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 Sóc en Jordi Vilà i Hueso, casat i pare de dos magnífics adolescents.

 Sóc nat a Barcelona però visc a Premià des del 1973, primer com a segona
residència a Premià de Dalt i posteriorment com a veí de Premià de Mar des que
em vaig casar amb una premianenca el 1997.

Activisme social i polític.

 Des de ben petit he estat vinculat a les entitats socials de la vila, la primera d’elles
l’Esplai Parroquial, primer com a infant, després com a monitor i administrador, i
posteriorment com a membre del seu Consell directiu de pares i mares durant 4
anys, fins el 2017.
 Sóc membre de la Junta del Club de Hoquei Línia de Premià de Mar, entitat a la
que participo des del 2011.

 Sóc soci d’Òmnium Cultural des de fa uns quants anys, i he estat membre de la
Junta local durant 2017-18 com a tresorer.
 També sóc soci de l’Assemblea Nacional Catalana com a membre fundador de
la Territorial de Premià de Mar des de la seva constitució el setembre de 2011, on
també vaig ser el tresorer des de l’inici fins el febrer del 2015. Durant tots aquest
anys he participant activament en les seves activitats fins a l’actualitat. També
sóc membre de la sectorial d’Economistes de l’Assemblea.

 Mai he militat a cap partit polític tot i que he col·laborat en dues ocasions com
a apoderat o interventor a les eleccions del 27S i 21D. Molt orgullós puc dir que
he mantingut una participació activa a nivell municipal en les diades
significatives que ens van portant cap a la República.
 També he participat ocasionalment, com a voluntari, a campanyes solidàries a
la vila, organitzades per entitats de Premià de Mar.

 Totes aquestes activitats m’han permès conèixer grans veïns del poble, lluitadors
per les seves respectives realitats de la vila, veïns als que haig d’agrair les diferents
visions d’un Premià ric i divers, que entre tots hem de ser capaços de millorar.

Professionalment...

 La meva trajectòria professional ha estat, durant més de trenta anys, com a
controller i director financer d’empreses de diferents sectors econòmics, tant
industrials com comercials o de serveis, catalanes o estrangeres.
 Vull destacar que durant 2017-18 he col·laborat amb l’Ajuntament de Premià de
Mar, portant el servei d’Emprenedoria, dins de Promoció Econòmica, on he
pogut tenir la satisfacció d’ajudar prop de cent emprenedors a tirar endavant el
seu projecte empresarial, dels quals una bona proporció ha obert nous negocis
a la vila.
 Actualment estic focalitzat en la consultoria financera empresarial, especialitzat
en empreses del sector de l’educació i d’activitats formatives.

Què em motiva presentar candidatura?

 Ara m'he vist interpel·lat pel moment que estem vivint, tant a nivell municipal com
nacional, a fer un pas més i aportar la meva col·laboració a donar veu efectiva
a tots els premianencs i premianenques que troben que no els satisfà com
gestionen la nostra vila els partits polítics tradicionals i que desitgen una
transformació radical amb una visió republicana de país.
 Tots junts hem de fer un tomb a la manera de gestionar l’Ajuntament, donant veu
directa als veïns sense seguir deixant que ens ho organitzin les capelletes que es
reparteixen les regidories des de sempre.
 No em guia cap afany de lideratge més que el lideratge compartit amb tots els
habitants de Premià que vulguin fer-se seu l’Ajuntament, decidint el dia a dia
d’una gestió municipal realment oberta a tothom.
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