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Vam defensar les escoles
i vam votar l’1 d’Octubre,
i crec que ara “cal ser
valents altre cop i dir no,
amics meus, no és això”
Em presento per liderar
un projecte arrelat a la
ciutat, proper a les
persones i engrescador
pel futur.
Entre tots, hem de
ressituar Manresa a
Catalunya, fent-ne una
ciutat orgullosa i
cohesionada.
Amb el teu recolzament,
farem una campanya
coratjosa, il·lusionadora i
compromesa, i que serà
una alenada d’aire fresc a
l’Ajuntament de Manresa.
Som-hi?
Segueix aquestes idees i
participa al diàleg!
Facebook:
@marcolive.manresa
Twitter:
@MarcOliveValls
Grup de Telegram:
t.me/marcolive
Web:
www.marcolive.cat

PERFIL POLÍTIC
Em defineixo com a liberal clàssic, humanista i ecologista.
Crec en la “mínima administració possible, el més propera a
l’administrat possible”. Respecto la idea que “sobre el seu cos i
la seva ment, l’individu és sobirà”. Tota acció política ha de
respectar les persones i les seves comunitats.
Hem d’organitzar-nos reconeixent les responsabilitats i deures
amb els nostres veïns. Cal regular els mercats quan danyen
béns comuns. Sense creació de riquesa no hi ha redistribució
possible. La llibertat no és gratuïta, s’exerceix amb
responsabilitat.
VOLUNTARI DE DEMÒCRATES DE CATALUNYA DES DE 2015
•PORTAVEU COMARCAL AL BAGES

VOLUNTARIAT I ACCIÓ CÍVICA

Ferm

COMPROMÍS AMB EL PAÍS I LA
CIUTAT I L’ENSENYAMENT

_Membre col·laborador secretariat anc manresa • Febrer 2018 –
gener 2019
_Membre de l’organització de la Campanya Manresa x Sí al
referèndum de l’1 d’octubre •Estiu - Tardor 2017
_President de l’Ampa de l’escola Flama de Manresa •2008 –
2012, i Membre Comissió Menjador Ampa Flama 2016 – 2018

_Membre del Consell Escolar de l’escola Flama de Manresa •2014
– 2018

QUALITATS
PERSONALS
_Compromès
_Empatia
_Convicció
_Proximitat
_Sentit pràctic

_Membre del Consell Escolar del Conservatori Municipal de Música
de Manresa •2016 – 2018
_President de la junta de l’associació TIC3 – Empreses
Tecnològiques de la Catalunya Central •2013 – 2016
_Membre de l’AIJEC – Catalunya Central
_Participant del programa “Fem de Tiets” de l‘Ajuntament de
Manresa
_Participant del programa “Parelles lingüístiques” del Consorci per
la Normalització de la Llengua

_Resolutiu
_Capacitat de negociació

OPINIÓ I
PARTICIPACIÓ
Articles premsa:
https://www.naciodigital.
cat/manresa/opinio/auto

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
22
anys

D’EXPERIÈNCIA AL SECTOR PRIVAT

_Responsable TiC a Terra – Sobrerroca • Empresa del sector
comercial i de serveis empresarials •2018 – actualitat
_Soci fundador i Director a El Nucli • Empresa sector serveis
tecnològics • 2008 a 2018

r/2198

_Director Comercial a Comsi • Empresa sector comercial i
distribució • 2004 a 2008

Participació al Ple de

_Adjunt a Responsable de Compres a Comforsa •Empresa
industrial metal·lúrgica • 1999 a 2004

l’Ajuntament:
https://videoactes.manre
sa.cat/session/sessionDet
ail/54f961b066bfa792016
706db837d0002?startAt=
3267.0

_Administratiu a Pinsos Victòria •Empresa sector agrari-ramader •
1996 a 1999

FORMACIÓ REGLADA
_Postgrau en Logística Integral • UOC •1999 – 2000
_Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses • Uvic • 1996
– 1998
_Diplomat en Ciències Empresarials • UB • 1992 – 1995
_COU, BUP • Jesuïtes de Sant Ignasi, Barcelona • 1988 – 1992
_EGB • Escola Santapau de Sarrià, Barcelona • 1980 - 1988

