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No soc un polític, soc un gestor i mai he estat candidat a cap llista electoral ni he ocupat cap càrrec públic.
Sempre he estat independentista i amb la intenció de col·laborar activament amb la lluita per la llibertat de
Catalunya, he estat:
–

–
–
–
–
–
–
–

Cofundador de l'Assemblea Nacional Catalana – ANC i membre de la seva primera Junta directiva,
de diverses comissions fundacionals i del Secretariat Nacional fundacional d'on agafo la
responsabilitat d'iniciar i organitzar la territorial de Gràcia. Deixo l'ANC el 2011 a les portes de
convocar la primera Assemblea fundacional.
el 2010 a la Crida Nacional per l'Estat propi
M x I – Moviment per la Independència
Cofundador de la Plataforma pel Dret de Decidir – PDD al 2006 .
Gent de la Terra
Solidaritat Catalana, des de la seva fundació sent-ne membre de l'equip de campanya i
posteriorment el coordinador de SI-Gràcia i membre de l'Executiva nacional com a Sindic de la
militància fins el 2012.
A partir del 2003, a ERC a Gràcia fins el segon tripartit, sent-ne Conseller Nacional,
durant els anys 90 i fins el pacte del Majestic, a CDC, agrupació de Sarrià-Sant Gervasi,

Soc ciutadà de Barcelona des del dia del meu naixement, el novembre del 1.950 i net, bis-net, cosí i
pare de migrants donat que els meus avis paterns eren de l'Aragó, els besavis materns de Manlleu i la Gelida
respectivament, un oncle va anar a fer les Amèriques i un fill s'ha traslladat a viure a un altre estat d'Europa, i
tots, per raons econòmiques. Casat des de fa 44 anys i tinc tres fills he viscut tots aquests anys, a excepció
d'un any que ho vaig fer a l'estimada ciutat de Girona, a la que va ser la Vila de Gràcia fins l'any 1.897 en
que és annexionada i convertida en Districte de la Ciutat però amb el sentiment ben viu dels seus graciencs
de llibertat i independència, als barris d'el Camp d'en Grassot, al de La Salut i al que va ser una part de la
Vila d'Horta, a Vallcarca.
Estudis de Direcció de màrqueting a ESADE i dret a l'UAB, aquests sense acabar, a més de diversos
seminaris sobre comerç internacional i direcció d'empreses. Actualment jubilat i la meva experiència laboral
de 40 anys ha estat a la direcció d'empreses del sector serveis, vinícola, automoció, complements i tèxtil.
Gaudeixo passejant pels carrers de la ciutat i comparar-la amb el que he vist arreu d'altres ciutats del
món. Veure els meus conciutadans com es desenvolupen i somiar en quines millores es podrien realitzar per
tal de millorar la qualitat de vida de tots els que patim la mala regulació del trànsit que provoca haver d'estar
més temps conduint i en conseqüència augmentant la contaminació, els carrils bici innecessaris, les illes del
malson, la inseguretat al carrer, els pisos pastera, els pisos del narcotràfic, els botiguers que paguen impostos
i ningú els defensa de la competència deslleial, els sense sostre, els desnonaments, l'habitatge social, etc... i
com no, el de la gallina dels ous d'or que l'actual govern municipal està a punt de trencar: el turisme.
M'agrada sentir que Barcelona és estimada pels prop de 9 milions de turistes que la visiten amb les
gairebé 19 milions de pernoctacions l'any passat, perquè el que estima Barcelona està estimant els ciutadans
de Barcelona que han fet i fan possible, dia a dia i de sofriment a joia, el que la ciutat és a dia d'avui: una de
les 10 ciutats de referència mundial.
Desitjo que Barcelona no sigui només una ciutat de referència mundial si més no també es vexi com
la capital del nou estat que estem construint: la República de Catalunya, i en aquest sentit i el de fer-la un lloc
per viure amb una qualitat de vida igual al de les capitals nòrdiques però sense oblidar que pertanyem al
tarannà mediterrani, amb la capacitat d'acolliment que sempre hem demostrat, assolir el rol de convertir-nos
en promotora, en lloc de la receptora que ara som, del pla estratègic de desenvolupament econòmic i social
mundial i projectant Catalunya al món.
PER LA CAPITAL DEL FUTUR AMB FEINA I QUALITAT DE VIDA PER TOTHOM

