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A l’atenció de la secció de política 
 

 
NOTA DE PREMSA  

 
Esquerra aprova una llista plural, innovadora i representativa 
 
L’Assemblea ha recolzat per unanimitat la única llista cremallera de Premià  
 
La darrera Assemblea d’Esquerra, el passat dissabte 5 de març, va aprovar per unanimitat la llista 
per a les properes eleccions municipals. El president de la Secció Local, Daniel Torras, ha 
assegurat que es tracta d’un equip “plural, innovador i representatiu de la diversitat de Premià de 
Mar”. Segons Torras, l’equip de la llista municipal s’ha elaborat “amb la intenció de donar veu a 
quantes més sensibilitats millor, amb la voluntat d’incorporar ciutadans i ciutadanes 
independents, representatius del teixit associatiu del poble i dels diferents projectes i realitats de 
cada barri, i amb la idea de possibilitar una tendència innovadora en el partit i en la ciutat”. La 
llista aprovada recull el suport de fins a sis persones independents, representatives de Premià. 
 
La llista aprovada per Esquerra, a part d’en Josep Maria Molins escollit com a cap de llista ja amb 
anterioritat, situa a una independent, Esmeralda Calleja Moreno, com a número dos. Calleja 
participa a l’associació de veïns del barri Tarter-Maresme i ha col·laborat en diferents associacions 
del municipi. 
 
El número tres és per a Toni Alcúdia, membre actiu de diferents entitats de cultura popular i 
tradicional i col·laborador de Ràdio Premià. En quart lloc es situa Laura Casanova, independent, 
participant activa del Patronat i d’Òmnium Cultural de Mataró i Barcelona. En cinquè lloc s’ubica a 
Sebastià Guerra qui ha estat col·laborador i impulsor del CAP. 
 
Torras ha comentat que “sens dubte, l’equip que presenta Esquerra es pot definir sota la idea de 
premianencs i premianenques per Premià, és a dir, un grup de persones implicades ja amb la 
ciutat que s’ajunten per treballar en equip per un projecte de poble”. El president de la Secció Local 
ha destacat que el valor més important de la llista és “que podem dir sense matisos que ‘som la 
teva gent’, som la gent de Premià que vol treballar per Premià”. 
 

Llista cremallera 
Un altre dels valors afegits de la llista és que, seguint el mandat no vinculant de l’Assemblea de 
Dones d’Esquerra, la Secció Local ha confeccionat una llista cremallera, és a dir, una llista que 
alterna els homes i les dones, aconseguint la major proporció en aquest sentit.  
 
Torras ha afirmat que “estic convençut que cap altra formació política de Premià de Mar arribarà a 
aquest compromís que ha assolit Esquerra amb la igualtat entre homes i dones”. En aquest sentit, 
el president ha destacat que és una iniciativa única al poble. “Hi ha temes, com el projecte de 
poble, com el de la igualtat, que no s’han d’imaginar, senzillament s’han de fer: amb Esquerra, les 
coses es fan”, ha afegit Torras. 
 

Per a més informació: Daniel Torras (617 51 48 51) o ercpremia@gmail.com 


