Qui sóc
Em dic Jordi Casas i Marti i he viscut a Molins de Rei des que hi vaig néixer, encara
que he viatjat molt, però sempre he tornat.
Professionalment format en el sector tèxtil, vaig cursar estudis de disseny i
enginyeria tèxtil, entre d’altres coses, però sempre he estat vinculat al comerç
internacional en l’àmbit de l’empresa privada. Per això parlo amb fluïdesa diverses
llengües i he viatjat per mig món.
Sóc soci de l’ANC des de fa diversos anys.
Què he fet
En una etapa molt primerenca de la meva vida vaig formar part del govern municipal
de la Vila presidit per Antònia Castellana, com a regidor de Joventut del 1.983 al
1.985.
En la línia del compromís amb el meu país, a les eleccions municipals del 2011 vaig
encapçalar una llista netament sobiranista a Molins de Rei –que no va obtenir
representació-, en un moment en que l’independentisme encara no era present a les
institucions i en que, com va recordar en una ocasió el MHP Puigdemont, al
Parlament de Catalunya només hi havia 14 diputats independentistes dels 135.
Què vull
Les eleccions del 21-D van donar una clara majoria sobiranista al Parlament, però
això no ha estat suficient per fer complir el mandat de l’ 1-O; i per aquest motiu cal
seguir empenyent, també des dels ajuntaments
Opino que els valors del republicanisme y del municipalisme van íntimament lligats.
A la nostra Vila, aquests valors han de tenir en compte per damunt de tot el benestar
de les persones, preocupant-se d’aspectes com l’aconseguir una mobilitat més
amable i sostenible, un creixement urbanístic més ordenat i respectuós, la protecció
del petit comerç o assegurar serveis llargament reivindicats com la residència per a
gent gran, per posar alguns exemples.
Els ajuntaments son una peça fonamental dins el projecte de construcció nacional.
Per això cal assegurar el màxim nombre de consistoris amb majories sobiranistes
sòlides i amb un compromís clar en els moments decisius que encara han de venir; i
en aquest sentit, Molins de Rei ha de continuar sent un referent dins la comarca del
Baix Llobregat.

