Josep Bové i Bartra

Vaig néixer fa 66 anys en el Barri Ferroviari de Sant Vicenç de Calders.
Els meus avantpassats eren originaris, uns del poble de Sant Vicenç i del
Vendrell els altres. De fet, tinc referències que arriben fins al 1750. Per
part materna, eren de “cal rossinyo”; i per part paterna, de “cal pebrots”.
Estic casat i tinc una filla.
Al llarg de la meva vida, he viscut en cinc barris diferents del Vendrell;
però sens dubte, els anys passats al barri ferroviari van ser un bon exercici
d’aprenentatge i convivència amb les diferents cultures de la pell de brau.
Paraules com “argofifa”, “poyete”, “lumbre”, eren tot un contrast amb
“fogons”, “trispol” o “espiadimonis”, per posar uns exemples.
La meva formació:
Llicenciat en Ciències del Treball (Universitat Oberta de Catalunya).
Diplomat en Relacions Laborals (Universitat Rovira i Virgili).
Màster Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Col.legi de Graduats
Socials de Tarragona).
Cursos no reglats de Desenvolupament Directiu, Negociació,
Assegurances, Finances, Benchmarking, Moviments Socials, Fiscalitat,
Motivació, Lideratge, Marketing, Recursos Humans.

Activitat laboral:
He treballat en banca durant quasi 40 anys. Vaig començar com a
cobrador, fins arribar al nivell de Director d’oficina i d’Equips Humans
altament qualificats.
Actualment estic jubilat.

Col·laboracions :
Vaig estar 10 anys en els Pastorets del Vendrell fent de tramoia, d’actor,
tresorer, fins i tot en vaig ser president.
Vaig participar amb la Colla de Geganters del Vendrell.
Voluntari socorrista aquàtic de la Creu Roja
Voluntari de la Plataforma per la llengua (parelles lingüístiques).
Voluntari en la Gigaenquesta.
Voluntari en la consulta del 9N i com a president de taula.
Soci de la Lira Vendrellenca
Soci d’Òmnium Cultural.
Membre dels caminadors de l’Associació de Jubilats i Pensionistes del
Vendrell.
Aficions :
M’agrada el bricolatge i la cuina.
La lectura, principalment la novel·la negra.
Les representacions de teatre, la música i la pintura.
Altres:
No m’he afiliat mai a cap partit polític. Tanmateix, sóc un admirador de
l’antiga democràcia grega i de l’antiga república romana.
I sent conseqüent, tot fent honor al renom de “cal pebrots” ─el nom li ve
perquè eren hortolans─, queda clar que necessitarem força pebrots per
tirar endavant aquest projecte il·lusionador pel Vendrell.
Què farem?
Farem fora a personatges incapaços de gestionar els nostres impostos, i
als que volen trencar la nostra convivència pacífica i van en contra de la
nostra llengua i cultura.
Cercarem dins l’Ajuntament del Vendrell l’eficàcia, quan sigui
imprescindible, sempre l’eficiència i sobretot l'excel·lència; suprimirem el
clientelisme polític tot afavorint la projecció humana i laboral dels seus
treballadors.

Salut i República!

