lloc 
de la Dona. Ha combinat la docència 
i la recerca universitària centrada, 
sobretot, en els camps de l’educació 
social i el treball social, tant a la UB 
com a la URL, amb diferents càrrecs 
de gestió acadèmica.

L’Aula d’Extensió Universitària 
porta Mar Galceran i Magda 
Oranich a Premià de Dalt 

Per la seva banda, l'advocada 
Magda Oranich va començar a 
exercir com a advocada l’any 1968, 
especialment en el camp del dret de 
família i dret penal. Durant els anys 
del franquisme, va defensar nombro-
sos presos polítics, tant davant del 
TOP com davant de diversos con-
sells de guerra militars. Va assistir i 
presenciar la darrera execució d’una 
pena de mort a Catalunya.

Cal recordar que l’Aula és oberta 
a totes les persones interessades en 
la cultura, sense límit màxim d’edat 
ni formació específi ca i, sobretot, 
amb ganes de mantenir i ampliar els 
seus coneixements.

Alhora, també cal remarcar, però, 
que l’entrada de les persones no 
sòcies a les conferències que progra-
ma l’Aula d’Extensió Universitària de 
Premià de Dalt té un preu de 10 €.

 Núvol negre que t'aclofes

 no facis més negre el tany. 

 Immòbils pensen les tofes:

 "La primavera és engany."

 Pescador que peix no estrenes

 altera un ruixat a penes

 llisors de murmuri blau.

 I una gota que no mulla

 pel ventre verd d'una fulla

 rellisca, però no cau.

Mercè Rodoreda
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Galceran, doctora en 
Pedagogia, oferirà una xerrada 
el 9 de març mentre que 
Oranich, advocada, ho farà el 
pròxim 23 de març
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Llengua catalana

Fins al 15 de març, qui vulgui fer el curs ha de certifi car el nivell de català o fer una prova de nivell

El CPNL obre una nova inscripció 
de cursos de català aquest any

Es busquen milions 
de veus per ensenyar 
català a la tecnologia

Totes les persones interessades a 
fer un curs de català, sigui quin sigui 
el nivell, han d'acreditar el seu nivell 
de català a través de la plataforma 
d’inscripció i tràmits. Per fer-ho, 
cal presentar un certifi cat ofi cial de 
català o bé sol·licitar una prova de 
col·locació gratuïta, fi ns al 15 de març. 
Només les persones que hagin fet un 
curs de català al CPNL queden exemp-
tes d’aquest tràmit previ a formalitzar 
la matrícula.

Un cop acreditat el nivell, els alum-
nes de torn preferent, que són els que 
han fet un curs al CPNL en els darrers 
12 mesos, poden formalitzar la inscrip-
ció els dies 24 i 25 de març, mentre 
que la resta ho pot fer els dies 28 i 29 
de març, en el torn general d’inscrip-
ció. Les persones que en el moment 
de la inscripció estan acabant el curs 
corresponent al trimestre d’hivern 
poden formalitzar-la a classe.

Els cursos del tercer trimestre 
s’inicien el 4 o 5 d’abril i fi nalitzen el 21 
o 22 de juny, llevat dels cursos inten-
sius de nivell C2, que acaben a fi nals 
de juliol.

Consorci per a la Normalització Lingüística
El CPNL és un ens públic creat el 1989 
per la Generalitat, 19 ajuntaments i la 
Diputació de Girona. Actualment està 
format per 137 administracions públi-
ques i disposa d’una xarxa territorial de 
22 centres de normalització lingüística 
i més de 140 punts de servei. El CPNL 
està adscrit a l’Administració de la Ge-

neralitat, per mitjà de la Secretaria de 
Política Lingüística.   

L’objectiu del CPNL és facilitar a la 
població adulta l’accés al coneixement 
del català i afavorir-ne l’ús. El treball en 
xarxa i el compromís dels ens i institu-
cions fan del CPNL un agent clau per a 
la vertebració i la cohesió social del país. 

La campanya "La nostra llengua és 
la teva veu" convida la ciutadania de 
totes les varietats dialectals del català 
a ensenyar la seva parla mitjançant 
la lectura d’uns textos. La campanya 
s’inscriu en el projecte AINA <www.
projecteaina.cat> i vol fer més fàcil que 
la tecnologia parli i entengui el català.

El projecte AINA està construint 
els corpus (conjunts massius de da-
des) de manera que qualsevol empre-
sa o organització pugui utilitzar-los 
per desenvolupar traductors, assis-
tents personals, sintetitzadors de veu, 
etc. 

La participació ciutadana a la 

campanya de recollida de veus es fa 
a través de la iniciativa de Common 
Voice de Mozilla pel català.

Tot i que aquesta col·laboració es 
pot fer de manera totalment anònima, 
conèixer els paràmetres de gènere, 
edat i variant dialectal de la persona 
donant de veu permet saber si s’està 
considerant tota la diversitat lingüís-
tica del català. Per això, la campanya 
anima la ciutadania a registrar-se i 
crear un perfi l a la plataforma per 
avançar més ràpidament en els objec-
tius del projecte AINA.
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions culturals del mes
A la Biblioteca Jaume Perich i Escala, 
aquest mes de març, coincidint amb la cele-
bració del Dia de la Dona, iniciem el centre 
d’interès "Dones i LGTBIQ+". El centre 
d’interès vol ser una col·lecció única que 
integri tant fons sobre dones com sobre el 
col·lectiu LGTBIQ+, amb la idea de poten-
ciar, donar visibilitat i facilitar l’accés a un 
fons que, en cas contrari, estaria dispers 
entre la resta del fons de la biblioteca.

S’ha ubicat en una prestatgeria nova 
en un lloc visible i de pas de la sala d’adults 
i se senyalitzarà adequadament, i per 
identifi car els documents s’empraran 
dos pictogrames. Inclourà documents de 
coneixements i d’imaginació, tant novel·la, 
com còmic... S’adreçarà al públic jove i 
adult, mentre que el fons infantil restarà 
integrat en la col·lecció infantil, però amb el 
pictograma al llom per a més visibilitat.

Les recomanacions d'aquest mes for-
men part d'aquest fons:

Jo, Tituba, la bruixa negra de Salem
Aquesta autora es caracteritza per ser 

una gran divulgadora de la història i la cul-
tura africanes al Carib. Reconeguda femi-
nista, en aquest llibre fa un gir a la història 
més estesa de les bruixes de Salem amb un 
relat cert i pràcticament desconegut.

Tituba fou una de les protagonistes 
de la infame història de Salem, de la qual 
les dones foren les grans víctimes. Filla de 
l’esclava Abena, violada per un mariner 
anglès a bord d’un vaixell negrer, la Tituba, 

nascuda a Barbados, és iniciada als poders 
sobrenaturals per Man Yaya, sanadora i 
endevina. El seu casament amb en John 
Indien la porta a Boston, i més endavant al 
poble de Salem, al servei del pastor Parris. 
En l’atmosfera histèrica d’aquesta petita 
comunitat puritana és on tenen lloc els 
famosos judicis de les bruixes de Salem el 
1692. La Tituba és arrestada i oblidada a la 
presó fi ns a l’amnistia dos anys més tard.

En aquest relat, Maryse Condé s'imagi-
na què hauria estat de Tituba després dels 
judicis de Salem. Ens ho explica en primera 
persona, rehabilita la seva història i les 
seves vivències des de la seva perspectiva: 
la d'una dona negra amb una vida plena de 
patiments i racisme constants. 

Nus Schiele
Abans que novel·lista, Eva Baltasar 

(Barcelona, 1978) va ser poeta. La seva 
primera novel·la, Permagel (Permafrost), 
li va donar una nova dimensió, començant 
un tríptic que aquest mes de febrer passat 
s’ha completat amb Mamut. Entremig, 
però, ha tornat a la poesia.

Baltasar confessa que parlar de poesia 
li costa molt, "no hi ha un argument", però 
sí que detalla per què l'atreu Schiele: "M’he 
adonat que les dones que retrata Egon 
Schiele podrien ser personatges de les 
meves pròpies novel·les. Són personatges 
molt limítrofes, ell fa una pintura torturada, 
transmeten una angoixa i incomoditat que 
podrien transmetre les protagonistes de 

les meves novel·les. Al poemari es parla 
molt del gel, de quedar atrapat, de la roca, 
del marbre, del verd i el blau…"  

Cada poema es titula amb el nom del 
quadre i l’any en què es va pintar i el poe-
mari neix de la interpretació que fa la poeta 
de cada un d’aquests quadres. 

Asuntos de mujeres
L'any 2014, l’autora d’aquest diari gràfi c, 

Julie Delporte (Mont-real, 1983), va arribar 
a Hèlsinki amb la intenció de començar a 
escriure la biografi a de l’escriptora, pintora 
i il·lustradora Tove Jansson. Mentre re-
fl exiona sobre les decisions que va prendre 
Jansson per afi rmar la seva independèn-
cia, l'obra de la canadenca es transforma 
durant els següents quatre anys en un diari 
meditatiu, un registre sobre el seu creixent 
compromís amb el feminisme.

Asuntos de mujeres se’ns presenta 
en forma de vinyetes breus, un dibuix 
acompanyat d’una frase, amb l’estètica d’un 
quadern d’esbossos, que contenen des de 
somnis vívids fi ns a records de traumes 
infantils, registres de viatges fi ns a aprecia-
cions d’artistes feministes que han infl uït 
en Delporte; aquestes serveixen a l’autora 
com a punt de partida per traçar el seu 
propi camí de descoberta de si mateixa. 
Aquests tocs estilístics –paraules esbos-
sades, imatges executades toscament i 
colors brillants– subratllen la intimitat i la 
vulnerabilitat implícites en aquests pensa-
ments profunds, oberts i sense embuts.

Jo, Tituba, la bruixa negra 
de Salem

Maryse Condé Tigre de paper
2021

Nus Schiele

Eva Baltasar Club Editor
2021

Asuntos de mujeres

Julie Delporte Astiberri
2021
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Xarxes socials

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

@ramon_vj_color @lluispodadera@lillionphotography

@trossetsdemaresme

@evita_pinkie @monifarre

@premia_dalt

@ester_lilo

Les piulades més vistes
Dimarts 1 de març comença la recollida domiciliària de restes vegetals a particulars. 
Des d'avui, ja podeu demanar aquest servei a través del web #premiàdedalt 

7 de febrer del 2022 270

Demà, 4 de febrer, es commemora el #DiaInternacionalCàncer. La Mercè 
Krauel, voluntària d’Oncolliga #premiàdedalt, ens descobreix tot el que fa 
l'entitat per donar suport a les qui pateixen la malaltia i a les seves famílies.

3 de febrer del 2022 433

Anoteu-vos-ho a l'agenda: diumenge 20 de febrer de 10 a 14h, @donarsang 
s'instal·la a l'Espai Santa Anna de #premiàdedalt #viuifesviure #donasang

Disponible el newsletter setmanal de #premiàdedalt amb les notícies i les 
propostes d'activitats més destacades per gaudir del municipi

9 de febrer del 2022

3 de febrer del 2022

389

198
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Vila cultural, esportiva
i saludable

Per una via pública 
més neta

La gestió del servei 
públic de l'aigua

Taxi a demanda en 
Premià de Dalt

Discriminació i violència 
masclista  a escoles i llars

A prop de la primavera i amb l'estabilització de la pandèmia, anem recu-
perant esdeveniments. Torna el Carnaval a Premià de Dalt amb una nova 
proposta que s'adapta a les circumstàncies actuals d'aforament amb 
una festa amb activitats, concursos, restauració... per a totes les edats 
al parc Felicià Xarrié. Com diu el regidor de Cultura, la tradicional rua 
de carnaval haurà d'esperar a l'any vinent. Alhora, com a vila saludable 
i esportiva que som, acollim l'aparador internacional "Carnaval Cup", un 
esdeveniment esportiu amb equips de primer nivell, com Barça, Espanyol, 
Reial Societat, València, Betis, Girona... No us ho podeu perdre!

Voldríem explicar-vos la visita del delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Antoni Morral, a Premià de Dalt. Aquesta visita institucional refer-
ma la sintonia entre els dos governs i el treball constant entre l'Ajuntament 
i els representants de Junts a la Generalitat, alhora que permetrà acostar 
la gestió del Govern al territori, accelerar demandes i iniciatives, i potenciar 
temàtiques per a la millora de la nostra vila en l'aposta del nostre govern de fer 
un poble més segur, més saludable, més competitiu, més culturalment actiu, 
més inclusiu i millor per a totes i tots els premianencs. No podem acabar l'es-
crit del mes de març sense parlar de la normalització lingüística. Junts Premià 
de Dalt restarà dempeus en la lluita perquè el català, la llengua de totes i tots, 
sigui vehicular i que no desaparegui del nostre país. A reveure!

@juntsperpremiadedalt

Des del Grup Municipal del PSC volem continuar insistint en la importància de 
mantenir els nostres carrers i places en un estat correcte de neteja i que entre 
tota la ciutadania, i en especial als que tenim animals domèstics, que fan ús de 
la via pública, siguem cívics i ens en fem càrrec d'una manera més responsable.

Consells útils com recollir les defecacions del carrer dels nostres animals, 
no permetre que orinin a les bases dels fanals del nostre enllumenat públic per-
què l'orina és corrosiva, es menja el metall i en poc temps el fanal es deteriora 
i s'ha de canviar, amb el sobrecost que representa per a les arques municipals, 
portar una ampolleta d'aigua per dissoldre l'orina animal, o netejar el punt de 
defecació. O amb relació als envasos i papers, procurar estalviar llençar-los a 
terra i fi ns i tot, si és possible, buscar primer una àrea de recollida selectiva 
abans que tirar-ho a la paperera del carrer. Si tothom posa el seu granet en 
aquestes accions cíviques, el resultat de netedat als nostres carrers i places 
milloraria moltíssim i ens sentiríem tots plegats més orgullosos.

Portem Premià de Dalt al cor i és per aquest motiu que també us demanem 
aquesta col·laboració ciutadana.

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

Diuen que qui escull el conseller, escull el consell. Sembla ser el cas de 
l’equip de govern amb la gestió de l’aigua: ha escollit directament a qui ha 
defensat en altres ocasions la gestió privada de l’aigua, per encarregar-los 
un estudi sobre les alternatives per gestionar aquest servei. Així es vol 
obtenir un resultat imparcial? Han seleccionat (o els han recomanat) a qui 
saben que proposarà seguir amb una gestió privada de l’aigua?

L’estudi compara la gestió directa i la indirecta, per veure quina és 
més sostenible i efi cient. El problema ve amb el biaix que mostra en favor 
de la gestió indirecta. Només cal veure com, en cadascun dels àmbits que 
valora, dona 10 punts sobre 10 a la gestió privada i 0 a la pública.

O quan parla del personal i atribueix a Premià de Dalt el doble d’opera-
ris per al servei d’aigua que els que tenen municipis amb gairebé el mateix 
nombre d’habitants i tres vegades més grans. També diuen que el cost de 
supervisar el servei públic és 18 vegades més car que quan és privat. Cos-
ta de creure, o potser és el costum de confi ança cega amb les empreses 
concessionàries. I així en molts altres aspectes que semblen lluny de la 
justifi cació objectiva.

Nosaltres creiem que és precisament al revés: l’efi ciència dependrà 
dels gestors –i contrastant dades la pública té millors opcions–, però so-
bretot la gestió pública no té com a objectiu cap altre que no sigui el d’un 
servei públic, just, transparent, democràtic i sostenible.

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

De la mà de l’AFA de l’Institut-Escola Santa Anna vàrem gaudir d’una de les 
màximes referents en coeducació a Catalunya, Katy Pallàs, formadora dels 
programes Coeduca’t del Departament d’Educació. Amb ella repassàvem 
quines són les principals causes del bullying. Sabem que els adults tenim 
molts prejudicis contra les persones homosexuals, lesbianes, trans, bisexuals, 
les persones LGTB i que hi ha molts col·lectius que no només s’oposen a la 
nova llei trans que impulsa ERC sinó que fi ns i tot neguen o minimitzen les 
agressions que el col·lectiu LGTB pateix i la violència de gènere. A la jornada de 
coeducació descobrírem que ja de ben menuts, que creguin que ens agraden 
els nens o les nenes del nostre mateix gènere fa que ens burxin o rebutgin a 
l’escola. L’orientació sexual és la principal causa de l’assetjament escolar. 

Els estereotips de gènere, què és i com han de ser les nenes i dones i els 
nens i homes porten sovint a discriminació i violència. A l’escola, desafi ar o 
caure amb les expectatives que s’assigna a cada gènere ens pot costar car. I 
d’adults també. Hi ha partits que neguen la violència masclista dient que violèn-
cia no té gènere. Dissabte 19 de febrer a Martorell, una dona de 51 va ser as-
sassinada per qui havia estat el seu company. El primer feminicidi a Catalunya 
del 2022. Canviem-ho entre totes, tots i totis des de petits, amb coeducació.

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

Con esta propuesta de Ciutadans Premià de Dalt queremos lograr un servicio 
público que facilite la movilidad y la accesibilidad a los servicios básicos, desde 
todos los barrios y durante cinco días a la semana. Esta propuesta está 
enfocada a personas mayores de 65 años, a personas con discapacidad física 
o sensorial y para un uso ilimitado de viajes. Un servicio donde sólo abonarían 
el 25% del precio total, para poder ir a cualquier punto de interés de Premià 
de Dalt (Ayuntamiento, Estación del tren de Premià de Mar, CAP, Policía 
Local, Mercado municipal…). Sería el Ayuntamiento quien asumiera el resto 
del precio y abonaría directamente al gremio local de taxistas de Premià de 
Dalt. Però què passa amb els veïns de Premià de Dalt que tinguin menys de 65 

anys? Doncs que tindrien un ús limitat a sis serveis anuals i amb les mateixes 
condicions anteriorment assenyalades. Aquesta proposta connectaria barris, 
persones i milloraria la vida de molts veïns, facilitant l'accés a serveis bàsics, 
administratius o comercials. És un sistema més fl exible que la línia d'autobús, 
en facilitar l'adaptació de l'horari a les necessitats de les usuàries i usuaris. 
Municipis del voltant de Premià de Dalt ja ho fan, per què aquí no? Ja és hora de 
posar els recursos municipals a l'abast de tothom. Ciutadans Premià de Dalt 
continua lluitant per millorar la vida dels seus veïns dia a dia.

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

Premià de Dalt
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tenir suport i perquè els recursos es 
quedessin aquí.

Vosaltres no teniu seu sinó que 
és una feina de voluntaris. Teniu 
suport municipal? I per tant, teniu 
suport d’administracions com 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
amb treball conjunt amb àrees 
específiques com Salut i Acció 
Social?

Sí, des de l’Ajuntament a través 
de les àrees d’Acció Social i Salut. 
Nosaltres el que hem fet fins ara com 
a voluntaris és transformar el tema 
de les banderetes per l’elaboració d’un 
calendari solidari anual que també és 
molt emblemàtic perquè sempre són 
fotos, racons o persones de Premià de 
Dalt. Amb els diners que es recapten, 
ajudem les persones que ho necessi-
ten.  

La Setmana Oncològica de Pre-
mià de Dalt també és emblemàtica, 
oi?

Enguany seria la 8a edició, però 
per la pandèmia la posposem de nou. 
És un esdeveniment bàsicament divul-
gatiu on es fan tallers, sessions amb 
metges, exposicions... També hem 
tingut un altre problema. Nosaltres a 
Premià de Dalt som voluntaris però a 
títol personal tothom és voluntari del 
que vol. A mi, com que soc infermera, 
m’encanta l’àmbit assistencial i aquest 

any no s’ha pogut fer, tant a domicili 
com a hospitals, per la covid-19. Cal-
drà esperar l’any vinent!

Quina és l’evolució a mitjà ter-
mini d’Oncolliga?

Hi ha molt bona predisposició per 
part de l’Ajuntament i per descomptat 
que per part nostra també en fer-nos 
nostre Oncolliga i aprofitar els recur-
sos que hi ha. Val la pena detectar les 
necessitats i veure què podem oferir. 
Aquest és el nostre objectiu ara. Per 
exemple, si es detecta que cal atenció 
domiciliària, haurem de plantejar com 
es fa d’acord amb altres recursos de 
l’atenció primària... El que no podem 
és començar la casa per la teulada.

 

Teniu en ment nous projectes?
Ens agradaria posar en marxa pro-

postes que es fan a altres municipis. 
Un d’aquests és “Encomanem salut”, 
un programa que es fa a alumnes 
d’ESO. Es va implantar una prova pilot 
a Sabadell i va anar molt bé. De fet, 
aquí ja hem fet tallers sobre nutri-
ció, una exposició sobre el càncer 
de mama, una activitat comunitària 
sobre el tabac a l’Ajuntament... És a 
dir, hi ha projectes que es poden fer 
si es necessiten. Tenim facilitat tant 
per part d’Oncolliga Barcelona com de 
l’Ajuntament. El que cal és tirar-ho en-
davant i aquest és el nostre objectiu.

Oncolliga és una organització sen-
se ànim de lucre que té per objectiu 
millorar la vida de les persones amb 
càncer i de les seves famílies mit-
jançant el suport psicològic i emocio-
nal del voluntariat que la conforma. 

Oncolliga es va fundar l’any 
2003, amb quina finalitat?

Va sorgir en ser conscients de les 
moltes necessitats que hi havia dels 
pacients amb càncer. Quan et donen la 
notícia que pateixes aquesta malaltia, 
és un sotrac per a la família i per al 
malalt. I aquí és on pren sentit Oncolli-
ga, ja que dona suport emocional a les 
famílies i al malalt i ho fa gratuïtament 
a tot arreu.

Com va néixer Oncolliga a Pre-
mià de Dalt?

Anys enrere, hi havia les senyores 
de les banderetes que recaptaven 
diners per a l’Associació pel Càncer. 
Quan aquestes persones es van fer 
grans, van donar el relleu a persones 
més joves. Aleshores ja existia Onco-
lliga en l'àmbit català i es van ajuntar 
amb Oncolliga Barcelona per tal de 

Mercè Krauel
Voluntària de l'Oncolliga 
de Premià de Dalt

L'entrevista

Estar al 
costat de qui 
ho necessita
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