primàries l’Hospitalet
LluisAntoniGil
lluisant_onion

Em presento:
Sóc el Lluís Antoni Gil Puerta, vaig néixer a L’Hospitalet de Llobregat fa 31 anys i he viscut tota la
meva vida al barri de Collblanc fins a l’actualitat, que visc a Barcelona amb la persona amb la
que aquest any farem un any de casats.
Considero la política com un servei públic que permet millorar la vida de les persones; aquesta
és la raó per la que des dels 20 anys que hi dedico una part del meu temps com a voluntari, ja
sigui a Unió de Joves, UDC en el passat o Joves Demòcrates i Demòcrates de Catalunya en
l’actualitat, dels que sento orgull de ser-ne un dels fundadors. No obstant, per aconseguir que
la política assoleixi el seu objectiu, cal escoltar les persones i que aquestes prenguin part de les
decisions; la responsabilitat ha de recaure sobre tots els ciutadans i per això, cal modificar els
models de gestió municipal que s’han mantingut a la nostra ciutat durant més de 40 anys.

Em presento per:
Radicalitat democràtica:
Formar part d’una candidatura que sorgeix íntegrament de l’emparentament ciutadà, on l’ordre
de la llista sorgida es decidit pels veïns i no als despatxos dels partits, on el programa es redactat
a partir d’aportacions sorgides de necessitats i no de programes ideològics.

Adaptar la ciutat als reptes que venen
L’Hospitalet necessita un govern que no tingui por a sotmetre la ciutat als canvis necessaris per
a fer que aquesta s’adapti i triomfi a les revolucions tecnològiques, mobilitat, comerç i de mode
de vida que s’imposaran en el futur, i així assegurar la millor qualitat de vida dels seus ciutadans.
Hem de deixar de ser la “segona” ciutat de Catalunya per passar a ser la primera y coliderar el
creixement del país de la ma de la seva capital, Barcelona.
L’actual Ajuntament continua centrat en un model de ciutat-dormitori que no ofereix incentius
per atreure capital humà que no sigui la proximitat als centres productius; són necessaries
modificacions en els planejaments urbanístics i d’edificabilitat que permetin un model
d’habitabilitat més adequat i confortable.
Hem de millorar la mobilitat interurbana que continua dividint la ciutat, compartimentant-la en
districtes. Adaptar l’urbanisme de la nostra ciutat als nous models de mobilitat, millorar la xarxa
elèctrica i de connexió de dades, establir una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, així com coordinar amb Barcelona la unificació dels sistemes de servei de vehicles
públics i privats.

No podem deixar de banda un sector tan important com és el comerç de proximitat; en
l’actualitat són els responsables de mantenir vius els carrers; les associacions de comerciants
han de tenir un major pes en la configuració de les estratègies econòmiques de la ciutat,
aquestes han de conèixer de primera mà qualsevol canvi en el planejament urbà, obres,
senyalitzacions o campanyes informatives, fent-les així més efectives; i permetent que els
comerciants puguin adaptar el seu dia a dia als canvis que s’hagin de realitzar.

Defensar el mandat de l’1O i posar l’Ajuntament al servei del país quan sigui necessari
Constituir un govern municipal que mai més torni a donar de banda la democràcia, tal i com va
passar l’1O del 2017, en el que van ser milers el veïns de L’Hospitalet que es van haver
d’organitzar per a poder votar. Conformar un govern que, en el moment en que la societat i el
Govern de la Generalitat així els ho demani, es posi al seu costat en la defensa del territori. No
ens calen ajuntaments independentistes sinó Ajuntaments disposats a fer la independència.

Currículum Acadèmic
Grau Enginyeria Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.
Diplomatura Enginyeria Técnica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.
Educació Primària i Secundària a la Escola Sant Jaume de la F.E.P. L’Hospitalet de Llobregat.

ALTRES:
-Coordinador i Director de Projecte de relacions intergeneracional a Residència Assistida per a
Gent Gran Les Corts
- Voluntari de l’associació de Voluntaris de La Caixa realitzant tasques de voluntariat amb
Joves.
- Membre de la colla castellera Jove de L’Hospitalet.
- Membre de l’Executiva Nacional de Demòcrates de Catalunya.
- Portaveu de Finances i Tresoreria de Joves Demòcrates de Catalunya i membre de l’Executiva
Nacional.
- Secretari de la Executiva Intercomarcal d’Unió democràtica de Catalunya a BarcelonaComarques.
- President de la Intercomarcal de Barcelona-Comarques de Unió de Joves.

