JOSEP LLUÍS RODRÍGUEZ REDONDO
Tinc 59 anys i sóc veí d’Arenys de Munt des de fa més de 20 anys.
Twitter: @potior59
Formació acadèmica:
·Gestió i direcció comercial en l’Escola de Comandaments Intermedis de Barcelona.
· Estudis fins a 2n de Dret a l’UNED.
· Curs d’Organització i Planificació Comercial amb BERMANSON (Madrid).
· Curs de finances en el Centro d’Estudis Superiors de Màrqueting (Madrid).
· Curs de MANAGMENT amb IXEN CONSULTORES (Madrid).
· Curs de Fonaments i Elements del ISSSRS amb BDN Consultores (Madrid).
Trajectòria professional:
Durant els darrers 25 anys, he desenvolupat la meva carrera professional en empreses
multinacionals, en els sectors energètic i en el de les tecnologies de la informació.
Dins d’aquestes companyies sempre he ocupat càrrecs de direcció, tenint sota la meva
responsabilitat la coordinació d’equips humans de diferents àrees (logística, administració i vendes).
En l’actualitat soc Director de Vendes en una companyia d’àmbit estatal, del sector de les tecnologies
de la informació.
Trajectòria social i política:
Soc soci de l’Assemblea Nacional Catalana des del mes de maig del 2013. He estat tres anys dins el
secretariat de la territorial d’Arenys de Munt, un any com a secretari i dos com a coordinador.
Durant aquests cinc anys he participat de forma activa en l’organització de tot tipus d’actes,
manifestacions i concentracions, molts d’ells han comportat responsabilitat en el trasllat de persones
(DIADES 11 de setembre, manifestació a Brussel·les,... entre d’altres).
Dins l’ANC he format part de diferents grups de treball a nivell comarcal, i a nivell nacional. He
participat en el grup de formadors de Fem Futur, en el que teníem per objectiu donar eines

pràctiques als associats, de les diferents territorials, per tal de poder fer una tasca divulgativa
interpersonal, a peu de carrer, sobre el beneficis d’assolir un Estat propi.
Pel que fa a Catalunya, el meu objectiu i compromís personal és treballar per la independència del
meu País i per la construcció de la República Catalana, sempre respectant la pluralitat ideològica i la
transversalitat política.
Pel que fa a Arenys de Munt, el meu objectiu és col·laborar en el manteniment de la mobilització
ciutadana, promovent totes les accions i iniciatives que siguin necessàries per tal d’estar preparats
quan arribi el moment oportú.
En el àmbit social, col·laboro, com a voluntari, en el Gran Recapte i en altres campanyes solidàries de
la nostre Vila. Sóc soci col·laborador d’Intermón Oxfam, des de fa anys.
El meu projecte per Arenys de Munt
El meu projecte per Arenys de Munt el formen tres eixos principals: PERSONES, POBLE i PAÍS.
Persones: Atendre les necessitats de les persones es converteix en l’objectiu prioritari de qualsevol
persona que tingui vocació de servei públic, molt per sobre de les ideologies o partits:
“l’administració pública feta per persones, al servei de les persones”.
Crec que l’objectiu principal de l’acció de govern municipal és la millora de la qualitat de vida de les
persones. Partint d’aquesta base, em fixo com a metodologia de treball, mantenir un diàleg constant,
transparent i fluït amb els arenyencs i arenyenques, per tal de fixar els objectius, com prioritzar-los,
quines accions cal emprendre i quins terminis són necessaris per aconseguir-los.
Habitatge, serveis socials, atenció a la tercera edat, educació i cultura, esports, promoció del jovent
i urbanisme considero que són àrees prioritàries d’actuació, per tal de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes de la nostra Vila.
Poble: preservar i impulsar el teixit associatiu de la nostra Vila és clau, per mantenir la nostra vitalitat
com a societat. El nostre poble es distingeix, entre altres coses, per la gran activitat associativa, que
ha mantingut sempre, i que l’ha situat com a una de les poblacions capdavanteres en el nostre País.
Aquest entramat associatiu és un element cohesionador i desenvolupador de la nostra societat i, per
tant, em proposo posar la institució municipal al servei de les associacions, per poder d’atendre les
seves necessitats, materials , legals o d’altres que puguin sorgir.
El teixit empresarial i comercial, d’Arenys de Munt, representa el nostre motor econòmic, i, per tant,
és la peça clau del nostre desenvolupament com a comunitat. Des de l’Ajuntament hem de crear les
condicions necessàries per tal de facilitar, tan la implantació de tot tipus de noves empreses i
comerços, en al nostre municipi, com oferir tot el suport necessari a les ja existents . El compliment
de la normativa legal no pot ser, en cap cas, el fre per al nostre desenvolupament econòmic i
industrial. En aquest cas, tota l’organització municipal ha de ser l’aliada de l’organització empresarial,
acompanyant-la i assessorant-la en el tràmits legals, per tal de facilitar el seu compliment.
D’altra banda, des del consistori, s’han de crear, en el seu cas, les infraestructures necessàries
perquè es pugui portar a terme aquest desenvolupament empresarial, de forma ordenada i eficient.

Fomentar el reciclatge, com a eina de conscienciació ecològica, és un altre del reptes als que ha de
fer front la societat arenyenca, tant en el present com, de forma continuada, en el futur.

País: com a candidat a la llista de Primàries, el meu compromís, vers el nostre País, és treballar per
assolir la nostra plena Independència i col·laborar en la construcció de la República Catalana.
Tinc el ferm convenciment que el nostre futur com a societat només és possible si assolim la plena
llibertat com a poble, construint un estat propi que ens permeti gestionar plenament els nostres
recursos, per tal de poder acabar amb les desigualtats socials i ser equitatius en la redistribució de la
riquesa
Només un estat propi pot assegurar la continuïtat de la nostra llengua i la nostra cultura, que són els
signes d’identitat de la nostra Nació.

