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MANEL PÉREZ ESTRUGA
VEÍ DE GELIDA

OBJECTIU

PRESENTACIÓ

Fa més de 40 anys que lluito
pacíficament per una República
catalana.

Sóc en Manel Pérez Estruga, tinc 67 anys, estic casat amb l’Imma i
tinc dos fills, l’Eduard i la Glòria, i dos néts, la Júlia i l’Artau. Sóc un
nouvingut a Gelida i és en aquest petit racó del món on he escollit
passar la resta de la meva vida.

VOLUNTARIAT
Sóc soci de l’Assemblea
Nacional Catalana, de
l’Associació d’Amics del Castell
de Gelida, de la Fundació
Pasqual Maragall, per un futur
sense Alzheimer, de la Creu
Roja, de FAADA, protecció
animal, d’Intermón OXFAM i
d’ACNUR, l’Alt Comissionat de
l’ONU pels Refugiats.
Vaig ser patró de la Fundació
President Macià.

AFICIONS
M’agrada el senderisme, anar
al cinema, la lectura de llibres
tècnics i la pintura.

UNA FRASE
Mai no és tard si el cor és jove
(Avel·lí Artís i Balaguer)

Sóc arquitecte tècnic malgrat tota la meva vida laboral ha estat
vinculada al món empresarial en l’indústria química aromàtica. Sóc
aromista i perfumista, i vaig muntar la meva pròpia empresa fins que
em vaig jubilar.
Sóc una persona alegre i m’agraden les coses senzilles: pujar El
Montcau, mirar Montserrat des del menjador de casa, prendre una
cervesa amb la gent que aprecio...

PRIMÀRIES A GELIDA
Em presento a primàries per treballar per Gelida, perquè crec en el
poble i vull canviar moltes coses. Què puc fer per Gelida? Escoltar,
sóc més d’escoltar que de parlar, i sóc home de poques paraules, ho
saben bé els que em coneixen.
També puc aportar capacitat de treball en equip i de fermesa en
l’execució de l’estratègia col·lectiva en aquest moment excepcional
en què es fan més necessàries que mai polítiques municipals per
assolir una Catalunya més democràtica, oberta i transparent.
Els municipis com a elements primaris de participació ciutadana en
els assumptes públics són imprescindibles per a la transformació
social, i per això a Gelida cal centrar esforços per assolir un
ajuntament horitzontal i participatiu, que parli de tu a tu amb els veïns
i les veïnes.

