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La nostra federació ja va néixer
amb dos importants reptes,

servir el país i ser al costat
dels catalans. I aquests
objectius amb el pas dels anys

no només s’han mantingut sinó
q u e  a v u i  s ó n  p l e n a m e n t

consolidats. En en cas de Premià de
Dalt, la màxima preocupació és

defensar el benestar dels nostres veïns
i treballem tot l’any per a fer-ho

possible. Amb major o menor
encert, però ens esforcem
diàriament.

Així, és obvi que ens emocioni d’una manera
especial l’acte de liurament dels 42 habitatges
públics de La Fàbrica, perquè és veure com la
tasca, sovint feixuga i no sempre agraïda, que
encetàvem l’any 1992 quan el nostre alcalde, Joan
Baliarda, era regidor d’Urbanisme, ha donat els
seus fruits i avui quaranta-dues persones de
Premià de Dalt tenen un habitatge al seu poble,
quan divuit anys enrere era un somni,
pràcticament una utopia, l’imaginar que on hi
havia l’antiga fàbrica tèxtil, l’any 2010 tindríem
un complex residencial i comercial com aquest.
Ens sentim satisfets dels resultats tot i que,
òbviament, tot és millorable.

La feina però no s’ha acabat i la il·lusió de
Convergència i Unió tampoc. Així, seguim

apostant per l’habitatge públic
pels nostres joves i ja s’estan
construint els 20 habitatges de
lloguer a La Fàbrica, amb un retard
important atribuïble únicament a la
Generalitat de Catalunya (Incasol); els 15
a Riera Riereta II; esperem disposar aviat de
l’esperat centre d’assistència primària i els 30
habitatges tutelats a l’antiga escola Víctor Català
i al febrer de l’any vinent presentarem els 39
habitatges al Torrent Castells, al barri del Remei.
Com tot, es tracta de ser al costat dels veïns,
saber escoltar-los, conèixer les seves necessitats
i defensar els interessos de Premià de Dalt. I des
de Convergència i Unió entenem que aquesta és
la nostra tasca. Gràcies a tots i Bon Any 2010.




