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na de les prioritats d’aquest Govern Municipal és posar a l’abast dels veïns les eines
que, en la mesura del possible, puguem per
incentivar l’economia i fomentar l’ocupació.
L’any passat vam posar en marxa el Pla 3000 i
el Pla de Foment de l’Autotocupació, el primer
amb ajuts de 3000€ en contractar una persona
aturada del poble i el segon amb una subvenció de 1500€ per passar d’aturat a emprenedor.

Abril

Diada Nacional

Aquestes dues iniciatives junt al programa Forma’t –formació i pràctiques a empreses amb una remuneració de 600€/mes durant
mig any- per a persones en risc d’exclusió social,
i els plans municipals d’ocupació són propostes clares que contribueixen, sens dubte, a
la creació de llocs de treball al nostre poble.
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DIMARTS

U

Des del Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica, en determinats casos en
col·laboració amb Serveis Socials, donem l’oportunitat que la població s’informi de tot el relacionat amb l’oferta i la demanda de feina, els ajuts,
la implantació de noves empreses o la formació i l’acompanyament per fer néixer projectes.
Vivim un moment de reptes, d’oportunitats i d’encetar nous projectes. I per fer-ho,
comptem amb tots i cadascun de vosaltres. Participeu, digueu la vostra, feu-nos
arribar suggeriments. Som al vostre servei.

Josep Triadó, alcalde
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El govern municipal vol comptar amb la participació dels veïns i posarà en marxa eines de participació
ciutadana perquè tothom pugui dir la seva

EL 13 DE GENER, EL
GOVERN MUNICIPAL VA
PRESENTAR ALS VEÏNS
DE LA FLORESTA I CAN
VILAR, AIXÍ COM A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’AQUEST
BARRI, LA SEVA PROPOSTA
PER ORDENAR EL SECTOR
DE CAN VILAR, AVUI UN
SOLAR DESCAMPAT SITUAT
ENTRE L’AUTOPISTA, EL
CAMÍ DEL MIG, RIERETA I
MARGARIDA DE SUCRE.
Vista aerea de la proposta en 3D

El nou Can Vilar

El pulmó verd de La Floresta / Can Vilar
Una àmplia zona verda que faria de
barrera visual i acústica respecte l’autopista; un centre de dia; apartaments
tutelats; parc infantil; carrers interior
per a vianants; un gran espai de socialització canina; i un supermercat de
proximitat de menys de 700m2 amb
aparcament soterrat per donar servei
a la zona són els elements que conformen la proposta de l’equip de govern.
A la presentació del nou Can Vilar va
quedar palès que gran part dels veïns
està d’acord amb la idea exposada
però mostraven la seva disconformitat
amb dos aspectes que l’alcalde, Josep
Triadó, es va comprometre a millorar:
l’impacte visual del supermercat de

proximitat i la mobilitat que es derivi
d’aquest equipament.
En aquest sentit, l’alcalde es va posar
a disposició de tots els veïns per, entre
tots, millorar la proposta la qual, com
va explicar, “inclou aquest supermercat per finançar tot el projecte, tal i com
,
vam fer en el seu moment amb l Espai la
Fàbrica”.
Josep Triadó va fer especial incidència en recordar que, “la nostra manera de
fer és que tots els projectes a desenvolupar
es facin complint tres requisits per a nosaltres imprescindibles: no apujar impostos,
no endeutar-nos demanant préstecs i que
,
l actuació a fer sigui sostenible”.
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Coneixeu l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor?
És un servei gratuït d’informació, d’ajuda, de mediació i d’orientació destinat a les persones consumidores i usuàries perquè puguin
exercir els seus drets bàsics.
L’Ajuntament té una Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC) des
de l’any 2003.

QUINS SERVEIS OFEREIXEN?
Atenció al ciutadà, prèvia visita

Qualsevol altra funció relaciona-

La recaptació d’aquest any per a
La Marató de TV3, assolida a través
de nombroses activitats a càrrec

da amb la defensa dels drets de les

de les diferents associacions cultu-

persones consumidores i usuàries.

rals, esportives i col·laboradors

L’OMIC no és un organisme creat amb la
finalitat d’obligar a complir les normes
de consum sinó que té com a finalitat
mediar en els conflictes i intentar fer
respectar les normes. Però, al cap i a la
fi, aquelles reclamacions que malauradament no son resoltes a favor del
consumidor, sempre poden ser resoltes
davant de la justícia ordinària o altres
administracions públiques en sectors
molt concrets (serveis telefonia, banca o
assegurances).

de Premià de Dalt, ha superat amb
escreix la xifra de l’any anterior. Els
diners recollits han estat 8.509€.
Premià de Dalt Solidari, entitat
que agrupa totes les persones que
fan possible La Marató a Premià de
Dalt, vol donar les gràcies a tots els
col·lectius que han participat en els
diferents actes solidaris i en particular als vilatans de Premià de Dalt
ja que sense ells no s’hauria assolit
aquesta xifra.

FEINA FETA PER L’OMIC 2014

concertada

VISITES REBUDES

Tramitar les consultes i reclamausuàries i, si s’escau, remetre-les als
organismes competents per tal que

72

EXPEDIENTS DE RECLAMACIÓ

94

resolguin

DENÚNCIES A L’AGÈNCIA
CATALANA DE CONSUM

Gestionar les reclamacions de les

EXPEDIENTS TANCATS
RESOLTS A FAVOR
DEL CONSUMIDOR

persones consumidores i usuàries per
intentar trobar solucions als conflictes
plantejats
Promoure accions d’inspecció de
consum del comerç minorista per

175

VISITES RESOLTES AMB 1
CONSULTA

cions de les persones consumidores i

9
62%

SECTORS MÉS RECLAMATS: TELECOMUNICACIONS
I SERVEIS BÀSICS

35%

normativa que afecta els drets de les
persones consumidores i usuàries
Per concertar una entrevista, poseu-vos en contacte:
Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica
T. 93 693 15 90
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

Segueix el dia a dia
municipal
facebook >

tal de verificar el compliment de la

4

Premià de Dalt
recapta 8.509€
en benefici de
La Marató

Horari
> 11 h a 14 h
DIVENDRES > 17 h a 20 h
DIMECRES

setmanes alternes

twitter >

Ajuntament de Premià de Dalt

@ajpremiadedalt
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El passat 5 de gener es
va celebrar la cerimònia de
comiat de la regidora del
PSC Chus Ponce, que havia
mort un dia abans a l’edat
de 47 anys, fruit d’una
llarga malaltia. La senyera
institucional va onejar a mig
pal durant els tres dies de
dol decretats pel Consistori.

El govern de
Premià de Dalt
s’amplia a
11 regidors
L’alcalde, Josep Triadó, ha volgut retornar la confiança que la regidora de SI li
va donar tant en la seva presa de possessió com en l’aprovació inicial dels pressupostos i li ha ofert formar part de l’equip
de govern, compost per 11 regidors de 17

Comiat a la regidora
Maria Jesús Ponce

possibles.

Maria Jesús Ponce Izquierdo
(24-12-1967 - 04-01-2015)
ha estat regidora del Partit Socialista de Catalunya (PSC) en les dues
darreres legislatures a l’Ajuntament
de Premià de Dalt. Persona estretament vinculada al món esportiu
local, de forma molt especial al Club
de Bàsquet Premià de Dalt, i al barri
de Les Pèrgoles on va residir durant
anys. Des de l’Ajuntament de Premià
de Dalt lamentem profundament la
seva pèrdua i traslladem el nostre
més sentit condol a la família i amics.
Descansi en Pau.

de la renúncia dels dos exregidors del PP
els quals han passat a ser no adscrits a cap
partit polític.
Per decisió pròpia, la regidora renuncia a
l’assignació econòmica que li pertocaria
com a membre del govern, concretament,
per assistència a les juntes de Govern
Local, perquè no vol comportar una nova
despesa per l’Ajuntament. Com ella argumenta “entro com a regidora adjunta en
les àrees en què em veig amb cor de fer-hi
alguna aportació durant el poc temps que
queda”.
La incorporació de Montse Assens com a
regidora adjunta a les àrees especificades és efectiva des del 15 de desembre.
D’aquesta manera, l’equip de govern de
Premià de Dalt queda format per 11 regi-

El camí serpenteja
pels prats verds de l’hivern,
sota els castanyers pelats,
entre les escletxes de sol
i els marges gebrats.
Flueixen les aigües del riu
com ho fa la vida
entre els teus ulls d’esperança.
Ens queda el record perpetu
de les petjades damunt del fang
i el teu somriure dibuixat
a cada fulla que belluga el vent.
Jaume Cases i Mas 4 de Gener 2015

Montse Assens ha entrat al govern com
a regidora adjunta a les regidories de
Cultura, Joventut, Serveis Socials, Participació Ciutadana i Comunicació, després

dors (8 de CiU, 2 no adscrits i 1 de SI). A
l’oposició, PSC (5) i ERC (1).

Montse Assens,
de Solidaritat per
la Independència,
entra a l’equip
de govern com a
regidora adjunta
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13

divendres

19.30 h

Sopar de la Fam

febrer 2015

Representació un conte japonès,
per reflexionar sobre els valors)

10

Casa del Terçó
Parròquia de Sant Pere

dimarts

17.45 h

Tertúlia literària
Biblioteca Jaume Perich i Escala
Associació de pares i mestres Krisol Waldorf

de 18h a 20 h

14

8.00 h

Excursió circular
Olesa de Bonesvalls
(Alt Penedès)
Pati de Sant Jaume
Grup de Muntanya de la SC Sant Jaume

Taller de Risoteràpia
“Deixem-nos anar”

Festa
Carnestoltes 2015

11.00 h

11

dimecres

19 h

Arribada del Rei
Carnestoltes
Rua i premis en metàl·lic a
les millors disfresses.
Més informació
www.grupcarnestoltes.com

12.30 h

Gran Rua Carnaval
13.30 h

Plaça de la Vila

Societat Cultural Sant Jaume

Associació Cultural i recreativa Carnestoltes

Restaurant Sant Jaume

18.00 h

12 a 14 h

Missa al santuari

Maquilla’t per a l’ocasió

Parroquia Sant Pere

12.00 h

Premi a la millor disfressa

Taller Maquillatge

Santuari Mare de Déu de la Cisa

Donatius dels participants:
20€ adults Infantils 10€

Sopar i Festa amb DJ Toni

Festa de la Mare de
Déu de Lourdes
i en finalitzar, processó de torxes

Per ajudar els més feble i lluitar
contra la pobresa infantil

Repartiment Premis
Ball l’Espolsada

Inflables, pallassos

Acció Vinculada al Pla de Barris

9.00 h

4ª Marató Solidaria
d’Aikido

1000 Ukemi Solidaris

Tallers Aprèn a
Estimar-te
Espai Santa Anna

diumenge

Al Pavelló poliesportiu municipal

dissabte

“Llegim i parlem
de l’art d’educar”

cultura . juventut . esports . infantil . festes . gent gran . sortides . tallers .

Compartirem pa
amb oli i aigua.
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Prepara’t per la Rua

Edifici La Benèfica
Associació de la Gent Gran

Torrent Santa Anna
Acció vinculada al Pla de Barris

18 .00h

Rua Carnestoltes
Barri Santa Anna Tió
Tabalers pels carrers
Ball de disfresses
a l’Espai Santa Anna

Concurs disfresses
i Ball

17

dimarts

de 18 h a 20h

20

divendres

19.00 h

Tallers Aprèn a
Estimar-te

Presentació llibre

Taller Abdominals
hipopressius i meditació

Recaptació en benefici Marató de TV3

“Somnis Tricentenaris”

amb Teresa Hernández

Espai Santa Anna

Sala Orfeó · SC Sant Jaume

Arts i Lletres, Associació de Relataires en
Català, Associació d’Artistes de Premià de
Dalt, Assemblea Nacional Catalana (ANC)

22.00 h

Acció Vinculada al Pla de Barris

18

dimecres

Cinefòrum
“Gran Hotel Budapest”
Sala Sant Jaume
19.00 h

Dimecres de Cendra
Parròquia de Sant Pere

diumenge

Crema del Rei
Carnestoltes
amb pa torrat amb all i
julivert, sardines i bon vi
Plaça de la Vila
Associació Cultural i Recreativa Carnestoltes

8.00 h

Preu calçotada 28€ soci i 37€ no soci

Sortida Forn Juan Jorge
Penya Barcelonista Premià de Dalt
Sant Jaume

19.00 h

Hi deien que plouria

Director Albert González
Actrius: Montse Vidal i Paquita Domingo
Cia. El Galliner · Preu entrada 3€

Sala Sant Jaume

dilluns

18.00h

Xerrada FATEC
Prevenció riscos Gent Gran

Xerrada participativa:
La família bé, gràcies,
amb el Dr. Pere Beato

Espai Santa Anna
Acció Vinculada al Pla de Barris

27

20.00 h

Sala de l’Orfeó de Sant Jaume
Arts i Lletres

exposicions
tallers
Taller de pintura gratuït

Cada dimarts i dijous
De 17.00 a 20.00 hores
Local Associació Artistes
Can Figueres

Parlons en français.

Grup de conversa en francès

Cada dijous

Dones de Dalt

dijous

Tallers Aprèn a
Estimar-te

Tertúlia de llibres

Lectura dramatitzada
de Paco Mir

19

19.00 h

Grup de Lectura

Sortida · Calçotada
Penya Barcelonista

23

dimarts

divendres

Espai de Cinema

22

24

De 18.30 hores a 19.30 hores

Let’s talk in english.

Grup de conversa en anglès
19.00 h

Conferència Quaresma
“Ser cristià, avui”
a càrrec de Mn. Josep Gil

Edifici La Benèfica

Santuari Mare de Déu de la Cisa

Associació de la Gent Gran

Parròquia de Sant Pere

Cada divendres

De 18.30 hores a 19.30 hores
Biblioteca Jaume Perich i Escala
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En marxa un pla de dinamització
per promoure Premià de Dalt
Viu Premià de Dalt i Visit Premià de Dalt, les dues noves marques municipals

E

l municipi compta amb una gran i
rica diversitat en serveis, comerç,
cultura, esport, emprenedoria, acció
social… que cal explicar i amplificar, tant de
cara a l’exterior com internament.
Una de les primeres accions ha estat la
creació d’un Programa de Marca i Identitat
Corporativa actualitzat i operatiu, a càrrec
d’una empresa local de referència. L’objectiu és normalitzar l’arquitectura de marca,
endreçar totes les marques, símbols i logotips que depenen de l’Ajuntament i crearne d’altres per a potenciar els diferents
àmbits de la població: Cultura, Ensenyament, Esport, Turisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, Benestar Social i Família,

Joventut, Promoció Econòmica, Comerç,
Participació Ciutadana…
La voluntat d’aquest programa de marca
i identitat és que cada acció de comunicació quedi emmarcada en l’àmbit que
li pertoca, facilitant el reconeixement i
la ràpida identificació del que succeeix a
Premià de Dalt. En definitiva, una imatge
corporativa que reforça i suma les diferents iniciatives de la població i la fa més
atractiva alhora de captar interès de tot
tipus: dinamització del comerç de proximitat i de la indústria, amplificació de la
cultura i l’associacionisme, captació de
talent i emprenedoria, visualització d’un
poble sostenible i que viu l’esport, comuni-

cació de les iniciatives socials… Finalment,
també es cerca crear un nou posicionament envers el turisme i la gent que ens
visita amb la marca “Visit Premià de
Dalt”.
Dins del mateix projecte s’ha renovat la
marca de la Societat Municipal La Pinassa,
actualitzant-la als nous temps i a les seves
noves funcions, altament vinculades a
la sostenibilitat i el medi ambient de la
població.

deixalleria mòbil

Recollida de voluminosos i residus municipals

Barri Santa Anna -Tió
Dimarts, de 9 a 12h, coincidint amb el mercat ambulant
C/Mossèn Jacint Verdaguer

Barri del Remei
dijous, de 10 a 13h, a la Petanca
La Petanca - C/Guillem Tell

Plaça de la Fàbrica
diumenge, de 10 a 14h

Carretera d’Enllaç – Espai La Fàbrica
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3

PUNTS
RECOLLIDA

PORTAR
CARNET
DEIXALLERIA
LA SUÏSSA!
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de 41 preguntes. En el cas de Premià de
Dalt el municipi ha superat amb èxit, el
100% d’aquests indicadors.
Govern Obert i Transparència

Premià de Dalt
rep el Segell Infoparticipa a la
qualitat i transparència de la
comunicació pública local
Premià de Dalt i Premià de Mar, úniques poblacions del Maresme
que han aconseguit el 100% de transparència

E

l Palau de Pedralbes de Barcelona va acollir el passat 22 de
desembre la cerimònia de lliurament de guardons dels Segells Infoparticipa. Un acte durant el qual l’alcalde de
Premià de Dalt, Josep Triadó, va recollir
de mans de la Vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, el segell que ha obtingut
l’Ajuntament i que certifica la qualitat i la
transparència de la comunicació pública

local. El van acompanyar el regidor de
Noves Tecnologies, Antoni López, la cap
de premsa, Mònica Farré, i la interventora municipal, M. Teresa Fernández.
Creat pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), el Segell Infoparticipa es basa en els resultats d’avaluar les
pàgines webs dels ajuntaments a partir

Amb l’assoliment del guardó, corresponent a 2014, l’Ajuntament de Premià de
Dalt consolida la feina feta en matèria de
proximitat i transparència. Aquest esforç
s’ha traduït en una millora dels canals d’informació per assolir major implicació de la
ciutadania en la gestió pública.

www.premiadedalt.cat
s’ha creat l’apartat de Transparència
i Govern Obert on la ciutadania pot
accedir a informacions com l’atorgament de subvencions municipals,
els contractes públics, el deute de
l’Ajuntament, les retribucions, diferents dades sobre diverses qüestions com l’organització municipal,
de
41 preguntes. En el cas de Premià de
la relació
de llocs
de treball,
plan-el
Dalt
el municipi
ha superat
amb èxit,
tilla
i
retribucions;
els
consells
de
100% d’aquests indicadors.
participació, entitats, informacions

Govern Obert i Transparència

sobre activitats, agenda d’actes,
obres
talls de trànsit;
i la informaAmb ol’assoliment
del guardó,
corresció econòmica,
amb tots els
pressuponent
a 2014, l’Ajuntament
de Premià
de
postos,
modificacions,
i
Dalt
consolida
la feina fetalaenliquidació
matèria de
proximitat
transparència.
Aquest esforç
memòria ieconòmica
anual.
s’ha traduït en una millora dels canals

“En prendre possessió com a alcalde ja vaig dir que el meu objectiu era esdevenir un municipi 100% transparent.
Crec en un govern obert en què es fomenti la participació ciutadana i la millor manera per assolir-ho és posar a l’abast
dels nostres veïns i veïnes les dades i tota la gestió pública. És el nostre deure i és un dret de la població”. Josep Triadó

Premià de Dalt Media

www.premiadedaltmedia.com

Es tracta d’un portal web que conté la programació més destacada
de l’emissora municipal Premià de Dalt Ràdio (91.4FM) així com càpsules
audiovisuals sobre l’actualitat al poble. L’objectiu del consistori ha estat
consolidar la ràdio convencional i alhora donar-li sortida a les xarxes
socials, promovent la participació ciutadana entre els veïns de Premià de
Dalt amb enquestes i entrevistes en el decurs d’aquestes activitats. Tots
els documents es poden escoltar en format Podcast.

9

CANAL INSTAGRAM DE L'AJUNTAMENT
instagram.com/ajpremiadedalt #premiadedalt

Hem creat una nova etiqueta per seguir-nos.
Si voleu que les vostres imatges surtin publicades a la Revista Municipal. Recordeu afegir #revistalapinassa

Carrer de la Cisa
Finalitzada la reparació de l’asfalt del carrer de
la Cisa. Concretament, s’ha actuat al tram comprès
entre el camí de Can Creus i on acaba el terme
municipal de Premià de Dalt, passat el Santuari de
la Cisa. També s’ha arreglat el paviment del carrer
Elionor Cisa.

Barri Santa Anna – Tió
Les obres a les avingudes del barri
Santa Anna – Tió que es fan a través del
Pla de Barris estan canviant l’aspecte
del barri. De forma imminent comencen les del segon tram de l’avinguda
Barcelona i les de l’avinguda Lleida.

carretera del Ramal
La remodelació i pacificació de la carretera del Ramal també està en marxa. Les
obres es fan en dues fases. La primera ha
començat a tocar de ca la Teta i la segona
inclou la millora del carrer Josep Carner
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La nostra prioritat és Premià de Dalt
Més i millors serveis als veïns, menys impostos, llibres de text gratuïts
per als centres públics del poble (Escola Marià Manent, Escola Santa
Anna i Institut Valerià Pujol i Bosch), transport públic gratuït per a la
gent gran, els joves menors de 18 anys i les persones que pateixen alguna
discapacitat superior al 33%. Aquesta és la nostra manera de fer. Aquest
és l’#ADNpremiàdedalt del que tant orgullosos ens sentim.
Tot això i el manteniment i millora dels serveis municipals és possible a partir d’una gestió rigorosa i assenyada, basada en l’economia del

pagès de no estirar més el braç que la màniga. Des del nostre Grup Municipal entenem que aquesta és la manera correcta de gestionar uns recursos que són de tots nosaltres. Som conscients que no és una pràctica
massa habitual en política però a Convergència i Unió de Premià de Dalt
ho tenim molt clar. Tant que fins i tot el nostre alcalde, Josep Triadó, ha
decidit cobrar com a alcalde per objectius. És a dir, si s’apugen els impostos i s’endeuta l’Ajuntament, deixa de cobrar la seva retribució. Això és
#ADNpremiàdedalt

Menys despesa política i més Pla d’Integritat
El Candidat a alcalde, Jaume Cases, es compromet a rebaixar la
despesa política de l’Ajuntament, que actualment és de 1.150.000 euros,
per deixar-la en 750.000 euros en la legislatura 2015-2019. Cases es
compromet a aplicar la diferència resultant, de 400.000 euros, a incrementar les partides de Serveis Socials, Ocupació i Formació, i a les entitats culturals, esportives i cíviques del poble. També es compromet a fer
un Ajuntament Íntegre amb la finalitat de millorar els òrgans de gestió
del diner públic, evitar pèrdues econòmiques derivades de la gestió,
millorar l’eficiència i l’eficàcia, i millorar la credibilitat de la institució cap
a la ciutadania, especialment en l’adjudicació de contractes de serveis
i d’obra pública. També s’ha millorar el nivell de governança dels regi-

dors i les regidores de la institució. En Jaume Cases té molt clar que els
actuals instruments de gestió no són suficients per millorar l’eficiència
i l’eficàcia de l’administració local, i que tampoc és suficient aprovar un
codi ètic o complir amb els indicadors de transparència, o amb la mateixa
Llei de contractes. Per Jaume Cases encara cal anar més enllà i defensa
que l’Ajuntament s’ha de dotar del Pla d’Integritat que es vertebra en 3
eixos: 1.- Ètica Pública 2.- Gestió pública professional 3.- Prevenció de la
corrupció. Jaume Cases convida al debat públic, obert i participatiu de les
propostes, a tothom de Premià de Dalt, fins i tot per aquells ciutadans
i ciutadanes temptats de manifestar i posar l’etiqueta de demagògia a
aquestes dues accions propositives.

Un govern municipal amb amplia majoria , per fer què?
Els aconteixements recents , el transfugisme dels dos regidors del Partit
Popular i la incorporació de la regidora de Solidaritat a l equip de govern
de l Ajuntament , donen un nou govern d àmplia majoria: un govern de 8
Ciu , 2exPP i 1Si
Sumen11regidors dels 17 possibles, aquests 11 regidors encaren les
darreres setmanes legislatura amb una important carrega de projectes i

promeses que han de permetre acabar o endegar els programes electorals dels partits que governen (Ciu, exPP i Solidaritat per la Independencia).
Esquerra Republicana amb 1 regidor dels 17 que composen l Ajuntament i 1
conseller a l empresa La Pinassa, continuarà treballant a l oposició proposant i comentant tot el que tingui a veure amb la realitat quotidiana i de
futur de Premià de Dalt .

Coherència
Un dels punts del decàleg del nostre programa municipal és aquest:
“Actuarem sempre en positiu, reconeixent la feina ben feta, vingui d’on
vingui i criticant-la quan faci falta.” Coherents amb aquest decàleg, hem
actuat sempre així. Ja entrem a la recta final, i quan ja fa tres anys i mig
que ens posàrem al servei d’aquest poble amb la il·lusió d’aportar el nostre
esforç per a treballar en positiu, t’adones que des de l’oposició poca cosa
has pogut fer que no sigui realment decebedora i frustrant si l’esperit que
t’ha mogut sempre és el de construir, el d’ajudar, el de fer, el d’assolir els
objectius que t’has plantejat. Saps que la feina que tu voldries fer, un altre
ja l’està fent prou bé, però també saps que tu hi podries aportar algun
granet de sorra, i que des de l’oposició no ho he pogut fer mai.
Amb la sortida del PP del govern i l’entrada del nou alcalde, he decidit
acceptar la seva invitació per a treballar i per a participar en la Junta de
govern. Tan sols he posat dues condicions “sine qua non”: una, la de que

aquest fet no comporti una nova despesa per a l’ajuntament i per tant que
se’m permeti renunciar a la remuneració, i l’altra la de no agafar cap càrrec
d’algú que ja està fent una bona tasca. Així doncs, entro com a “regidora
adjunta” en les àrees en les que em veig en cor de fer-hi alguna aportació
durant el poc temps que queda. Sóc conscient que aquest càrrec adjunt
no em permetrà tenir vot dins la Junta de govern, però sí que em permetrà tenir veu. I no em cal el vot, ja que el que el condiciona és la veu que el
precedeix.
Sé que el que jo faci mai serà a gust de tothom, però a mi em permetrà
acabar aquests quatre anys amb la satisfacció i l’orgull d’haver treballat per
aquest poble i la d’haver pogut donar una resposta digna a la gent que em
va fer confiança recolzant la meva candidatura i a la que em va atorgar el
càrrec amb el seu vot. Gràcies a tots pel vostre suport.
Visca Catalunya lliure i Visca Premià de Dalt!

Esperamos hayan tenido unas felices fiestas y una feliz entrada de año.
Os saludamos desde nuestra nueva posición como regidores no adscritos en el Ayuntamiento de Premià de Dalt. Antes estábamos como regidores del PP pero el pasado 10 de Diciembre presentamos nuestra baja en
dicho partido. A partir de ahora actuaremos en defensa de los intereses
municipales en conciencia y plena libertad.
Nuestra salida del PP ha estado motivada por falta de democracia
interna en nuestra Agrupación Local. El Presidente y candidato a la alcaldía de Premia de Dalt en las próximas elecciones ha sido impuesto a dedo
por la dirección provincial sin la más mínima consulta a los afiliados del PP
en nuestro pueblo.
Las decisiones, actuaciones y comunicados emitidos en los últimos
tiempos son responsabilidad exclusiva del Presidente Local que lleva
una línea de actuación propia. El 9N, el presidente del Partido Popular de
Premia de Dalt, Bernabé Rufo Noguera, presentó una denuncia contra el

NO
ADSCRITS

proceso de consulta que se estaba llevando a cabo en Premia de Dalt. Los
regidores Antonio Mateos y Jorge Navarro, no tuvimos conocimiento ni
aprobamos interponer dicha denuncia.
En el mismo día, el presidente, Bernabé Rufo, concede una entrevista a
“La Razón”, mencionando despectivamente a Premià de Dalt como VILLA
PUJOL y también como feudo independentista.
Son estas actuaciones y el estilo poco democrático de proceder del PP
de Premia de Dalt lo que nos ha motivado a presentar nuestra baja de filiación. Hemos esperado un mes para presentar dicha pero en ese período
no ha habido ninguna rectificación por parte del Presidente Local. A nosotros no nos parece suficiente la aclaración de que la denuncia la llevase a
cabo a título personal. Reiteramos nuestra postura: estamos en desacuerdo con la actuación de este señor, ya sea llevada a cabo como presidente
local o a título personal.
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CARNAVAL
Arribada del Rei Carnestoltes
12.30 h Gran Rua de Carnaval
13.30 h Lliurament de premis i ball de l’Espolsada
12.00 h

Crema de SA Majestat el Rei Carnestoltes
Pa torrat amb all i julivert, sardines i bon vi

19.00 h

A la plaça de la Vila
Organitza: Associació Cultural i recreativa Carnestoltes.
Col·labora: Ajuntament de Premià de Dalt
Més informació:
www.grupcarnestoltes.com
grupcarnestoltes@hotmail.com

