Candidat: Enric Porta Domènech
Edat: 29 anys
Lloc de naixement: Barcelona
Benvolguts,
Sóc l’Enric i em presento per a l’alcaldia de
Barcelona. Tot seguit us explico breument
els motius que m’han portat a prendre
aquesta decisió.
Per començar, algunes coses sobre el què
he fet en la meva trajectòria professional,
en la que principalment, sempre he estat
motivat per voler seguir aprenent de tot el
què m’envolta:
-

He estudiat Administració i
Direcció d’Empresa a la
Universitat de Barcelona (20082012) perquè era la carrera que
opinava que m’obriria més portes a
un futur professional, una
llicenciatura que em permetria
veure el món d’una manera global i
d’entendre la realitat en la que
vivim, com així va ser.

-

Vaig començar la meva carrera professional a una empresa multinacional, en l’àmbit
de l’auditoria. Era una sortida que a mi m’interessava per la quantitat i qualitat de
treball que aprenia, coneixent cada dues o tres setmanes gent diversa, negocis
diferents i, és evident, situacions únique ateses les circumstàncies de cada empresa.

-

El següent any em vaig canviar a la consultoria, a una multinacional encara més gran al
departament de Transaccions, on vaig poder seguir aprenent de diferents negocis,
alguns de productes, altres de serveis, però sempre procurant conèixer la realitat de
persones tan diferents unes d’altres que no hauria pogut saber d’elles de tenir una
feina sense tant dinamisme.

-

Em vaig canviar cinc anys més tard a una start-up i posteriorment a una altra, les dues
també a Barcelona desenvolupant la tasques de director financer i de recursos
humans. Em vaig atrevir a fer aquest canvi perquè, si quedava algun tipus d’empresa
que no havia vist, eren les d’emprenedors que, amb totes les seves dificultats, havien
tirat endavant un negoci amb suor, llàgrimes i poca cosa més. Una fita totalment
meritòria tenint en compte la situació de molts joves i no tan joves.

-

He col·laborat, mentre ho compaginava amb les feines descrites, en crear i difondre
un mitjà de comunicació on-line destinat a un públic mil·lenial, redactant articles
sobre vida, esports i música, entre altres.

Però no em vull centrar només en el passat. En aquest text de presentació, és cert, hi ha
diferents activitats professionals i personals que he viscut, però cap seria tan destacable, ni
tan eficaç, ni em donaria tantes forces cada dia, com la que pot sortir d’aquesta mateixa
candidatura.
Quan va sortir la oportunitat de poder presentar-me vaig tenir un pressentiment: ho havia
de fer. La gent que em coneix sol dir que m’entrego més als altres del que m’entrego a mi,
i sé que, encara que ho volgués negar, els hi haig de donar la raó: em presento per poder
ajudar a millorar la vida de tots el ciutadans de Barcelona.
Sóc conscient de l’envergadura que aquesta frase comporta, i pot sonar pretensiós, però
tot al contrari, el principi bàsic de tota persona que es vulgui dedicar a la gestió ciutadana
ha de ser la convicció en fer dels teus conciutadans un dia a dia més agradable i segur, i
aquest és el meu propòsit que procuro aprendre i posar en pràctica cada dia.
Des de petit sempre he pensat en quina ciutat m’agradaria viure si no hagués nascut aquí
i, de totes les que he pogut visitar, sempre he estat segur de la meva resposta: Barcelona.
Perquè sí, potser no ens n’adonem, o parlem a vegades de Barcelona des d’un punt de
vista protector, com si no estigués al nivell d’altre grans capitals, però per mi, per la seva
cultura, la seva geografia, la seva identitat i, sobretot, la seva gent, Barcelona és la millor
ciutat del món i ha d’actuar i tenir un reconeixement local i internacional com es mereix.
Em conec la nostra Barcelona, la seva cultura artística i gastronòmica, els seus racons
amagats que sorprenen més que qualsevol viatge a l’altra punta del món i sobretot, la seva
història, la d’una ciutat que va anar creixent per dins i per fora a partir d’una muralla que
es va acabar quedant petita però que sempre ha servit per oposar-se a qualsevol intent de
totalitarisme.
Barcelona, capital de Catalunya, bastió del catalanisme, ciutat que van defensar els
nostres avantpassats, que l’han fet créixer contínuament fins a nosaltres, que l’hem de
seguir respectant.
I és per tots aquests motius i segurament molts d’altres, que no vull descriure per no
allargar-me, que em presento, per poder posar en pràctica el que he après mentre
segueixo aprenent de tots; per fer de Barcelona la ciutat que els barcelonins ens sentim
orgullosos. Això es tradueix en unes àrees d’acció molt clares: seguretat ciutadana,
higiene urbana, turisme controlat i de qualitat, sostenibilitat amb el medi ambient i
capdavantera, com ha sigut sempre, en l’emprenedoria.
En definitiva, tornar al que sempre ha volgut ser aquesta ciutat, una llarga història d’amor:
la de Barcelona i els seus habitants.
Per a més informació sobre la candidatura, podeu adreçar-vos per mail a
enricxbarcelona@mailcat.cat o seguir-me a Twitter a @CandidatEnric.

Molta sort i una abraçada.
Enric Porta Domènech

