JOAN VINYALS I ROGER
Nat a Barcelona el 18 de febrer de 1960
Visc a Premià de Mar des de 1983
Casat, pare del Jordi i la Marina i avi del Pere
Professionalment sempre he estat en el món del comerç i de la mediació comercial, en el
terreny de la flor, la indústria i l’alimentació.
Actualment treballo des de fa cinc anys, a una coneguda floristeria de Barcelona.

He estat militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de 1990 fins a 2004, sent membre
de l’executiva local de Premià de Mar des de el primer dia de militància.
President local d’ERC, de 1995 a 1999,
Membre de l’executiva comarcal del Maresme com a tresorer de 1992 a 1995, i Conseller
Nacional del partit en la mateixa època.
Soci de l’ANC des de gener de 2018.
Secretari de l’Associació de Pares i Mares de l’escola ASSIS de Premià de Mar, on estudiaven
els meus fills, de 1993 a 1998.

M’agrada la música (les sardanes sobretot), la lectura, el col·leccionisme i soc apassionat del
Barça, d’on soc soci des de 1985.
Responsable del programa sardanista a Ràdio Premià de Mar “FEM ROTLLANA” (Dissabtes al
matí), des de setembre de 2005.
Membre de la junta directiva dels Amics de la Sardana de Premià de Mar des de 1998

Vull treballar dins les meves possibilitats, per millorar la vida de les premianenques i
premianencs (cosa que crec possible i es pot fer).
-Donant suport al comerç local, sobretot al cas antic de Premià de Mar, que crec que s’ha de
fer una actuació específica, en seguretat, il·luminació, mobilitat i potenciar-lo a tots els nivells.
-Fer més accessible l’administració local als veïns i veïnes, crear el policia de barri, i mantenir
les zones verdes i els carrers en perfecte estat.
-Treballar des del poble a la construcció i vertebració de la República Catalana, que jo entenc
millorarà la vida de totes les catalanes i catalans.

