Joan Recasens i Guinot.(1961)
4 fills i un net.
Amb tres anys, ja fa uns quants dies d’això, vaig arribar a Sant Cugat, a la Floresta
concretament, on vaig viure fins els 25 anys que em vaig traslladar al centre, d’on no
m’he mogut.
Vaig estudiar sempre a Sant Cugat, des dels 3 anys. Vaig cursar estudis d’Història a
la UAB i Dret, que vaig finalitzar a la UOC., i el Programa de Lideratge en Gestió
Publica a l’IESE.
Vaig ser militant d’Unió Democràtica de Catalunya més de 30 anys. Els mesos de juny
i juliol de l’any 2015 vaig tenir l’oportunitat de participar en la creació d’un nou projecte
polític, Demòcrates de Catalunya, davant la deriva incomprensible que havia pres UDC
i el moment històric que estava, i està, vivint el nostre país, , i en aquesta primera
etapa del nostre partit he estat membre del Comitè Nacional essent Portaveu Nacional
de Territori.
Fidels al mandat de l’1 d’octubre, amb l’objectiu de fer un nou país defensor dels drets
civils, construït sobre una realitat econòmica solidaria i fraternal, un país sòlid des d’un
punt de vista ètic i moral, un país radicalment democràtic.
Com a càrrec electe, vaig ser regidor del nostre ajuntament i diputat al Parlament de
Catalunya durant les VIII, IX i X legislatures.
Pel que fa a Sant Cugat, vull que sigui referent en el compromís nacional, no només
amb paraules, sinó amb fets. Que quan sigui el moment, que espero i desitjo que no
trigui, el nostre ajuntament estigui a l’alçada, com segur que ho estarà la ciutat.
Em dol que Sant Cugat hagi deixat de ser referent en polítiques d’habitatge públic, una
de les primeres preocupacions de joves i grans. Hem passat de ser un referent positiu
a ser-ho negatiu. Vull treballar per revertir-ho!
Em dol que Sant Cugat no sigui capaç de liderar l’eix de la B-30, una zona amb un
potencial econòmic i de coneixement impressionant. Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola i
altres ciutats del Vallès han de posar-se d’acord, actuar juntes en benefici de tots i
amb la complicitat de Barcelona, la capital de la futura República. No pot ser que
diferencies polítiques o manca d’iniciativa ens facin perdre oportunitats, no només com
a ciutat, també com a comarca i com a país.

Em dol que Sant Cugat estigui al capdamunt pel que fa a desigualtats segons un
estudi recent de 100 ciutats del nostre entorn. S’ha de crear el marc perquè tothom
tingui les mateixes oportunitats, no podem ser una smart city on la desigualtat o la
manca d’oportunitats deixi a gent pel camí, no podem ser un aparador bonic amb un
fons insolidari. Vull treballar per la igualtat d’oportunitats i creació i atracció de talent!
Son aquestes preocupacions i inquietuds, entre moltes altres, per la meva, per la
nostre ciutat, les que em motiven a participar i impulsar la realització de Primàries a
Sant Cugat, en les quals tots i totes les electores de primàries triaran els candidats i
les candidates que formaran part de la llista electoral municipal, no els triarà ningú a
porta tancada dins d’un despatx, els triareu tots els electors i electores, sereu vosaltres
els que decidireu qui voleu que us representi a la llista que haurà de concórrer a les
properes eleccions municipals del 26 de maig.
És per tot això que m’he implicat en aquest engrescador projecte, que no finalitza
escollint els candidats, segueix amb la confecció, entre tots i totes, del programa
electoral i continua després de les eleccions, ja que tots els electes tenen el
compromís de retre comptes regularment.
Estic absolutament segur que d’aquest procés sortirà la millor candidatura per Sant
Cugat i el millor programa electoral, compromís electoral.
Entre tots i totes ho farem!!!!

Trenquem les costures dels partits, triem la llista, fem el programa!
Resto a la vostre disposició per tots allò que estimeu oportú, preguntes,
recomanacions, suggeriments.
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