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Som responsables
Aquests darrers quatre anys, hem tre-
ballat des de l’oposició per millorar 
Premià de Mar tant com hem pogut. 
Sempre amb una crítica constructiva 
i amb propostes, hem impulsat pro-
jectes que valorem molt necessaris 
pel nostre poble. Som responsables i 
compromesos abans que res amb Pre-
mià i, per tant, després de l’aprovació 
al ple de les nostres idees hem fet se-
guiment de les mateixes i hem estimu-
lat al govern a què les desenvolupés.

Fem viure Premià
Creiem en un Premià viu, actiu, parti-
cipatiu, amb una ciutadania que actua  
coordinadament amb diferents enti-
tats i sensibilitats. Creiem en la cons-
trucció de Premià a través d’un treball 
en cooperació entre el teixit associa-
tiu i l’Ajuntament i amb la finalitat de 
fer més fàcil el dia a dia per a tots els 
premianencs. Amb aquesta filosofia, 
escoltant a tothom i portant la seva 
veu a l’Ajuntament, en aquesta legis-
latura hem aconseguit, entre d’altres, 
aquestes millores per fer viure Premià:

 

Passem comptes!
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La feina feta amb 2 regidors
Més hores de  
socorrista a l’estiu

Iniciar la remodelació 
de la plaça de la 

Sardana 

La reforma parcial dels 
passos soterrats a la 

platja
Un poble 

cardioprotegit

L’impuls del 
mapa escolar

Millora dels parcs 
infantils i amb 

elements inclusius

La il·luminació 
del passeig marítim

Ajudes per 
les sortides i 
excursions pels 
nens amb NEE 

Vine a passar comptes amb els nostres regidors, 
en Pep Ripollès i el Josep Maria Molins
El proper dijous 28 de març, de 17 a 20h., parlem de la feina feta i 
què més voldries que féssim T’esperem al carrer Marina 49



Pep, l’assemblea d’ERC et va escollir 
com a candidat per unanimitat. Per què 
vols ser alcalde?
Sóc de Premià de Mar de tota la vida. 
Després d’uns quants anys, hem perdut 
la il·lusió i cal recuperar-la perquè tenim 
un Premià adormit, però amb molt po-
tencial. Vull obrir l’Ajuntament als veïns, 
vull escoltar-los i fer-los participar en 
les decisions cabdals.

Com veus Premià de Mar?
Amb preocupació. Tenim problemes en 
els preus dels lloguers, els joves marxen 
de Premià; la gent gran està desatesa; hi 
ha un augment important de l’incivisme, 
tenim molts dèficits en l’àrea social, ens 
manquen solucions importants. Ens cal 
revisar els pilars que sustenten el poble 
en Serveis Socials, Gent Gran, Joventut, 
Cultura, Habitatge... Sense aquests fo-
naments sòlids, el poble trontolla.
 
Què necessita Premià?
A part de cimentar de nou els pilars 
del poble, ens cal plantejar temes im-
portants davant de les veïnes i veïns, 
com la mobilitat, els aparcaments, l’ha-
bitatge, la neteja dels carrers... Hem 
d’afrontar la situació del Mercat mu-
nicipal, però sobretot, vull trencar la 
manca de comunicació entre els veïns 
i l’Ajuntament.
 

I això li pots donar tu?
Ho hem de fer en equip. Em veig capa-
citat per motivar i coordinar-ho, per- 
què Premià engegui la maquinària on 
tothom, absolutament tothom, es senti 
necessari pel municipi i sigui escoltat. 
El que sí que tinc molt clar és que as-
sumirem els reptes de cara i no deixa-
rem que les grans qüestions estiguin 20 
anys aturades.

“Cal que els veïns notin que 
l’Ajuntament està al seu servei”

Entrevista amb Pep Ripollès, candidat a l’alcaldia

“Ens cal revisar els 
pilars que sustenten el 

poble en Serveis Socials, 
Gent Gran, Joventut, 
Cultura, Habitatge...”

Quin és el teu model de ciutat?
Penso en el poble que els vull deixar 
als meus fills.  Penso en amplis espais 
verds, cuidats i amables, on tothom tin-
gui cabuda. Penso en un poble ple de 
vida cultural, on els equipaments cul-
turals, esportius i educatius estiguin en 
perfectes condicions. Penso en un po-
ble preparat i adaptat a les persones de 
mobilitat reduïda. Penso en un poble on 
totes les veïnes i veïns tinguin totes les 
seves necessitats ben cobertes.   Pen-
so en un poble modern, preparat pels 
canvis que tenim i que vindran, vull un 
poble net, sostenible, ecològic, viu.

Problemes concrets,  
solucions concretes 
Que faràs amb la neteja del poble?
El primer serà fer una revisió del con-
tracte de concessió i el seu grau 
d’execució. Un cop tinguem aquesta 
valoració, em reuniré amb l’empresa 
concessionària i tornarem a negociar la 
concessió. Cal agafar la paella pel mà-
nec i exigir el compliment del contracte.  
La neteja és en boca de tots, no estic 
satisfet de com es porta aquesta gestió, 

ni del servei, però també caldrà infor-
mar a totes les veïnes i veïns que vivim 
en societat i el que això representa i fer 
aplicar les ordenances en civisme. Tot-
hom n’ha de posar de la seva part.

I amb l’aparcament?
Tenim més de 17.000 cotxes a Premià; 
tenim barris sense aparcaments pú-
blics, i tenim un mal costum d’utilitzar 
el cotxe per tot. Cal buscar solucions 
definitives per trobar espais per apar-
caments dissuassoris a la perifèria del 
poble (que n’hi ha); cal donar priori-
tat als vianants al centre; cal comple-
mentar i ampliar el transport públic i 
buscar altres fórmules com els carrils 
bici –que siguin molt més que tenyir el 
terra de vermell. Als grans problemes, 

“Assumirem els reptes de 
cara i no deixarem que les 
grans qüestions estiguin 

20 anys aturades”



Som la 
teva veu . 
Utilitza’ns: 
premiamar@esquerra.cat 
678450717

Quin repte tens ara?
Vull ser l’Alcalde de Premià de Mar, vull 
escoltar a les veïnes i veïns, vull ser al 
carrer, vull resoldre els problemes del 
poble .

Per què els premianencs han  
de confiar en tu?
Perquè sóc un premianenc més, del 
Nou Premià, de la part per sobre de 
la Gran Via. Sóc molt autoexigent, 
inconformista i em rebel·lo contra les 
desigualtats. Intento ser bona gent, 
bona persona i perquè jo vull un Pre-
mià millor.
 
Estudies o treballes?
Doncs, les dues coses. Treballo a 
l’Ajuntament de Badalona i estic estu-
diant Pedagogia.

Un llibre
El club dels Poetes Morts. 

Una pel·lícula
Sóc més de teatre i en concret 
del musical. 

Una cançó o grup
Cada moment té la seva cançó... la 
Judit Neddermann i el Joan Dausà.

Una afició
Fer senderisme per la muntanya.

Una passió
Els meus fills. 

Quin objectiu et planteges?
Sempre vull superar-me i intento  
millorar cada dia, aprendre de tothom.
Continuar sent molt humil, simple i 
proper a tothom.

El candidat,
a fons

cal plantejar solucions valentes i con-
sensuades.

Què es pot fer amb l’habitatge i els 
preus desorbitats?
Plantejo fomentar l’Oficina Local de 
l’Habitatge per donar resposta a les ne-
cessitats de les veïnes i veïns i establir 
contactes amb propietaris i arrendataris 
en unes condicions especials i, amb to-
tes les garanties que podem oferir des 
de l’Ajuntament. A més, aquesta oficina 
servirà com oficina d’assessorament en 
temes de cèdules d’habitabilitat, ajuts 
de rehabilitació, en fomentar la Maso-
veria Urbana, etc. Volem evitar que els 
nostres joves hagin de marxar de Pre-
mià de Mar i ens cal lluitar per pisos de 
lloguers socials i trobar espais per crear 
pisos tutelats per a la gent gran.

Compromisos per complir-los
Quina seria una proposta estrella del 
teu programa?
Primer vull teixir complicitats amb tot-
hom, tornar a fonamentar els ciments 
del poble, des de serveis socials (cober-
tures garantides per a tothom que ho 
necessiti i unes propostes i programes 
adaptats a la realitat de Premià); en-

senyament (amb uns centres escolars 
públics de qualitat, amb programes 
d’interrelació entre ells, amb campa-
nyes de coneixement de cada centre i 
la qualitat educativa que es desenvo-
lupa a cada centre, així com garantir 
l’ensenyament elemental a tots els in-
fants); cultura (donar a conèixer el teixit 

“[Per l’estacionament] 
trobar espais per 

aparcaments dissuassoris 
a la perifèria del poble 
(...) cal complementar i 

ampliar el transport  
públic i buscar altres 

fórmules com els carrils bici”

“[En la neteja] Cal 
agafar la paella pel 

mànec i exigir el 
compliment del contracte”

cultural del poble, la coordinació entre 
els dos teatres, la Casa de la Cultura o la 
Festa, una programació teatral de nivell 
que el poble mereix); però no oblidem 
el desenvolupament de l’emprenedoria, 
serveis per les empreses, el replanteja-
ment del Mercat municipal de Premià, 
l’habitatge, el jovent i la gent gran, per-
què coneixem les necessitats del poble 
i volem actuar abans de dir grans obres 
o projectes. La propera legislatura ens 
cal tornar a construir i fidelitzar serveis 
al ciutadà i, sobretot, que els veïns no-
tin que l’Ajuntament està al seu servei i 
no, com passa ara, que els veïns estan al 
servei de l’Ajuntament. 
 
Quin compromís prens com a candidat?
Donaré tot el temps del món: estaré al 
100% dedicat a Premià de Mar i treba-
llaré estretament amb totes les àrees i 
tècnics. No acceptaré cap altre càrrec 
d’un altre organisme, però proposaré a 
membres del meu equip que s’hi pre-
sentin, perquè crec que Premià de Mar 
ha de ser a tot arreu, tant a la comar-
ca com a la Diputació. Però jo vull ser 
l’Alcalde de Premià de Mar i punt.Vull 
estar molt a prop de la gent, vull tenir 
les portes obertes de l’Ajuntament i 
vull escoltar a tothom, perquè vinc per 
treballar pel poble i ho faig extensiu pel 
meu equip i pel govern. 

Llegeix l’entrevista sencera a  
locals.esquerra.cat/premiademar

http://locals.esquerra.cat/premiademar


I tu, quin tipus de regidors vols?
En detall, l’eficàcia del treball dels nostres regidors

 
Grups municipals

 
Regidors

TOTAL de 
despesa de 
cada grup

Assignacions 2015 2016 2017 2018 2015** 2016 2017 2018***

CiU/ 
PDeCat

8.148,15 € 7.516,08 € 7.591,29 € 7.597,56 € 82.350,12 € 173.585,99 € 173.556,49 € 460.345,68 €

Crida 5.665,66 € 6.189,51 € 6.251,40 € 6.256,56 € 13.074,17 € 27.132,91 € 27.103,50 € 91.673,71 €

C’s 2.657.65 € 5.747.32 € 5.804,77 € 5.809,56 € 10.101,65 € 21.162,83 € 22.328,56 € 73.612,34 €

ERC - Junts 
x Premià

2.453,19 € 5.305,13 € 5.358,14 € 5.362,56 € 7.129,13 € 15.649,30 € 16.154,90 € 57.412,35 €

 ** Des de 13-06-2015        
 *** Encara no hi ha dades!! (en el moment de l'edició)        
 Segons dades de la Seu Electrònica de Transparència  
 de l'Ajuntament de Premià de Mar.  
 Accediu-hi escanejant el QR  

Els números canten! 

Mocions presentades per regidor*

Mocions “de poble” per regidor

Quins temes tracten les mocions  
d’ERC - Junts x Premià?

Quant et costa que presentin una moció?

3,4  20  14  8,6

CiU/ 
PDeCAT

(a Govern)

ERC

CRIDA

2  23  15

Comarcal

Poble

Nacional

0,8       11,5      7,5     4,6

CiU/ 
PDeCAT

(a Govern)

ERC

CRIDA

Una moció ‘de poble’ proposa accions i 
idees per millorar la ciutat amb una aplicació 

relativament ràpida

CiU/PDeCAT (a Govern) 
En general: 19.181,07 €
De poble: 76.724,28 €

ERC 
En general:  
1.435,30 € 

De poble:  
2.496,18 €

CRIDA 
En general:  
1.637,03 € 

De poble:  
3.055,79 €

* Comptant les mocions presentades fins desembre de 2018

C’s

C’s

C’s 
En general:  
2.831,24 €

De Poble:  
5.258,02 €

https://premiademar.cat/seu-electronica-transparencia

