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Benvolguda, 

 

El passat dia 6 de febrer de 2018, tant jo, com el regidor d’ensenyament vam anar  als 

serveis territorials d’ensenyament per tractar diferents temes que ens ocupaven a Premià 

de Mar, i entre ells , el tema del mòdul de La Lió. 

 

Vam exposar el projecte educatiu de l’escola basat en una racionalització extrema dels 

seus espais físics, limitats i poc funcionals per tractar-se d’una antiga fàbrica. A més, 

l’escola va presentar, posteriorment,  la descripció detallada dels usos d’aquest mòdul 

que es pretén retirar. 

 

El passat 3 de maig de 2018 el regidor d’ensenyament, Rafa Navarro, va comunicar de 

forma insistent la voluntat de trobar una solució conjunta que passés per no haver de 

treure el mòdul de l’escola La Lió. 

 

No tenint resposta, es va sol·licitar en tres ocasions reunió amb el director general de 

centres públics, al què se’ns va respondre que donada la situació política, no es donaven 

hores per reunions. 

 

Avui, 7 de juny rebem comunicació oficial de la Generalitat de Catalunya on es comunica 

la retirada de l’esmentat mòdul de forma imminent. 

 

Entenem que la col·laboració entre administracions és cabdal i necessària pel bon 

funcionament del servei públic que oferim i entenem també que és la via del diàleg i 

l’entesa que han de regir les accions a dur a terme. La unilateralitat ens porta a un greu 

conflicte amb l’escola i amb l’AFA, i com Ajuntament no podem acceptar decisions 

unilaterals que afecten als nostres veïns i veïnes. 
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Demano que de forma immediata es procedeixi a aturar la retirada del mòdul de la 

Lió i se’ns atengui personalment per tractar la qüestió i buscar vies de solució. 

 

En paral·lel, estem en contacte amb la comunicat educativa de Premià de Mar, 

especialment amb direcció i AFA de La Lió, per dur a terme totes les accions de 

mobilització ciutadana necessàries per donar a conèixer a l’opinió pública aquesta 

situació. Així mateix, impedirem dins de les nostres atribucions el desmuntatge del mòdul 

fins que trobem vies de diàleg.  

 

Esperant la seva resposta. 

 

Salutacions,  

 

 

 

 

 

Miquel A. Méndez Gil 

Alcalde 

 

A Premià de Mar, 7 de juny de 2018 
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