JOSEP PÉREZ BAENA
Dades personals:
Data de naixement: 11 de febrer de 1954
Situació: Jubilat
Professió: Forner
Residència: Des del 1986 a Premià de Mar
Quan vivia a Terrassa vaig estar afiliat a CCOO dins de la Junta de Forners
durant els anys 70-80, quan es van produir conflictes i vagues al sector.
Vaig participar en negociacions de convenis fins que em vaig desvincular
de CCOO per convicció, ja que em vaig trobar amb companys que van
abusar del seu poder dins del sindicat a l’hora de cobrar.
Vaig venir a Premià de Mar de vacances ja que la meva germana hi vivia i,
en oferir-me feina de forner el Sr. Jaume Costa, m’hi vaig quedar a viure.

Què és el que vull per Premià de Mar?
1. Fer complir el mandat de l’1Octubre, encara que aquest fet em
pugui portar a la presó.
2. No pactar amb cap partit polític del 155
3. Començar la República des de l’Ajuntament.
Propostes:
1. Restauració de les platges de la nostra vila abans del 1er. de maig.
2. Parlar amb el Consell Comarcal, Generalitat, els responsables de la
zona costanera i l’Ajuntament per a resoldre d’una forma definitiva
el problema, tal i com s’ha fet a Barcelona, la platja de Bella Mar.
3. Establir converses amb les empreses Núñez y Navarro,
Transformacions Metal·lúrgiques i Metalogenia per tenir
coneixement de quins són els seus plans de futur per a les seves
propietats. Cal lluitar per tal que es destini un màxim possible dels

espais per a instal·lacions de caire social per als habitants de Premià
de Mar.
4. Pensant en la gent gran s’ha de lluitar per fer una residència per a
les persones més desafavorides i amb rendes molt baixes.
5. També considero que a totes aquelles persones que necessitin ajuts
socials per al pagament del lloguer de la vivenda, de la llum, de
l’aigua i el gas cal ajudar-los, però a canvi d’aquest ajut fos
imprescindible una contraprestació en forma de treballs socials, en
funció de les seves aptituds, com per exemple: Fer companyia a
gent gran, acompanyar-los al metge, si cal, fer-los companyia i
conversar amb ells. Són moltes les persones que viuen soles,
aïllades del seu entorn.
Aquestes són les meves propostes i crec també que és necessari fer una
auditoria a l’Ajuntament per veure quin és l’estat real i poder així millorarne el funcionament.
M’he decidit a presentar-me pel meu vincle amb l’ANC i el BSC.

