Sóc en Joan Carles Viladot Creus, vaig néixer a
Barcelona el 20 de desembre de 1960, i des de fa 36
anys, resideixo a Cerdanyola del Vallès.

M'he decidit a fer aquest pas, ja que coincideixo amb molts altres ciutadans que a
Cerdanyola, durant els últims 4 anys, hem perdut una oportunitat històrica de realitzar
un canvi a la política municipal. A les darreres eleccions, per primer cop, el ple de
l'Ajuntament va aconseguir tenir una majoria sobiranista, però la unitat dels partits
sobiranistes, va durar ben poc. Després d'un any de converses, el Govern sobiranista
només va durar 4 mesos, i avui dia, cada formació va a la seva. Aquest fet em fa
témer que, a les pròximes eleccions Cerdanyola pugui tenir un govern dirigit pel bloc
del 155.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2014 i actualment: faig substitucions a l’Ajuntament de Cerdanyola com a conserge i
recepcionista a diverses dependències municipals: a l’Ateneu, a la Biblioteca, a un
parell d'escoles i, actualment, al Complex Esportiu de Can Xarau.
2009 - 2014 – Aturat.
1978 - 2009 vaig desenvolupar tasques administratives a Burberry S.A.U, passant per
diferents departaments, des de facturació a comptabilitat, sent els darrers quinze anys
el product costing manager.
ESTUDIS
1977 - Graduat escolar
ALTRES
1992-1996- President de la secció base del C.H Cerdanyola
2009- Membre Fundador i de Cerdanyola Decideix
2010 – 2012: Militant i membre de l'executiva d’ERC
2012 - Actualitat: Membre de l'ANC
2014 – 2015: Tresorer de l'executiva de l'ANC Cerdanyola
2016 - Maig 2018: Coordinador de l'ANC Cerdanyola

PROGRAMA
Promoure una nova manera de fer política, amb la voluntat de situar als ciutadans al
centre de la ciutat, amb vocació de servei i amb el compromís de servir als ciutadans i
no als interessos dels partits polítics.
Un ajuntament totalment obert i transparent per a la ciutadania, on els cerdanyolencs i
les cerdanyolenques puguin participar-hi de forma activa i continuada.
Aturar la degradació sistemàtica que està patint la ciutat i, amb la col·laboració de
tothom, aconseguir que sigui una ciutat del segle XXI.
Bastir ponts amb altres formacions polítiques que, veritablement, vulguin assumir el
comprimís de treballar per sumar un projecte de ciutat ampli, transversal, social i
eficaç, per aconseguir aliances àmplies sobre els grans temes de ciutat.

