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Capgirem l’Hospitalet cap a capital republicana
Nascut a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1963 i veï del barri de Santa Eulàlia. Testimoni del seu
desenvolupament i de la pèrdua d’espais típics i tradicionals. Espais agraris i post industrials que
gaudíem no fa molt a la nostre estimable ciutat. Ja no som una ciutat on es viu el carrer, Ara només hi
vivim. Cal recuperar la ciutat i fer-la còmplice de la vida quotidiana.
Observem
El dèficit general d’arrelament veïnal de mols dels nostres conciutadans, crea una realitat urbana
definida i molt poc relacionada. Comporta un gairebé total aïllament cap als altres barris de la ciutat. El
desconeixement per part de molts veïns del dia a dia a la ciutat no fa mes que crear petites mancances
de pertinença que a la llarga afavoreix una total apatia vers a la realitat social urbana.
Volem
Una ciutat propera, neta, segura i on l’espai d’us públic pugui ser gaudit per tota la ciutadania.
Serveis públics adients a la realitat diària emfatitzant amb la neteja i una sensat ordenament del tràfic
rodat per afavorir el petit comerç de la nostre ciutat. Tot això amb la plena cooperació de les diverses
entitats de la ciutat que han d’optar per un protagonisme mes visible.
Recuperar el protagonisme de la nostre ciutat al teatre municipaliste , fent-lo actor de primer ordre en
el marc de totes les decisions urbanes i de mobilitat que afecta a tota la població
Visibilitzar totes les cultures i maneres de viure per fer-les mes properes a tota la resta de població.
Lluitant contra l’etnicisme i xenofòbia, treballant per i cada part de teixit associatiu i veïnal.
Promoure la total participació veïnal, tant a nivell individual com a col·lectiu en la presa de decisions que
comportin determinats canvis amb la realitat urbana, social o comercial.
Afavorir l’excel·lència en el funcionament municipal, fugint de la mediocritat per caràcter de proximitat
ideològica o partidista i donar rellevància al funcionariat que amb mes experiència i saber fer, poden
assolir les tasques administratives i municipals molt mes adients vers les veritables necessitats dels veïns
i usuaris dels serveis públics de la ciutat
Com ho farem ?
Un consistori molt mes participatiu on les assemblees de districte siguin les veritables eines
administratives de la ciutat.
El ple ha de fugir de debats estèrils i de marcatge merament polític i ideològic per arribar a ser el
desenvolupador i lloc de debat del funcionament de la ciutat. El ple municipal ha de ser l’òrgan màxim
de govern presidit per una alcaldia adient on es porti a terme totes i cadascuna de les actuacions que
des de els districtes arribin. Lloc de debat polític sobre la ciutat i on s’ha d’aportar positivament totes i
cadascuna de les iniciatives per el seu desenvolupament.

Dades personals
Acadèmic
Diplomat NO UNIVERSITARI per ESINE en Assessoria Laboral i seguretat social – 1993
Diplomat NO UNIVERSITARI per ESINE en Assessoria fiscal i tributació – 1993

Laboral
1987-1996 Diferents empreses de missatgeria de propietat o com soci, tant a nivell local com nacional
( Sants Missatgers, Metropolitan Serveis, Bcn Courier)
1996-2000 Missatger especialitzat en tramitació de documentació aduanera.
2000-2003 A diferents empreses del sector serveis
2003-2012 Diferents empreses de seguretat fent tasques de Controlador de Centre d’Alarmes
2013 fins a les hores. Vigilant de Seguretat amb lloc fixa de control d’accés a un edifici municipal de la
ciutat de Barcelona

Social
Diable a la Colla de Diables de l’Hospitalet des del 86 fins al 91, Casteller amb els castellers de Barcelona
des del 88 al 91.
Militant de les JERC i ERC 1982 – 1985
Militant del PSC 2003- 2008
Militant de CDC 2008-2015
Actualment associat al PDeCat i al Consell de la República.
Soci d’Omnium
Soci fundador de diverses entitats de cooperació i del mon llatí en general.
Fundador de ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (2003), FEDERACION DE ENTIDADES CRUCEÑAS EN
CATALUNYA (2009). Entitats amb seu social a l’Hospitalet. Soci fundador d’Associació
BOLIVIA+CATALUNYA (2006). En totes aquestes ja només he quedat com associat.
Soci fundador del MOVIMENT REPUBLICÀ CATALÀ –MRC (2018) -on sóc secretari
Durant tota aquesta llarga etapa associativa he realitzat un gran nombre de xerrades i debats –Tant a
diverses tertúlies televisives com a ràdios.

