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La Pinassa Premià de Dalt

El mes d’abril és el mes de les lletres, a Premià de Dalt i arreu. 
El dia 23 celebrem Sant Jordi, patró de Catalunya, i un dels dies 
més bonics del calendari en què els carrers s’omplen de llibres 
i roses i on tothom se sent més 
a gust que mai de xerrar amb les 
persones conegudes, fer una ullada 
a les novetats editorials i regalar 
llibres i roses a les persones que 
estimem.

Al nostre municipi, celebrem 
“Arrela’t a Sant Jordi”, un esdeve-
niment dedicat a la cultura local. 
Enguany, amb un doble escenari, la 
plaça de la Fàbrica i el pati de Sant 
Jaume, on trobareu llibres, roses, 
propostes i un excel·lent ambient.

El 23 d’abril, Dia Internacional 
del Llibre, també fa anys la Biblio-
teca Jaume Perich i Escala, un equi-
pament sociocultural plenament 
consolidat entre grans i petits, que 

presta un servei de primer nivell per fomentar l’aprenentatge 
al llarg de la vida, l’amor per les lletres i que és un element de 
cohesió social entre la població. Per molts anys!

Finalment, us convido que as-
sistiu a l’Endofest. Un festival benè-
fi c que neix a partir de la iniciativa 
de la nostra veïna Anna Bassols 
Duran amb l’objectiu de recaptar 
fons per a la Fundació Hospital 
Clínic destinats a la investigació de 
l’endometriosi, la malaltia ginecolò-
gica que pateix quasi en silenci una 
de cada deu dones. Serà a Can Ver-
boom i hi actuaran Buhos, Marcel i 
Júlia, Judit Neddermann, Le Nais, 
Marion Harper, Dr. Rumbeta, DJ 
Elturtel... Ja ho sabeu: el proper 30 
d’abril a partir de les 12 del migdia 
ens trobem a l’Endofest.

L'alcalde escriu
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La Pinassa Premià de Dalt

Destaquem

Arriba l'Endofest a Premià
El 30 d’abril tindrà lloc a Premià de Dalt 
l’Endofest, un festival de música organit-
zat per l’Ajuntament de Premià de Dalt 
i la promotora Kosmo Eventus que vol 
combatre el silenci social al voltant de 
l’endometriosi, una malaltia ginecològica 
poc coneguda que pateixen una de cada 
deu dones en edat fèrtil. Els beneficis de 
l’Endofest es destinaran a la investigació 
de l’endometriosi a l’Hospital Clínic. 

El parc de Can Verboom de Premià  
de Dalt, amb una aforament limitat, 
acollirà durant tot el dia els concerts en 
directe de Buhos, Marcel i Júlia, Judit 
Neddermann, Marion Harper, Le Nais, Dr. 
Rumbeta i DJ elturtel. També hi haurà 
d’altres actuacions musicals, una zona de 
DJ locals, un espai gastronòmic amb food 
trucks, zona infantil i un market amb pro-
ductes dirigits, sobretot, a les dones.

Iniciativa d'una veïna nostra, Anna 
Bassols Duran

L’Endofest és una iniciativa personal 
d'Anna Bassols, una jove de 31 anys de 
Premià de Dalt diagnosticada d’endo-
metriosi. Segons explica Bassols, “ara fa 
tres anys, el dolor que tenia cada mes 
amb la regla des de petita es va conver-
tir en quelcom totalment inaguantable 
i incapacitant”. Després de múltiples 
entrades d’urgències a l’hospital, on no li 
sabien diagnosticar l’origen del seu dolor, 
finalment van posar nom al que li passava: 
endometriosi. “Amb el diagnòstic, vaig al-
liberar part de la frustració i el sentiment 
d’incomprensió, però també van aparèixer 
molts dubtes i pors”, diu Bassols, que ad-
met que “la primera pregunta que em va 
venir al cap va ser: podré ser mare?”.

Mentre organitzava l’Endofest, Bas-
sols va passar per diversos tractaments 
de reproducció assistida fallits. “He deci-
dit combatre la incertesa, la impotència, 
la ràbia i la por que sento amb superació, 
motivació, empenta i il·lusió”.

La marca d'#Endofest, creació de 
l'artista Lyona

Lyona és el pseudònim de Marta Puig. 
És una il·lustradora, dissenyadora gràfica 
i de moda, fotògrafa i artista multidisci-
plinària catalana, coneguda sobretot com 
a directora de videoclips.

El festival neix per donar a conèixer l’endometriosi i recaptar fons per investigar-la a l’Hospital Clínic

Escanegeu el codi 
QR per comprar les 

vostres entrades 

Escanegeu el codi 
QR per fer les 
vostres aportacions

Què és l’endometriosi?
L’endometriosi  és una malaltia crò-

nica que es produeix quan l’endometri, el 
teixit que recobreix l’úter, creix i s’implan-
ta fora de la cavitat original. Acostuma a 
afectar el peritoneu pelvià  (membrana 
que cobreix la cavitat abdominal), els 
ovaris, les trompes de Fal·lopi i la resta 

de la regió pelviana, incloent-hi l’intestí, la 
bufeta i el recte.

Actualment, l’únic tractament de 
l’endometriosi és l’ús continuat d’anticon-
ceptius per tal de parar el procés i no per-
metre que la malaltia evolucioni. En alguns 
casos s'opta per tractaments hormonals 
o, fins i tot, per la cirurgia.
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Política Municipal

Ple ordinari del 21 de març del 2022

Aprovació provisional 
de la modifi cació de 

l’ordenança fi scal núm. 4 
(plusvàlua), per al 2022

Aprovació inicial de la 
Modifi cació puntual del 
POUM, en relació amb 

la modifi cació en l’àmbit 
del polígon d’actuació 
urbanística número 02 

“Can Costa”

Aprovació de la delegació 
parcial de competències 
al CC del Maresme per 
als projectes “Promoció 

de la salut” i “Millora 
del manteniment de les 

zones verdes”, en el marc 
del Programa Treball i 

Formació 2022

Aprovació de l’increment 
retributiu del 2%, amb 

efectes de l’1 de gener de 
2022, del personal de la 

corporació

APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació del 
conveni i delegació de 

competències al Consell 
Comarcal del Maresme 

per al desenvolupament 
del projecte “La ruta de la 
Guerra Civil al Maresme"

APROVADA PER UNANIMITAT

Aprovació de la 
modifi cació de 

pressupost núm. 2/2022

Junts
PSC

ERC-AM
Cs

Crida

Aprovació del text refós 
II de la modifi cació del 

Pla Especial del Patrimoni 
arquitectònic i ambiental, 
fi txa 79, de la fi nca “Can 
Font” i “Can Tecla Sala”

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Junts
PSC

ERC-AM
Crida

Cs

Escanegeu el codi QR per 
veure i repassar tota la sessió

Famílies de l’Escola 
Santa Anna reclamen 
un nou edifi ci per a 
l’institut escola
L’alcalde va informar que l’Ajunta-
ment avançarà els diners a la Ge-
neralitat de Catalunya i construirà 
aquest nou edifi ci, en uns terrenys 
al costat de l’actual centre. Així, es 
completa durant anys l’oferta edu-
cativa a Premià de Dalt d’infantil 
a secundària. En el Ple, també es 
va anunciar l’obertura del CAP 
Premià de Dalt - Víctor Català 
aquesta primavera.

Escanegeu el 
codi QR per llegir 
la crònica del Ple
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Política municipal

Tot un èxit la 2a jornada de 
transmissió del coneixement 
entre empreses locals

El passat dia 10 de març, la regidoria 
d’Empresa va organitzar la 2a Jor-
nada de Capacitació per part de les 
empreses tractores del territori a to-
tes les empreses de Premià de Dalt, 
connectant així el teixit empresarial i 
reforçant alhora el networking local. 

La vila compta amb empreses que 
disposen d’aprenentatge acumulat 
per  ensenyar, experiències a compar-
tir i coneixement a transmetre. Des 
de l’Ajuntament, es va identifi car que, 
tot i ser un territori petit, gran part 
de les empreses no es coneixen entre 
elles, desaprofi tant així possibilitats 
de col·laboració. Per aquests motius 
es va organitzar una segona  jornada 

de capacitació empresarial i networ-
king.

Tres visites a tres empreses
En aquesta jornada, s’han fet tres 

visites a tres empreses tractores del 
territori. Cadascuna d’elles va expo-
sar un àmbit del seu creixement que 
els ha resultat vital i alhora inspirador 
per a totes les persones assistents.

30 persones van participar a la 
jornada. L’objectiu va ser aprendre i 
compartir experiències. Les empre-
ses que han obert les portes de casa 
seva per ensenyar el que han après i 
compartir les bones pràctiques han 
estat González Arte y Decoración, 

Labbox i Grup Roig.  
Per a les persones assistents ha 

estat impactant veure empreses pro-
peres que han pres decisions valen-
tes, que constantment s’han adaptat 
al canvi, que han trencat ortodòxies 
de sector i d’empresa i que avui, 
amb totes les difi cultats existents, 
creixen. 

Teixit empresarial connectat
Aquesta jornada ha servit per 

crear un teixit empresarial del mu-
nicipi més vinculat i connectat i fruit 
d'això poden sorgir noves oportuni-
tats de col·laboració entre totes les 
empreses. 

Es consolida la premissa que el municipi és un territori obert a la col·laboració i la innovació
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Tauler de notícies

bre
us L'enjardinament 

de l'Espai La 
Fàbrica, enllestit

MUNICIPI

El delegat del 
Govern visita 
Premià de Dalt

POLÍTICA

La visita institucional del delegat del Govern, 
Toni Morral, va consistir en una reunió de treball 
amb part del govern municipal. A la trobada, es 
van tractar temes estratègics relacionats amb 
la mobilitat, els fons europeus Next Generation, 
l’Espai Respir i nous projectes municipals.

Fa unes setmanes es va acabar l’enjardina-
ment dels terraplens situats a l’Espai La 
Fàbrica, entre la Riera de Sant Pere i l’avingu-
da Caritat. Es tracta d’espècies vegetals que 
són de baix manteniment i que atorguen una 
continuïtat paisatgística a la zona. 

Comença la temporada de prohibició de 
fer foc al bosc per evitar incendis
Des d'aquest darrer 15 de març i fi ns al 15 
d’octubre, ja no es pot fer foc als terrenys 
forestals sense autorització prèvia per part 
dels Agents Rurals o ens apoderats. 

Amb l’entrada de la primavera, i sobre-
tot a causa de l'absència de pluges impor-
tants que arrosseguem des de fa mesos, les 
condicions favorables a la generació de focs 
en les masses forestals s’incrementaran i 
el nombre d’incendis podria continuar sent 
superior a la mitjana de l’època. Aquest fet 
també es veu agreujat durant els episodis 
de forts vents que s'han donat durant els 
darrers mesos.

La norma que regula aquesta prohibició 
estipula que en els terrenys forestals, esti-
guin o no poblats d’espècies arbòries, i en la 
franja de 500 metres que els envolta no es 

pot encendre foc sigui quina sigui la fi nalitat. 
Aquesta prohibició també té en compte 
barbacoes durant els mesos d'estiu.
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Solidaritat

Premià de Dalt recull 15 tones 
d’ajuda humanitària per a Ucraïna

El municipi ha demostrat un cop més 
la seva gran solidaritat i implicació en 
temes socials i humanitaris. 15 tones 
de material ha estat la impressionant 
xifra obtinguda en els tres dies que ha 
durat la campanya solidària de recollida 
i enviament d’ajuda humanitària al poble 
ucraïnès, organitzada des de l’entitat 
local Dones del Maresme del 2 al 4 de 
març, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment.

La sala polivalent de l’antic ajunta-
ment, cedida pel consistori, va quedar 
petita des del primer dia davant la 
magnífi ca aportació de roba, aliments, 
medicaments i material sanitari, entre 
d'altres productes, per fer-los arribar 

al poble ucraïnès. També hi va haver qui 
va ajudar com a voluntari, col·laborant 
a ordenar i organitzar tot el que anava 

arribant o bé també carregant els 
diferents vehicles, camions i furgonetes, 
per traslladar tot el material a Ucraïna. 

La recollida va durar tres dies 
i l'ajuda va fer petita la sala 
polivalent de l'antic ajuntament
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Parades segons Ajuntament

Illa Fantasia

Camí del Mig / C. de l´Abat
Marcet

Torrent Castells / Passatge
Camèlies

Plaça Verge del Remei

C. Verge del Remei / Camí
Antic de Teià

Av. Fèlix Millet/ctra. de Premià
de Mar

Ctra. d´Enllaç (Ajuntament)

Ctra. d´Enllaç / C. Vogi

Ctra. de Premia de Mar/mestre
Enric Morera

Recorreguts

Recorregut llançadora llarg

Recorregut llançadora curt

de dilluns a divendres feiners (excepte agost)

Horari

07.20  07.50  08.30  09.10  09.50  10.30  10.55*  11.30  14.20

dissabtes, diumenges i festius (tot l’any)

No hi ha servei.

Premià de Dalt -
Intercanviador C3/C4862

Per facilitar la feina del conductor/a, situeu-vos a prop de la parada i indiqueu que 
voleu pujar a l’autobús fent un petit senyal amb la mà.
El compliment d'aquests horaris està subjecte a les incidències i contratemps de la via pública.
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C. Verge del Remei / Camí Antic de Teià

Av. Fèlix Millet / Ctra. de Premià de Mar

Ctra. d’Enllaç (Ajuntament)Pr
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e 
D
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t

Illa Fantasia (rotonda de les Flors)

Torrent Castells / Passatge Camèlies

C. de Torras i Bages (barri del Remei) / Torrent de Castells

Illa Fantasia (rotonda de les Flors)

Ctra. d’Enllaç / C. Vogi

Camí del Mig / C. de l’Abat Marcet

10
 m

in
ap

ro
x.

C3/4
C14
C30

Més informació a:
T. 93 798 11 00

www.moventis.es

H
O
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Moventis dona suport a

5 
m
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x.

15
 m
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ap
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x.

C3/4
C14
C30

C14*

C14

C14

C14*

C14*

* Línia amb parada propera

Enllaça amb C3 (Crta. de Premià de Mar / C. Mestre Enric Morera).

La Font Blava
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International Carnaval Cup

És el quart cop que el FC Barcelona conquereix un torneig que cada any se supera i guanya prestigi

El Barça, campió de la International 
Carnaval Cup a Premià de Dalt

La International Carnaval Cup és pro-
bablement el millor torneig de futbol 
infantil de tots els que es disputen a 
l’Estat espanyol i té lloc al municipi, a les 
instal·lacions del Club Esportiu Premià.

Enguany, 28 equips han participat 
en l’esdeveniment, organitzat per Marín 
Sports Events amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, entre el 25 i el 27 de febrer. 
El talent futbolístic i les grades plenes 
van ser una constant els tres dies.

El títol es va decidir en una fi nal 
entre Barça i Reial Societat, on el gran 
dominador va tornar a ser l’equip blau-
grana, que va donar una lliçó de futbol al 
primer toc, amb ràpides transicions, joc 
molt obert als extrems i gran efectivitat. 
Un domini de l’esfèric absolut.

La Reial Societat va plantar cara, es 
va defensar molt bé durant gran part del 

partit, però va acabar sent derrotada 
per 2-0. Extraordinari torneig del Barça, 
que va marcar 23 gols en set partits i no 

en va encaixar cap. Enhorabona a Barça 
i Erreala i també a la resta de partici-
pants. Ens veiem l’any vinent!

FORMADORS/ES AMB

EXPERIÈNCIA EN EL FUTBOL

FEMENÍ

INSTAL·LACIONS

INMILLORABLES

EL FUTBOL
FEMENÍ T'ESTÀ
BUSCANT!

C/ Riereta, s/n, Premià de Dalt

622241996 / 646885509

femenipremiadedalt@gmail.com

TOTES LES EDATS

METODOLOGIA PRÒPIA

T'ANIMES?
T'ESPEREM!

Descompte
50%

quotes

EQUIPS FEDERATS
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Any Valerià Pujol

El passat 20 de març començava la 
commemoració de l’Any Valerià Pujol, 
un circuit d’activitats i convocatòries 
dedicades a l’escriptor de Premià de Dalt 
que s’allargarà fi ns l’inici de 2023 i amb el 
qual es vol recordar la seva fi gura en el 
70è aniversari del seu naixement i el 30è 
aniversari de la seva mort. La progra-
mació l’organitza l’associació literària 
Can Vallerià, que justament té la seu a 
la masia homònima i que és on va néixer 
Pujol, una de les fi rmes més importants, 
sobretot en poesia, de la generació dels 
70 a Catalunya, per bé que també es va 
fer un nom pel seu activisme polític i va 
exercir de professor a l’Institut de Vilas-
sar de Dalt, actualment Jaume Almera, 
que prèviament havia contribuït a fundar. 

El tret de sortida de l’Any Valerià 
Pujol va ser l’acte El crit i la paraula, 
on amics del poeta van recitar i cantar 
obres seves. Al mes de maig la trobada 
serà de poetes de la generació de Pujol i 
s’inaugurarà una exposició.

A l’agost, el festival estiuenc Poetes 
sota la lluna, també a Can Vallerià, acollirà 
un espectacle de producció pròpia sobre 
la seva poesia amb la rapsoda Cinta 
Massip i el guitarrista Toti Soler. Després, 
al setembre, es farà un acte acadèmic a 

Arrenca l'Any Valerià Pujol
Està previst un circuit d'activitats i convocatòries dedicades a l'escriptor per recordar la seva fi gura

Fotos: Carlos Sánchez

la Biblioteca Jaume Perich i a primers del 
2023, l’editorial Quaderns de la Font del 
Cargol, que Pujol va impulsar, editarà la 
seva poesia completa en dos volums. 

També durant l’any 2023 s’inaugurarà 
una ruta literària Valerià Pujol per Premià 
de Dalt. La iniciativa compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Essent així com són
les mans
tan vastes i complicades
tan plenes de carpis i metacarpis
i dits

essent els dits tan llargs
i extensos
tan plens de falanges i falangetes
-ínes, ròtules i articulacions
tan plens de músculs
minúsculs
ungles, nirvis i tendons

i essent la guitarra com és
tan plena de cordes
ponts i clavilles
trastos, secrets i subdivisions

com podria mai arribar a tocar-la
sense cometre equivocacions?

Pau Riba

Les mans
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Biblioteca Jaume Perich i Escala

Les recomanacions de la 
Biblioteca Jaume Perich i Escala

La vall de Mulde
Obra de Daniela Krien (Mecklen-

burg-Pomerània Occidental, 1975), tra-
duïda per Maria Bosom. Premiada l’any 
2015 amb el Premi Nicolas Born.

El riu Mulde és un afl uent del riu 
Elba que té 124 quilòmetres de recorre-
gut i que en l’època de la divisió alemanya 
es trobava a la zona oriental, és a dir 
a la República Democràtica Alemanya 
(RDA). La reunifi cació d’Alemanya va 
provocar moviments en la vida de la 
gent d’aquella zona, i dins de Berlín ma-
teix, on trigaren a caure els prejudicis 
envers la gent de la RDA. Ja fossin inte-
grats o dissidents, tots van ser posats 
en el mateix sac.

Amb una extraordinària habilitat 
narrativa, a La vall del Mulde l’autora 
mostra una galeria de personatges 
que sorgeixen d’una massa anònima, la 
majoria víctimes d’una situació encara 
inestable, d’un país encara en procés de 
reconstrucció.

En un canvi polític radical, en una 
revolució, fi ns i tot si és pacífi ca com 
va ser el cas, hi ha qui guanya i hi ha qui 
perd. Daniela Krien explica històries que 
en la seva simplicitat posen els cabells 
de punta. En aquestes històries hi apa-
reixen xocs entre els dos mons polítics 
ara en contacte, tensions, discrimi-
nacions fi ns i tot en el camp laboral, 
moments de desesperació o frustració 
davant la manca de perspectives, morts 
violentes i suïcidis. 

Daniela Krein ens ofereix un testi-
moni literari del destí d’una generació 
en aquest fresc coral d’unes vides 
que van perdre l’equilibri en un punt 
d’infl exió històric. Però aquests retalls 
de vida, aquestes novel·les en miniatu-
ra, van més enllà d’uns destins indivi-
duals: esbossen un retrat de la gent 
d’avui. Krien escriu sobre la desespera-
ció profunda i la desorientació, sobre la 

La vall de Mulde
Daniela Krien

MésLlibres
2022

El món es torna senzill

culpa i el ressentiment; i entremig de 
tot això també hi brillen escletxes fulgu-
rants de dignitat i resiliència. La vall del 
Mulde ens parla d’aixecar el cap malgrat 
tot, de sobreviure i refer la vida amb la 
major dignitat possible.

El món es torna senzill
És la crònica, escrita per Laura 

Gost, d’una erupció emocional. A través 
de la mirada neta de la protagonista, 
assistim a la retransmissió en primera 
persona d’un procés de combustió in-
terior; d’un viatge que va des de la fase 
inicial d’emotivitat d’una noia de catorze 
anys fi ns arribar al llindar de la primera 
maduresa. 

El gran tema d'aquesta novel·la és el 
control, la recerca permanent i incerta 
d'un mínim de control, d’autocontrol, 
d’alguna cosa a la qual poder agafar-se 
quan el propi món sembla que trontolli i 
el terra no és ferm. La protagonista es 
mou tota l’estona entre dos mons, un 
amb èpoques amb un excés de control 
i un altre amb episodis de total des-
control. Aquesta recerca d'estabilitat 
i equilibri, en aquest cas, com passa i 
malauradament continua passant a molts 
adolescents avui dia, la concentra en un 
aspecte tan primari com el menjar. 

La protagonista es passa la vida fl ir-
tejant amb l'abisme, i ho fa a través del 
vòmit. Però a mesura que creix acaba 
tenint molt detectats els seus monstres 
interiors i les seves pors. Créixer també 
és això, tenir llums i ombres. Passa de 
tenir un trastorn a, anys més tard, con-
vertir allò que era un problema en una 
fortalesa. Aprèn a ser més fl exible.

El llibre dona un missatge optimista, 
mostra que tot i que la vida pot ser difí-
cil, el fet d’haver trepitjat fons en algun 
moment et pot acabar ajudant. Perquè 
tot l’ajuda a ser la persona que esdevé 
amb el pas dels anys. Sense les om-
bres, no hauria arribat a ser qui és ara. 
L’evolució personal, l’exploració dels 
desitjos i la gestió de les contradiccions 
confl ueixen en un testimoni coherent 
que és també, i sobretot, un manifest 
a favor de la llibertat d’elecció com a 
única manera de viure. 

Laura Gost
Empúries Narrativa
2022

Aquest mes d’abril, amb 
motiu de la celebració de la 
diada de Sant Jordi, trobareu 
moltes novetats. Entre elles 
en destaquem dues.
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Xarxes socials

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

@montsesanchizb

@4familylight

@elracodelateresa

@trossetsdemaresme

@joanmanel

@tora_blava

@gabricim @petitjardifl orsgemma

@premia_dalt

Les piulades més vistes
Des de #premiàdedalt també fem una crida que qui pugui ens porti pinso per als 
gossos i gats d’Ucraïna #premiàdedaltpoblesolidari @caadmaresme @animalsmaresme

2 de març del 2022 2,136

S’ha perdut una gosseta, la Bruna, a la Paret Seca, prop de la Cadira del Bisbe 
al camí del Serviol, a #premiàdedalt. És una gossa d’atura de color negre

12 de març del 2022 841

#premiàdedalt rebutja i condemna l’atac injustifi cat de Rússia a Ucraïna i se solidaritza 
amb el poble ucranià. L’acte acaba amb un emotiu minut de silenci @ACMunicipis 

Amb la presència al #plepremiàdedalt de famílies de l’Institut-Escola Santa Anna, 
@triadojosep informa que @ajpremiadedalt farà un nou edifi ci per aquest centre 

avançant els diners. També diu que al maig obrirà portes el nou CAP Víctor Català 

1 de març del 2022

21 de març del 2022

1,290

516
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Rescatem la conselleria 
d'Ensenyament

La llengua, eina d'aprenentatge 
i no de confrontació

Recuperem la 'normalitat' 
en favor de la gent!

SOS Institut Escola Santa Anna

Qualifi cació: no assoleix 
les competències bàsiques

La gent de Junts-Nou Impuls hem apostat des del primer moment per 
l’excel·lència educativa i així ho hem demostrat sempre. L’any 2018, vam 
traslladar a Ensenyament el col·lapse de l’Institut Valerià Pujol del nostre 
poble i, anys més tard, la Generalitat ens va proposar crear un institut escola 
a l’actual Escola Santa Anna. Una solució, recordem, que tothom, comunitat 
educativa inclosa, va trobar encertada.

Avui, a l’espera de la signatura del conveni amb la Generalitat, hem decidit 
rescatar la conselleria d’Ensenyament i construir directament nosaltres un 
nou edifi ci que acollirà l’Institut Escola Santa Anna en els terrenys del costat 
del centre. Avançarem els diners –gràcies a la bona situació de les fi nances mu-
nicipals– i farem les obres perquè per a nosaltres, com dèiem, la màxima prio-
ritat és l’educació dels nens i nenes de Premià de Dalt, amb un doble objectiu: 
reduir la segregació i l'absentisme escolar a la secundària i, alhora, fer un salt 
qualitatiu a infantil i primària. Amb el nou edifi ci, es completarà el mapa educa-
tiu de Premià de Dalt per als propers 15 anys (escola bressol, infantil, primària i 
secundària) garantint un horitzó formatiu a tots nivells per al nostre poble. 

Sempre hem defensat que posem les persones al centre de tot. Doncs 
bé, amb l’obertura de l’esperat CAP Premià de Dalt Víctor Català que 
donarà servei a 16.000 habitants aquesta primavera, l’àmbit de salut 
també quedarà completat. Aquesta és la nostra manera de fer. Aquest és 
l’#ADNPremiàdeDalt.

@juntsperpremiadedalt

La solució que preveu l’acord a què han arribat PSC, ERC, Junts i En Comú 
és la bona jurídicament perquè treu la responsabilitat de decisió a directores 
i directors dels centres. En general –i alguns polítics– n’han fet una lectura 
esbiaixada, superfi cial i poc rigorosa que provoca una confusió evident dient 
que s’obre pas al castellà. I això és rotundament fals. L'acord al qual s'ha arribat, 
en base jurídica, deixa clar que el castellà es fa servir a tot arreu perquè hi ha 
la matèria de llengua i literatura però també perquè es fan servir recursos en 
castellà de manera ben natural  i posa èmfasi en recursos digitals de la xarxa 
(mapes, pel·lícules, documentals, gràfi ques, enciclopèdies, etc.) que, com sabeu, 
són majoritàriament en castellà, posant en evidència una altra realitat.

Amb aquest marc legal, el tema torna a quedar en mans de decisions peda-
gògiques dels centres, amb l’aval de la Generalitat, i fora de la invasió dels tribu-
nals. Tothom hi està fent safareig perquè en aquests moments sembla que sigui 
més important un titular de confrontació que el contingut real del moviment 
jurídic que es promou. Però cal conèixer de què estem parlant i anar més a fons 
dels titulars i, sobretot, evitar fer seguidisme de qui considera que hem de con-
tinuar fent de les llengües un motiu de confrontació i no pas d’aprenentatge.

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

Tornem als plens presencials. Com que els fem cada dos mesos (tot i la nostra 
demanda de tornar a fer-ne un al mes), s'hi van concentrar molts temes. Per 
això hem cregut oportú remarcar tres punts que et poden interessar!

- INSTITUT ESCOLA SANTA ANNA. Volem que les promeses fetes pel go-
vern no quedin només en boniques paraules o eslògans de campanya i passin a 
ser una realitat. Els terrenys adjacents a l'escola ja són municipals i qualifi cats 
d'equipaments, però al Ple no es va modifi car el pressupost per fer la despe-
sa promesa. Demanem a Ajuntament i Generalitat que deixin les picabaralles i 
que es posin d'acord i treballin amb la comunitat educativa per resoldre al més 
ràpid possible el retard en la construcció del nou edifi ci. I als partits que no 
facin campanya amb els drets i anem tots a l'una en la seva defensa.

- BUS PREMIÀ-BARCELONA. Després d’exigir i fer contínues propostes 
al govern per fer realitat un servei de bus que cobreixi les necessitats, i de 
demandes veïnals, fi nalment hem aconseguit la creació d’un nou servei que 
connecti tot el poble amb la ciutat. Ara seguirem fent feina per implantar el 
servei dels diumenges.

- MEMÒRIA HISTÒRICA. Des de 2015 demanem posar en valor la memòria 
de Neus Català i els infants que va salvar de la guerra. Finalment es faran part 
de les accions que demanàvem.

En vols saber més? Això ha estat un tastet. 
Al codi QR tens informació de totes les propostes.

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

La relaxació de les mesures covid ens va permetre reprendre els plens presen-
cials i amb ells els estirabots i mostres de prepotència i menyspreu a l'oposició 
i la ciutadania, que ens haurien pogut estalviar.

La prèvia va ser la visita anunciada, en manifestació pacífi ca, de l'AFA de 
l'Ins. Escola Sta. Anna (que s’havia cregut el relat fals del govern) per queixar-se 
de la poca transparència d'aquest Ajuntament i de l'incompliment de les seves 
obligacions en referència a la cessió necessària de terrenys a la Generalitat 
perquè hi construís els edifi cis del nou institut escola. Aquesta incompetència 
ens obligarà a instal·lar barracons per al curs vinent.

Vam haver de suportar també un "quan vostè em governi contracti a qui vul-
gui, que és el que he fet jo" de la regidora Josi Duran, com si l'Ajuntament fos casa 
seva i els diners dels nostres impostos també. Per postres, vam haver d'entomar 
un "la partida pressupostària no l'he baixat, disculpa'm" del regidor Alejandro 
Costa, com resposta a una petició feta per instància escrita 10 dies abans del Ple. 
I algunes altres perles que no caben en aquest breu espai de La Pinassa.

Per tot plegat, i en època d'avaluacions escolars, la qualifi cació queda en un 
No Assoleix. Facin els deures, si us plau, perquè el que administren és la cosa 
pública i això demana seriositat, respecte, dedicació i transparència.

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

Se acerca el fi nal del curso y muchas familias de Premià de Dalt ya se encuen-
tran con la incertidumbre de pensar cómo se afrontará el nuevo curso, ya que 
la promesa del instituto escuela se hace efectiva pero sin medios, por tanto sin 
clases, y eso signifi ca que la única forma de ubicar a los alumnos es con barra-
cones o sacrifi cando líneas de primaria para que se pueda absorber la ESO. Por 
tanto, una vez más l@s alumn@s, pagarán la inmovilización y falta de voluntad de 
cumplir con las promesas tanto por el ayuntamiento como por la Generalitat. 
Las familias que tengan a sus hij@s estudiando primaria verán reducida su zona 
de recreo y la desaparición de algunas de las clases que usan habitualmente. Y en 
educación infantil, se reducirá el espacio para las clases de psicomotricidad, tan 
necesarias. Desde Ciutadans, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, 

viendo estas injusticias, decidimos llevar al Parlament de Catalunya una propues-
ta de resolución para que la Generalitat se comprometa a construir el instituto 
para el curso 2023/24 y que se comprometan a redactar el proyecto antes de 
seis meses. Otra acción que propondremos tanto a la directora del centro como 
a la AFA es una reunión con nuestros diputados de Ciutadans en el Parlament, 
para que expliquen el futuro que les espera a sus alumn@s si no se pone una rá-
pida solución al instituto-escuela. Premià de Dalt no se merece promesas vacías, 
Ciutadans seguirá haciendo oposición para dar voz a nuestros vecin@s.

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

Premià de Dalt
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guerra entre Rússia i Ucraïna anava a 
esclatar. 

En dos països amb tants lli-
gams de tota mena entre ells, com 
són Ucraïna i Rússia, deu resultar 
difícil d’entendre aquest conflicte 
bèl·lic, oi?

És ridícul... Coneixem per la his-
tòria de la II Guerra Mundial que no-
saltres lluitàvem junts amb Rússia en 
contra d’Alemanya. I ara els alemanys 
lluiten amb nosaltres en contra de 
Rússia. El món al revés. És un fet del 
qual potser ens sentim avergonyits 
que pugui haver passat ja que com-
porta moltes contradiccions entre la 
nostra gent. Els ucraïnesos, els rus-
sos i els bielorussos tenim la mateixa 
mentalitat i mai hauríem imaginat que 
la guerra ens podia separar. 

Tens alguna persona a la famí-
lia que estigui lluitant?

No, per la meva part no tinc a 
ningú lluitant, de moment. Però fa uns 
dies, el nostre president, Volodímir 
Zelenski, va fer una declaració que 
tothom d’entre 18 i 60 havia d’estar 
preparat per lluitar a l’exèrcit. El 
meu pare té 57 anys, així que encara 
li poden trucar en qualsevol moment 
per anar a lluitar a la guerra i això 

m’espanta molt.

Com van començar aquestes 
hostilitats entre els dos països?

Si ens remuntem al 2014, Rússia 
ens va prendre la península de Crimea 
i aquest fet va influenciar-nos molt 
en el nostre pensament. Aquest va 
resultar el primer punt del conflicte. 
Després van iniciar un altre conflicte 
armat a la zona del Donbass, a l’est 
d’Ucraïna. Aquest territori ha funcio-
nat com a cavall de Troia per entrar i 
envair el meu país.

El patriotisme de la ciutadania 
ucraïnesa ha sorprès tothom amb 
la invasió de Rússia. Com ens ho 
pots fer entendre?

Crec que és espectacular. Penso 
que el món no ha vist abans mai 
aquest suport al moviment en contra 
de la guerra i a favor de proclamar 
la pau. Tothom vol ajudar els uns als 
altres i això és de gran ajut per al 
nostre país. Les aportacions de tants 
països en forma de menjar, medica-
ments, roba... són imprescindibles. 
La gent d’Ucraïna té moltes neces-
sitats actualment. El meu desig és 
que mori el menor nombre de gent 
possible i que aquesta guerra acabi 
aviat. Si us plau!

L'Anna és veïna de Premià de Dalt, 
però va néixer i té tota la seva famí-
lia a Ucraïna. Davant de la invasió 
que està vivint el país per part de les 
forces russes, parlem amb Dykalenko 
per valorar com està la situació i 
aprofundir més en el conflicte. Ara 
per ara, tota la família de l'Anna en-
cara es troba al país i en una situació 
de constant espera. 

Tens família a Ucraïna?
Sí, tota la meva família viu allà. De 

moment estan atrapats a Kherson, 
una ciutat al sud del país.

Us imaginàveu que podria es-
clatar la guerra? 

Ningú esperava aquesta catàstro-
fe. La gent estava espantada de les 
notícies sobre els plans d’invasió de 
Rússia, unes notícies que arribaven 
mesos abans a través de les xarxes 
socials. La veritat és que es tracta 
d’una situació estressant pel nostre 
país perquè ningú pensava que la 

Anna Dykalenko 
Ucraïnesa i veïna de 
Premià de Dalt

L'entrevista

"Ningú 
s'esperava 
una catàstrofe 
com aquesta"




