Hola, soc en Manel Morera Miralta. Vaig néixer a Barcelona el 31 d’octubre del 1954 on vaig
cursar estudies fins a COU a La Salle Bonanova i estudis universitaris a la UB i a la IBM.
A l’any 1981 vaig vindre a viure a Vilassar de Mar on vaig tindre 4 fills: dos dels quals al Casal.
Del any 1987 al 1991 vaig ser Regidor a l’Ajuntament de Vilassar de Mar sent el responsable de
la cartera d’esports durant el primer any i els 3 restants com a Regidor de Salut i de Treball.
En aquesta època també vaig formar part del Comitè d’empresa de Caixa de Barcelona
participant com a representant dels treballadors en el redactat dels acords de fusió amb La Caixa
de Pensions.
També vaig estar com a Secretari del SEC (Sindicat d’Estalvis de Catalunya) a la negociació del
XIV I XV convenis estatals d’estalvi. En aquest últim vàrem aconseguir que els dissabtes fossin
festius per a tots els treballadors. Per una altre banda, vaig formar part de la taula de
interpretació entre convenis.
L’any 2004 vaig deixar La Caixa per dedicar-me al meu somni: navegar com a armador i capità
d’una embarcació amb la qual vaig explotar fent xàrter per el Mediterrani durant els estius i
Bed & Breakfast durant les temporades d’hivern al Port Vell de Barcelona.
Un cop acabada aquesta etapa, he retornat a Vilassar de Mar on m’he involucrat un altre cop
amb els afers del poble participant activament com a membre de la ANC i dels CDR.
Considero que el moviment de primàries es perfecte per tal d’assolir el mandat de l’1
d’octubre sense les ingerències partidistes dels polítics.
Es per aquest motiu que em presento com a candidat d’aquest moviment a Vilassar de Mar.
Els fets més destacats que m’agradaria desenvolupar i dur a terme des de l’Ajuntament son
els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fer front a la problemàtica de l’habitatge: tant de lloguer com de compra.
Lluitar contra la dependència energètica.
Erradicar totalment la problemàtica dels excrements de gossos als carrers.
Fomentar l’alimentació kilòmetre cero al poble.
Revertir amb lo possible les subcontractacions de serveis.
Reduir la precarietat laboral del personal contractat de l’ajuntament.
Millora i manteniment de les instal·lacions municipals i vies urbanes.

Esperant que la meva candidatura la considereu prou interessant,
Una salutació,

Manel Morera Miralta

