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Hem de fer un pas endavant i liderar un canvi

Nascut a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1966, he viscut durant 50 anys en aquesta ciutat i, per tant, he
gaudit i patit el seu entorn, les seves infraestructures, els seus equipaments i la seva gent.
L’Hospitalet, 2a ciutat de Catalunya, és una ciutat amb un potencial extraordinari.
Valors
La candidatura pretén donar protagonisme a la ciutadania. L’apoderament de les persones davant el
repte de conduir una ciutat des del poble i amb el poble; la transversalitat amb una idea comuna de
valors republicans; cal renovar l’actual model de la política per un de més eficient.
Objectius
Que vull per a l’H?
Canviar. Cal donar un aire nou a la manera de governar una ciutat, més encara en temps excepcionals
com els actuals.
Escoltar. Cal dotar el govern de la ciutat amb un veritable espai que escolti i apliqui allò que la ciutadania
reclami.
Fer. Les actuals estructures de partits convencionals comporten sovint burocràcia i l’incompliment
d’intencions i promeses fetes. Un govern que sorgeixi del poble mateix ha de deslligar-se d’aquests
compromisos partidistes i fer realitat allò que el poble vulgui.
Garantir. La diversitat de la nostra ciutat ha de ser una garantia per al benestar de les persones. La justícia
social, la igualtat d’oportunitats per a tothom, així com l’afany de fer sostenible la nostra ciutat ha de ser
la base del que volem per a l’H.
Connectar. L’H acull el Mobile World Congress. L’empenta i empremta de ser capital de la telefonia mòbil
ha de servir per fer més eficaç i més eficients els serveis a la ciutadania i les empreses, alhora que més
respectuosos amb el medi ambient.
Servir. El poble mana, el govern obeeix.
Per què?
Quines raons m’ha portat fins aquest punt?
L’agraïment: m’il·lusiona tornar a l’Hospitalet el que m’ha donat, com a ciutadà, com a persona, com a
treballador tot servint a la ciutadania, a les persones i activitats econòmiques, al seu entorn i al seu
patrimoni cultural; en resum, a la nostra ciutat.
El compromís: la situació nacional obliga a fer un pas endavant. Si fem el de sempre, els resultats seran
els de sempre. Concentrem el vot i guanyem l’Hospitalet per a la República.
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