Butlletí Municipal

EL NOU GOVERN MUNICIPAL 2019 - 2023
Les eleccions municipals del 26M donen majoria absoluta a
Junts x Premià de Dalt - nou impuls
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format part del Consistori 2015-2018 i amb qui ha estat
un plaer treballar per un objectiu comú, Premià de
Dalt.

Quan fa molta calor

Sóc plenament conscient que el nostre poble té
moltíssimes coses bones però també alguns reptes que
haurem de treballar de cara al futur: el progrés social,
la igualtat, un entorn urbà de qualitat, el desenvolupament econòmic i una cultura innovadora que transformi Premià de Dalt a partir del talent, la creativitat i la
innovació posant en valor el nostre patrimoni comú.
La meva principal preocupació sempre ha estat, és
i serà el benestar dels veïns i veïnes per gaudir d’un
poble amable, sostenible i saludable.

Al carrer, no sortiu a les hores de més calor, aneu
per l'ombra i porteu aigua per beure sovint

Tot i les diferències ideològiques entre els diferents grups polítics que composen l’Ajuntament, els

http://interior.gencat.cat/onadadecalor

ofereixo diàleg per buscar el màxim consens possible perquè, estic convençut, Premià de Dalt en sortirà
guanyant.
Els qui em coneixeu sabeu de la meva afició a l’esport i crec que traslladar els seus valors a la política
ens ajudarà a assolir els nostres reptes com a poble.
Si ens esforcem, mantenim el ritme, la constància, el
treball i la cohesió de grup, de ben segur que farem el
cim, guanyarem la cursa i tots serem més feliços.

Redacció

Gabinet d’imatge i Comunicació
de l’Ajuntament (Mònica Farré)

Fotografia
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La Sala de Plens que acollia l’acte es va omplir de gom a gom per a seguir l’esdeveniment

Josep Triadó, escollit de nou
alcalde de Premià de Dalt

El candidat de Junts x Premià de Dalt-nou impuls
revalida el càrrec amb 11 vots a favor de 17 possibles

Candidatura de
Junts x Premià de
Dalt amb 9 regidors

l’alcalde ha revalidat el càrrec

candidatura i els seus 2 regidors van

fer el seu discurs d’investidura en

per majoria absoluta en la primera

votar el candidat de Junts per Premià

què van destacar les paraules de

votació en el Ple de Constitució de la

de Dalt-nou impuls; Jaume Batlle de

diàleg, solvència i transparència ‘per

legislatura 2019-2023. La votació va

Crida Premià de Dalt va obtenir 2

a posar Premià de Dalt al centre de

ser secreta. Van donar fe i recompte

vots i David Expósito de C’s, 1.

tot’.

dels vots la mesa d’edat, formada per
la secretària municipal, el regidor de
més edat, Josep Font, i el de menor
edat, Alejandro Costa.
El candidat d’ERC, Josep Font, va
obtenir 3 vots. El PSC no va presentar

Un cop es va proclamar el resultat

La Sala de Plens que acollia l’acte

de la votació, es va lliurar la vara

es va omplir de gom a gom per a

d’alcalde a Josep Triadó i tot seguit

seguir l’esdeveniment que també es

van intervenir els portaveus dels

va retransmetre en directe pel canal

grups

audiovisual, Premià de Dalt Media.

municipals

del

nou

Ple

Municipal. Finalment, l’alcalde va

Resultats de les Eleccions Municipals 2019 a Premià de Dalt. El passat 26 de maig la candidatura de Junts
x Premià de Dalt-Nou Impuls va guanyar les eleccions amb 9 regidors. La segona posició la va ocupar
ERC amb 3 regidors; la tercera, el PSC amb 2 regidors; Crida Premià de Dalt també 2 i Ciutadans, 1.
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Josep Triadó guanya per segona vegada les eleccions municipals, i enceta un nou mandat

Triomf de Junts per Premià de Daltnou impuls el 26M
La candidatura obté la majoria absoluta amb 9 regidors/es de 17

Dalt- nou impuls , Josep Triadó, repeteix com a alcalde

total). PP ha patit una davallada important i només ha
assolit 182 vots (3,56%) que el deixen sense repre-

en assolir el seu partit la majoria absoluta al plenari

sentació al Ple Municipal quan en l’anterior legisla-

municipal després del recompte de vots de les elec-

tura tenia 2 regidors. Finalment, els resultats de UCIN

cions municipals celebrades diumenge 26 de maig.

(unión de ciudadanos independientes) amb 84 vots

L’alcalde i cap de llista de Junts per Premià de

La llista presentada per Junts x Premià de Dalt-nou
impuls ha estat la més votada a Premià de Dat (2.311
vots, el 45,42% del total). Aquesta llista ha sumat 1

(1,67%), també els deixen fora del Consistori.
Junts x Premià de Dalt

regidor més respecte als resultats del 2015, amb la qual

2.311 vots

cosa obté 9 representants a l’Ajuntament de Premià de

45,42%

Dalt, el que suposa la majoria absoluta.
La segona força ha estat ERC-AM (733 vots, un

14,41% del total), que ha aconseguit 3 regidors i regidores, un més que fa quatre anys. Al tercer lloc s’ha
situat el PSC-CP (685 vots, el 13,46%), sumant 2 regidors, un menys respecte els anteriors comicis. La llista
la segueix Crida Premià de Dalt amb 565 vots (11,10%

del total) que li serveixen per a mantenir els 2 regidors
que ja tenia. C’s que es presentava per primera vegada
ha obtingut 1 representant, amb 476 vots (9,36% del

4.978 vots
66,14%

PSC-CP

9

REGIDORS

PARTICIPACIÓ

ERC AM

658 vots

C’S

13,46 %

476 vots

733 vots

CRIDA

565 vots

14,41 %

3

REGIDORS

9,36 %

11,10 %

2

REGIDORS

2

REGIDORS

1

REGIDOR

Puigdemont (Junts) guanya les eleccions al Parlament europeu
JxCAT-Junts, la candidatura del President Carles Puigdemont, ha estat la força més votada a la nostra població.
Ha obtingut el 35,33% de vots (1.790 vots), seguida del PSC (911), i en tercer lloc, ERC-Ara Repúbliques amb 901
vots. Cs n’ha obtingut 582, CEC-Podemos, 311; el PP, 238 i Vox, 99.

AJUNTAMENT
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ARRENCA LA PISCINA D’ESTIU

del Club de Tennis Premià de Dalt!
Inici de la temporada: 22 de juny de 2019

Des de fa anys, l’Ajuntament i el Club tenen

Fi de la temporada: 8 de setembre de 2019

HORARIS Juny i juliol de dilluns a divendres d’11 a 20 h

un conveni mitjançant el qual les famílies del

Dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 20 h

poble tenen unes condicions molt avantatjoses

Agost i setembre de dilluns a diumenge, d’11 a 19 h

per a utilitzar la piscina de juny a setembre.
Els veïns que vulguin gaudir d’aquestes tarifes
especials hauran d’acreditar la residència a Premià
de Dalt mitjançant la presentació d’un document

ABONAMENTS Persones adultes: (8 entrades) 27 €
Infants (8 entrades) 18 €

PREUS ENTRADA DIÀRIA

Persones adultes: (18 anys i més) 4 €
l’adreça de Premià de Dalt o bé mitjançant Infants (8 anys a 17 anys) 3 €
Nens i nenes 0-7 anys: Entrada gratuïta
un certificat d’empadronament.

oficial (DNI, NIE o carnet de conduir) amb

20 i 21 de setembre

Ulisses Fest 2019_
Avançament festival:

Els Catarres, Joan Dausà,
Dàmaris Gelabert,
Síspits Trio, Difusambo,
Curses Ulisses Atac i Kids,
Legions romanes,
3 Tasts gastronòmics…

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

GASTRONOMIA, ESPORTS, PATRIMONI, EXHIBICIONS, CONCERTS…
a la plaça de l’Espolsada (al costat del Pavelló Poliesportiu de Premià de Dalt)
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L’ESTABLIMENT LOCAL PAMSUCRE HA FET UNA GALETA COMMEMORATIVA de l’ESDEVENIMENT d’enguany

Tret de sortida del Festival
de Música del Maresme

El cicle musical d’estiu enguany arriba a la 42a edició
La finca de Can Casadellà va acollir el passat 15

Emma Escolano, del director Artístic del Festival, Joan

de juny l’inici del 42è Festival de Música del Maresme.

Pàmies, i de l’alcalde, Josep Triadó. Tot seguit, una

Durant aquesta llarga trajectòria, la música ha estat

degustació gastronòmica a càrrec de l’establiment

la protagonista dels vespres i nits d’estiu a Premià de

Pamsucre -que va elaborar la galeta del festival- va

Dalt. El Festival de Musica del Maresme l’organitza

donar pas a l’actuació del Cor Femení Actea, dirigit per

el Consell Pro-Música de Premià de Dalt, amb la

Carles Josep Comalada. El concert anomenat “Altres

col·laboració de l’Escola Municipal de Música.

Mirades” va fer les delícies dels assistents que van

La presentació de l’edició d’enguany va ser a càrrec
de la fins llavors regidora de Cultura i Arts Escèniques,

gaudir de bona música vocal amb l’acompanyament al
piano d’Eric Varas, Eduard Comalada al violoncel i Pau
Besses a la percussió.

PROPERES CITES DEL FESTIVAL

Orquestra
de Cambra Catalana

Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona

Commicerto
Infantil

Dissabte 27 de juliol/ 22 h

Dissabte 31 d’agost/ 22 h

Dissabte 28 de setembre/ 18 h

A Can Claramunt

Als jardins de Castelldaura

A la Societat Cultural Sant Jaume

THE RAMBLERS
SEPTET

DIVENDRES
12 DE JULIOL

CARLES BENAVENT TRIO
& TOMASITO

DIVENDRES
19 DE JULIOL

MARCO MEZQUIDA
PRESENTA
ELS SOMNIS DE RAVEL

DIVENDRES
26 DE JULIOL

MONICA GREEN 30 ANYS
& THE PROJECT SOUL

AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Cultura

AMB EL SUPORT DE:

DIVENDRES
5 DE JULIOL

COL·LABOREN:

PREMIÀ DE DALT
DEL 5 AL 26 DE JULIOL
JARDINS DE
CAN FIGUERES
22,00 h

Premià
de Dalt

Media

JARDINS DE CAN FIGUERES: Riera de Sant Pere, 88, 08338 - Premià de Dalt
PREUS CONCERTS-TAQUILLA: 15€ (Des d’1 hora i mitja abans de cada concert)
VENDA ANTICIPADA - Atrapalo.com: 12€ / Descomptes especials per a socis del TR3SC
ALTRES SERVEIS: Servei de Bar / Servei de ludoteca per a infants
MÉS INFORMACIÓ: www.premiadedalt.cat / Telèfon 936 931 515

Ajuntament
de PREMIÀ DE DALT
LEGISLATURA 2019 - 2023
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45,42%

14,41%

REGIDORS

3

ERC

1

Josep Font i Vives

PSC

Clara Bonet i Oltra

1

1

11,10%

9,36%

2 REGIDORS 2 REGIDORS 1 REGIDOR

2

Inma Fernández Martínez Ginés Marín Marín

Cs

REGIDORS

13,46%

3

Quim Fornés i Fiol

2

crida

1

Jaume Batlle De Castro

9
JUNTS X PREMIÀ DE DALT

2

Carlos Garcia Ábalos

3
2

ERC

PSC

David Expósito Peñalver

2
CRIDA
c’S

1

LEGISLATURA 2019 - 2023
junts per premià de dalt #nou impuls

CARTIPÀS
municipal

Josep Triadó i Bergés

1

ALCALDE
SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ

2

Alejandro Costa Urigoitia

3

Josi Duran Cutillas

4

Carles Medina Vilalta

5

Isabel Sola Ruiz

6

Ramon Golart Àvila

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS
HABITATGE I PATRIMONI
COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

CULTURA
EDUCACIÓ i INFÀNCIA
IGUALTAT

OCUPACIÓ,
EMPRESA I CONEIXEMENT
PROMOCIÓ DE LA VILA
DESENVOLUPAMENT LOCAL

ACCIÓ SOCIAL
COOPERACIÓ

FESTES
JOVENTUT
ADJUNT A ESPORTS

7

Marta Bosch i Lafuente

8

Marc Tintoré i Serra

MEDI AMBIENT
SALUT
SERVEIS MUNICIPALS

GENT GRAN
SEGURETAT CIUTADANA
I CONVIVÈNCIA
MOBILITAT

9 Juli Giner Arroyo

ESPORTS
ADJUNT A JOVENTUT

NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE
1r Tinent: Alejandro Costa
2n Tinent: Carles A. Medina
3a Tinent: Josi Duran
4t Tinent: Marc Tintoré

10

JULIOL

4

18 H

dijous

HAVANERES

dimecres

19’30 H

L’Eutanàsia
i la mort digna

Recorregut Circular

La Benèfica

Sala Teatre Sant Jaume

5

22 H

JAZZ EN LA NIT

The Ramblers,
Septet
Jardins Can Figueres
Ajuntament

6

12

MERCATS DO ALELLA

Gastronomia
Animació musical

divendres 20 H

Mercat Municipal

Grup de Muntanya S.C Sant Jaume

20 H

Sardanes

Pati de Sant Jaume

OBRA TEATRE

Hablando
la vida pasa

Secció de sardanes de la SC Sant Jaume

a càrrec del grup de Teatre de
Dones del Barri

21’30 H

ESTRENA DE PLAYBACKS

Grup Playbacks
del Barri
Espai Santa Anna

i Taller Infantil

Sortida del pati de Sant Jaume

AUDICIÓ diumenges

Espai Santa Anna
dissabte 20 a 24 H

Riera d’Arbúcies

14/20/28

Secció Fòrum i Societat
de la SC Sant Jaume

divendres

7’30 H

EXCURSIÓ

Barca Mitjana
Associació de la Gent Gran

dissabte

XERRADA

Representants i testimonis
de l’Associació Dret a Morir
Dignament

rom cremat

13

19

divendres

19 H

INAUGURACIÓ

Exposicions de fotografia

Mirades de prop
amb ull de miop
El nord de Siam

Acció vinculada al Pla de Barris

Sala Arts i Lletres
Societat Cultural Sant Jaume

22 H

Xavier Rafanell, Carme Mas i SC Sant

Servei Municipal d’Ocupació i
Promoció Econòmica

7

Jaume

diumenge

22 H

11 a 13 H
JAZZ EN LA NIT

RUTA GUIADA GRATUïTA

Passejant
per la Cisa

Per a conèixer la història,
llegendes i tradicions que hi
al voltant del Santuari.

JAZZ EN LA NIT

Carles Benavent
Trio & Tomasito

Jardins de Can Figueres

Servei Municipal d’Ocupació i
Promoció Econòmica

Ajuntament

Marco Mezquida
Els somnis de Ravel

Jardins de Can Figueres
Ajuntament

20

26

dissabte

divendres 11 a 14 H

PATRONS DE LA GENT GRAN

FESTA CLOENDA

SANT JOAQUIM I SANTA
ANNA, PARES DE MARIA

Estiu Jove

Acte cultural

18 H

Ofici
Santa Missa

19 H

Santuari
Mare de Déu de la Cisa.
Parròquia de Sant Pere i Associació
Gent Gran de Premià de Dalt

17 H
TORNEIG DE PÀDEL

Gim Pàdel

Pista de pàdel
Societat Cultural Sant Jaume
Secció de Pàdel de la SC Sant Jaume

18 al 25 JULIOL

Sant Jaume

Pista de la Petanca
Regidoria de Joventut

FESTES

Societat Cultural Sant Jaume
22 H

DIJOUS 18 _ 21’30 H

Spiderman

JAZZ EN LA NIT

CINEMA

Monica Green

DISSABTE 19

30 anys & The Project Soul

Jardins de Can Figueres

dissabte

22 H

42È FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MARESME

Orquestra de

Cambra Catalana
Can Claramunt

DIUMENGE 21

Puntaires, Acirca’t
d’estiu i Sardanes
DIJOUS 25

Final Futbol Sala i
Música

15 al 18 AGOST

AGOST

26

DISSABTE 20

Sopar i Ball

Ajuntament

27

Pregó,
Trivial de les seccions

Barri Sta. Anna

Sortirà programa específic
divendres 11 a 14 H

CANTADA HAVANERES

Barca Mitjana

21

Parc Felicià Xarrié
diumenge 11 a 13 H

RUTA CULTURAL GUIADA GRATUïTA

Passejant amb
Marià Manent

Ruta cultural guiada per Premià
de Dalt des dels ulls del poeta
Marià Manent

Parc Felicià Xarrié
SMOPE

ACR Carnestoltes

31

dissabte

22 H

42È FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MARESME

Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona
Grans èxits de la música
per a cobla

Jardins de Castelldaura

EXPOSICIONS
16 JULIOL /2 AGOST
Kats

Pintures acríliques naïf de
Cloe Durall Wynn

Biblioteca
Jaume Perich i Escala

12

L’ESPAI DEL LECTOR- La Biblioteca Recomana

Historia de la exploración espacial
Roger D. Launius

Traducció: Pilar Alba Navarro i Carla López Fatur

El llibre és en paraules de

gran profusió de detall, acompanyat de mapes, diagrames

l’autor “un relato de todos

i fotografies, Launius explica la història del viatge cap al

los esfuerzos orientados a la

cosmos des d’una perspectiva cronològica i geogràfica, des

exploración

dels astrònoms babilonis, els inques i els asteques (primers

espacial

desde

el primer momento en que

constructors

d’observatoris astronòmics) fins als grans

los seres humanos contemplaron el cielo embelesados”.

descobriments del Renaixement o els enormes avenços

Un primer moment que té el seu origen en un somni, en

tecnològics que van possibilitar el llançament del satèl·lit

la fascinació dels éssers humans per l’univers. Escrit amb

Sputnik i la gran fita de l’arribada a la Lluna.

Curiosity

Editorial: Flamboyant, 2018

Markus Motum

Traducció: Anna Llisterri

Aquesta és el fascinant reco-

geologia, investigar el rol de l’aigua, estudiar l’habitabilitat

rregut d’un viatge molt llarg,

planetària. Un preciós àlbum en format gran i il·lustració a

tant en el temps com en l’espai, que va des del laboratori al

doble pàgina que pretén copsar l’enormitat de la missió així

planeta Mart. Un periple emocionant explicat pel seu prota-

com la immensitat de l’espai. Tant el text, presentat en dife-

gonista, el mateix Curiosity. Us heu preguntat mai perquè els

rents mides i posicions dintre de la pàgina, com els dibuixos

científics envien robots a l’espai? En Curiosity us respondrà

sense contorns de colors suaus, càlids i freds, s’integren a la

mitjançant la seva pròpia experiència, tota una fita tecnolò-

perfecció per ajudar a la comprensió del relat. El seu autor

gica a la història de l’espai per esbrinar si hi ha hagut mai

aconsegueix explicar detalls tècnics de forma divulgativa

vida al planeta vermell; altres objectius del rover Curio-

per a que tant lectors grans com petits ens hi enganxem a

sity són obtenir informació del clima de Mart, de la seva

l’apassionant univers de les missions espacials.

LA CREACIÓ ES VAGAR SENSE RUMB

Rafael Vallbona

En el principi de les coses intuïa les consignes,
el passeig curiós rememorant el balanceig del temps,
no constatant-lo com fa la ciència, modificant-lo com l’àngel de la història
que preserva la memòria dels éssers anònims: negres, dones, ja saps.
Veia cares buides als carrers, l’ordre com la dalla que mata més que el vi,
la consagració d’allò que està previst que fem, que algú ha pensat
que hem de fer, que cal fer. I tot això, i allò. I no ho feia mai.
La creació no és l’obra única d’un Déu que ho sap tot

GÈNESI

27 de juny al 27 juliol.
EXPOSICIÓ
PINTURES DE MADOLA

(què en sabria ell d’art, si existís). La creació és estripar-se les calces,
emborratxar-se de desig, renegar. La creació és aquest moment erràtic
on un vendaval arrabassa els sentits i res no té solta ni volta,
com quan buscava els passatges de París creient que seguia Benjamin,
i el que seguia eren les seves pròpies passes perdudes.

Museu Premià de Dalt

La creació és un acte revolucionari que no serà televisat;

Obert els divendres de juliol durant
les sessions de Jazz en la Nit.

la curiositat pel teatre de la vida com a oposició al sistema.
La resta és impostura, falòrnies, que ve de fake. Per això va escollir
la incertesa dels dies grisos i els va posar en un recipient. Com una cala.

LA PINASSA_ 141

XARXES SOCIALS
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#revistalapinassa #premiadedalt

Voleu que apareguin publicades les vostres imatges? Etiqueteu-les amb #premiadedalt #revistalapinassa

1. @djmasterflash 2. @elracodelateresa 3. @evita_pinkie 4. @irenecampinscasan 5. @moneh70 6. @trossetsdemaresme

2.311 gràcies

El passat 26 de maig, de forma

Un poble més solidari, tenint cura dels més febles, garantint la

clara i contundent, els premianencs i premianenques

igualtat real d’oportunitats, treballant per un envelliment actiu

vau confiar en Junts per Premià de Dalt - nou impuls.

i de qualitat, amb nova oferta d’habitatge públic, especialment

Un equip encapçalat pel nostre Alcalde, Josep Triadó,

pensada per a joves. Un poble solvent, gestionant de forma rigo-

amb gent de tots els barris, joves i grans. I COM HO FAREM? Amb

rosa i transparent les nostres finances i, alhora, treballant per

un poble més segur, reforçant la nostra policia i cos de serenos. Un

fer crèixer el nostre teixit comercial i empresarial, en una clara

poble més saludable, de ment i cos, millorant els nostre equipa-

aposta per consolidar l’entesa públic-privada que permetetrà fer

ments socials i culturals per enriquir i potenciar el nostre patrimoni local. Així com amb el nou complex multiesportiu amb

realitat un millor horitzó 2025.

www.joseptriado.cat / f: Junts per Premià de Dalt

piscina, que completarà el conjunt del parc de salut i esports.

Una nova etapa s’obre a Premià de Dalt, que

fer una oposició responsable, que vol dir, alhora constructiva,

haurà de ser gestionada per aquells a qui la majoria

rigorosa i contundent si fos necessari; d’acompanyament quan

de premianencs els ha concedit una majoria absolu-

l’acció de govern beneficiï la majoria de premianencs; de denún-

ta al consistori. Alguns creiem que les majories no són desitja-

cia si les polítiques no són diligents, socialitzadores i pensant en

bles -tampoc si fossin nostres- perquè de la necessitat de pacte,

el bé comú de la majoria de ciutadans. Des de l’oposició, el nostre

de negociació amb sensibilitats diferents i amb aquells que repre-

compromís de servei públic és el mateix, o més gran encara, que si

senten minories, sens dubte n’han de resultar solucions més

fóssim a govern; les il·lusions estan intactes i la motxilla és plena

plurals. Però el que pensem alguns, què importa davant l’expres-

d’idees. Volem contribuir a construir el Premià que somiem: un

sió sobirana del poble? Ara toca esperar que aquells que han rebut

Premià més just, solidari, feminista, inclusiu, respectuós amb les

l’encàrrec, sàpiguen gestionar amb equanimitat i amb justícia
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(çò és, no oblidant mai que #totssompremià) la responsabilitat
de governar sense lligams. A nosaltres se’ns demana, entenem,

Nova legislatura

persones i el medi ambient. f:

Del resultat de les eleccions

propostes concretes per solucionar problemes globals, que tenen

municipals a Premià de Dalt es desprèn una conclusió

en compte a tot el poble. Aquestes propostes vénen d’escoltar

inequívocament clara i és que la majoria del vot ha anat

als veïns del poble i, òbviament, coincideixen amb les propostes

a parar a una sola formació, que ha recollit una part del vot ideolò-

d’altres formacions, ja que hem detectat les mateixes mancances

gic d’altres formacions polítiques. Això vol dir que molta gent ha

i millores. Nosaltres ens oferim a treballar sumant i posant sobre

votat el que representa un candidat i la seva llista. Sens dubte ha

la taula totes les idees de forma transversal. Creiem que les veïnes

estat un vot en clau totalment municipalista, que no ha passat

i els veïns de Premià de Dalt mereixen que tots posem el millor de

arreu del territori proper. Volem felicitar a en Josep Triadó i al seu

nosaltres en resoldre els seus problemes i millorar el seu dia a dia.

equip pels resultats obtinguts. Dit això, des del PSC he presentat

f: Socialistes Premià de Dalt

Seguim amb força, creixent fins
guanyar el canvi! El 2015 ens presentà-

trobar punts de cordialitat, i amb els grups amb qui tenim més

vem per donar una opció de canvi polític i social

a administrar la majoria absoluta amb un diàleg que sovint hem

al nostre municipi. Estem satisfetes de veure com la propos-

trobat a faltar. Les 17 persones electes som representants del

ta avança i creix a pas ferm després de la tasca realitzada. Han

poble, i l’acció de govern ens hauria de tenir en compte a totes,

estat moltes les propostes fetes, tot i que no tantes les que ens

i a la ciutadania que ens ha escollit. Per això seguim reclamant

han aprovat. Hem lluitat contra les violències masclistes i l’LGB-

el retorn de la paraula als veïns i les veïnes al finalitzar el Ple,

TI-fòbia, hem estat al costat de la xarxa d’habitatge, hem sortit

uns pressupostos participatius i un Ajuntament realment obert i

al carrer per la llibertat del nostre poble i per defensar la natura

transparent. Moltes gràcies a les 565 persones que ens vau donar

de qui fa diners destruint-la. I seguirem, dins i fora de l’Ajunta-

en comú cercar acords i treball conjunt.Convidem el nou govern

la confiança, a les que no i a les que vindran!

Malgrat les diferències (sobretot amb alguns), esperem poder

cridapremiadedalt.cat _f: cridapremiadedalt _t: cridapremiadalt
i: crida.pdd mail: cridapremiadedalt@gmail.com

Premià de Dalt, ja som aquí! En las pasadas

de forma constructiva, auditaremos cada uno de los movimien-

elecciones municipales del día 26 de Mayo, Ciuta-

tos del equipo de gobierno, para que todas las decisiones tomadas

ment, fins aconseguir un poble més just que compti amb tothom.

dans tuvo el respaldo de 476 vecinos y vecinas. Hemos

sean para el beneficio de todos los vecinos y vecinas de Premià

pasado de no tener representación, a tener voz en el Ayuntamien-

de Dalt, sin excluir a nadie. Nuestras propuestas, para esta legis-

to. Y es por ello que queremos agradecer dicha confianza y será

latura, serán de carácter social, económico, de igualdad y con

un honor para este grupo municipal representarles. Ciutadans

proyecto de futuro, que hagan de nuestro municipio el mejor sitio

durante estos cuatro años tendrá como objetivos, sacar adelan-

para vivir y crear una familia, sin renunciar en ningún momento

te su programa electoral, que hemos ido presentado durante la

a nuestro ADN, que es la defensa de la libertad, la democracia, la

pasada campaña electoral y desde la oposición, seremos críticos

unión y la solidaridad.

El contingut dels articles d’opinió d’aquest espai és de caràcter propi i exclusiu dels grups municipals, per tant, és responsabilitat dels seus autors.
L’Ajuntament de Premià de Dalt no estableix cap control sobre l’activitat o la informació que s’hi publica, limitant-se a donar-ne difusió.
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COM EM PUC INFORMAR DE
L’ACTUALITAT MUNICIPAL?

L’Ajuntament té diversos mitjans
de comunicació 100% municipals

1.

Revista Municipal La Pinassa
Es publica cada mes i es reparteix casa per casa a la bústia.
Inclou notícies, reportatges sobre serveis municipals i una entrevista

2.

www.premiadedalt.cat
Notícies, avisos, agenda d’activitats, reserva de plaça al bus nit,
recollida gratuïta de mobles, avisos d’avaries de llum.

Tota la informació municipal en un sol clic!

3.

Xarxes socials
twitter.com/ajpremiadedalt

Etiqueta’ns!

Compte institucional: notícies, activitats, avisos, informacions d’interès

facebook.com/ajpremiadedalt
Pàgina institucional: notícies, activitats, avisos

instagram.com/ajpremiadedalt
Xarxa on es pengen imatges i històries sobre Premià de Dalt
#premiadedalt #revistalapinassa #viupremiadedalt #visitpremiadedalt

4.

Premià de Dalt Media
www.premiadedaltmedia.cat
Canal audiovisual en línia
(Reportatges, entrevistes, enquestes a peu de carrer,
el Ple municipal en directe i en format de crònica)
facebook.com/premiamediaoficial

@pddmediaoficial

instagram.com/premiadedaltmedia

