PEDRO MUÑOZ DIAZ
Nascut a Vilafranca del Penedès, l'any 1974. Vendrellenc des dels 7 anys. Vaig fer l'EGB
a l'escola Pau Casals i el BUP i el COU a l'Institut Baix Penedès. És per això que molts
dels meus amics d'infància, són del Vendrell i rodalia. I molts del barri del Tancat per
què he jugat amb la Unió Esportiva El Tancat en els seus millors anys. Sóc delineat de
professió, Tècnic Superior en Construcció. Membre de Protecció Civil del
Vendrell, col·laborant amb la meva experiència en emergències, obtinguda a les meves
feines en aquest àmbit, IDIADA, Circuit de Catalunya, Circuit D'Aragó i voluntari de la
Creu Roja del Vendrell.
El dia 1 d'octubre va ser un dia clau a les nostres vides, i per a mi va significar un gran
canvi; un canvi d'orientació de les meves prioritats, un gran nombre de nous amics que
ara m'acompanyen en aquesta nova etapa de la meva vida.

Perquè em presento:
La república comença als ajuntaments i el primer pas és guanyar l’Ajuntament del Vendrell.
Impregnar de l’esperit de l’1 d’octubre i de l’esperit republicà. L’1 d’octubre ningú va
preguntar als votants de quin partit eren. Tampoc ho fem a les primàries del Vendrell. “Jo
ni d’esquerres ni de dretes, jo sóc més de gestionar i trobar solucions”.
El Vendrell que vull:
-

Turisme de qualitat
Gestió municipal dels recursos. NO externalització de serveis.
Aposta per la mobilitat elèctrica.
Places de pàrquing.
Solucions pels Barris Marítims. La més gran de les fonts d’ingressos del municipi.
Aposta per la Xarxa Vendrellenca.

Que puc aportar:
Capacitat de treball, incansable, gestionar i motivar. La meva coneixença del sector de la
construcció, de l’entramat associatiu, del món de l’esport, i de les necessitats dels barris
marítims i de les urbanitzacions.

GESTIÓ GESTIÓ I GESTIÓ !!!
GESTIONAR, GESTIONAR I TORNAR A GESTIONAR !!!

ESPERIT 1 D’OCTUBRE
ESPERIT REPUBLICÀ
ESPERIT DE CANVI

