
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA SOBRE 

LA DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL LA PINASSA I ELS ACTES DE LA 

SEVA AGENDA 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ 

A  L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOSTA 

I DEBATUDA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA 

SEGÜENT PREGUNTA: 

Atès que ens consta que la distribució del butlletí municipal La Pinassa no sempre arriba 

a totes les llars del municipi. 

Atès que diversos veïns ens han fet arribar la queixa que el present número de la revista 

La Pinassa, corresponent als mesos d’agost i setembre, ha arribat a les seves llars amb 

un retard considerable. S’ha rebut aquest número a finals d’agost o principi de 

setembre, no arribant-los per tant a temps la informació sobre els actes i activitats 

realitzades durant tot o gairebé tot el mes d’agost. 

Atès que l’agenda d’activitats i actes inclosa a la revista no ha inclòs diversos dels actes 

de les Festes del Barri Santa Maria - Santa Anna-Tió, ni diversos actes d’entitats com la 

SC Sant Jaume o l’Associació de la Gent Gran. Aquests actes havien estat anunciats i 

comunicats internament a les regidores i treballadores de l’Ajuntament amb anterioritat 

a la publicació i enviament de la versió digital en arxiu pdf de la revista La Pinassa, però 

no van ser inclosos a la revista. 

Atès que els actes de les Festes del Barri no van ser inclosos a l’agenda, sinó en un 

apartat diferent, en una altra pàgina de la revista, allunyada de l’agenda. Altres actes 

que també van ser anunciats en una pàgina a part, com ara l’organitzat per Òmnium, 

van ser també inclosos a l’agenda, una opció que considerem més adequada i efectiva i 

que tots els actes es mereixen per igual. 

Atès que, en canvi, tots els actes religiosos sí que van ser inclosos a l’agenda. 

Atès que considerem necessari que tots els actes que es realitzen al municipi, i sobretot 

els realitzats per entitats i associacions, i especialment en el cas de les Festes del Barri, 

siguin adequadament anunciats i promocionats per igual des de l’Ajuntament, 

aprofitant La Pinassa com una via important de fer arribar la informació a totes les veïnes 

i veïns del municipi. 

 

Preguntem: 

Quina és la distribució del butlletí municipal La Pinassa? On arriba i on no? 

Per què no arriba a totes les llars del municipi? 

Per què s’ha produït aquest considerable retard en la distribució de la revista a totes les 

llars? 



Per què alguns actes que s’havien comunicat internament dins l’Ajuntament abans 

d’enviar i publicar la revista, no van ser inclosos en la seva agenda? 

Per què els actes de les Festes del Barri Santa Maria - Santa Anna-Tió s’anuncien a la 

revista en una pàgina separada i allunyada de l’agenda i no són també inclosos a 

l’agenda d’actes i activitats al municipi de la revista? 

 

 

 

 

Gràcies. 

 

Premià de Dalt, 7 de setembre de 2015 

 

 

 

Carlos Garcia Abalos i Jaume Batlle de Castro 

Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


