JOSEP LLUÍS ESCUER I LÓPEZ
PER A PRIMÀRIES ROSSELLÓ

Em presento encara que confio que ja em coneixeu. Nascut el 2 de juny
del 1964, tinc 54 anys, soc originari de Rosselló i treballo al poble
com a pagès, empresari productor de fruita dolça. Estic casat farà 25 anys i
sempre he viscut aquí.

He tingut des de jovenet inquietud d’estar en contacte amb la gent i
fer coses pel poble, des de la Junta del Club Futbol Rosselló als 18 anys
no he parat. Vaig ser un dels fundadors de la Penya Blaugrana de
Rosselló, de les poques amb local propi i un centre de reunió i
convivència.
Com al poble ja som pocs pagesos des de l’any 1985 no he deixat pràcticament de
pertànyer al Consell rector de la Cooperativa Fru-Rose, actualment en
soc President. Això m’ha vinculat fortament amb el sector cooperatiu
agrari, membre del Consell Rector d’Actelgrup des del 2008 , m’ha
portat a estar com a responsable de Subministrament a la Federació
Catalana de Cooperatives Agràries de Catalunya a Barcelona i a nivell
estatal a Madrid a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de
España (espero poder-ho abandonar aviat en ser Catalunya un Estat
Independent). També aquesta activitat representativa m’ha conduit a ser membre del
Consell Català de la Producció Integrada de Catalunya, com a sistema regulador de
producció agrària sostenible mediambientalment, des del 2009.
La meva experiència en política també va començar amb la participació
a l’agrupació d’electors “Unió per Rosselló” i l’entrada al govern
municipal durant 12 anys, essent Regidor de Joventut i Esports, Entitats i Festes en la
primera legislatura i Regidor d’Urbanisme durant el curs de les dos següents. Això, em
va aportar un profund coneixement del funcionament d’un Ajuntament, normatives,
aspectes econòmics i urbanístics treballant en equip amb personal tècnic
especialitzat.

Per tota aquesta trajectòria i el meu desig de contribuir a fer
efectiva la República Catalana des de Rosselló, poso a disposició el
meu temps i coneixements als veïns del poble per a ser candidat a
Primàries Rosselló cara a participar en les properes eleccions municipals. Un element
inseparable del meu pensar és el caire social de la política, la importància
avui de treballar per unes relacions home-dona justes i igualitàries, que al món
cooperatiu i polític també he trobat a faltar.
Espero veure un canvi decidit cap a millorar algunes polítiques econòmiques que
s’haurien de reconduir, al meu parer, com empresari i ciutadà, cap a una major
participació a les decisions de la gent i cap a una transparència real sobre el que
s’impulsa. Sobretot, crec que cal portar la iniciativa per explicar les possibilitats de
millora de Catalunya en tots els sentits de progrés, amb un Estat català fort i
amb independència plena.

