DAVID W. SEMPERE SÁNCHEZ
Parlar d’un mateix sempre és incòmode, però com que toca, us
faig tres ratlles de qui soc, què penso i quines coses he fet en
política i en la vida professional. Perquè pugueu valorar si
creieu que mereixo el vostre recolzament. Gràcies!

QUI SOC I QUE EM MOTIVA A FER POLÍTICA?
PER QUÈ HAURIES DE
CONFIAR-ME EL VOT ?
• Perquè
he
prioritzat
la
independència com a objectiu central,
amb un concepte de llibertat, de mirada
oberta i respecte, però amb fermesa, des
de sempre.
• Perquè soc com tu. M’aixeco a les
6 per anar a treballar. Ningú m’ha
regalat mai res. Sé el que és treballar dur
i sé que és estar a l’atur, sobretot quan
busques feina i no tens padrins.
• Perquè sempre he tingut una
mirada social, per l’altre, pel que no pot
seguir. Perquè la solidaritat és un valor.
• Perquè tinc conviccions, sé
escoltar, ser gestionar, ser fer equip i ser
donar comptes del que faig. I no em moc
per clixés. Si em convencen amb
arguments sé canviar de parer. Quan
m’equivoco, també ho reconec.
• Tinc
caràcter,
curiositat,
experiència i formació per mourem en
aquest món. Anar cap als 50 anys, de
vegades és un valor. M’agrada observar i
mirar arreu, per veure on fan les coses
millor.
• Perquè vinc, com diu aquell,
plorat de casa. Sé de la duresa de la
política a Sant Cugat i dels interessos i
pressions que s’hi donen. Ho vaig viure
quan vaig ser regidor.
• Quan cal, sé dir que no. Ho vaig
demostrar quan amb ERC vam trencar el
pacte per salvar la Torre Negra, i em vaig
quedar sense feina.

Fill de pare valencià i mare catalana, vaig néixer a Palma de
Mallorca.
Fins als 12 anys vaig viure a Nou barris, a Barcelona, i,
després vaig venir a viure a Sant Cugat. Estimo aquesta
ciutat des que collia capgrossos a la riera que corria per la
Rambla del Celler.
Quan vaig arribar a Sant Cugat vaig notar el contrast entre
un Nou Barris de classes treballadores i un Sant Cugat de
classes mitjanes i de classes mitjanes-altes. Això, i un
nacionalisme progressista viscut a casa, han marcat
sempre la meva manera d’entendre la vida, i també la
política: defensar el món de les oportunitats i la llibertat.
Visc en parella i tinc 4 fills. Crec en les persones, en
l’educació, en l’esforç i en deixar espais perquè els
ciutadans s’organitzin en llibertat. I en procurar la millora
de les condicions de vida de tothom. I on cadascú pugui
construir el seu futur amb el fruit del seu treball i del seu
talent. Hi ha d’haver límits esclar, però vigilats per tots
nosaltres.
Temo les estructures mastodòntiques del poder que tot ho
envaeix sobretot la dels polítics professionals i els alts
funcionaris, les càmeres que ens vigilen, l’internet
controlador de mil ulls i un capitalisme d’amiguets al servei
de les 300 famílies que tot ho maneguen.
Crec en la democràcia participativa. I que Sant Cugat té les
eines per decidir, de forma periòdica, per internet i
mitjançant votacions, els grans temes de la ciutat. Es pot i
ho volem fer.
Si avui fóssim als anys vint, de fa cent anys, seria
d’Acció Catalana. Però avui som al segle XXI: Som un
país de mida mitjana en quant a cultura, llengua i pes
econòmic. Els de la meva generació, que vam estudiar en
català (a escoles del CEPEPC) i vam tastar la llibertat, ja des
de petits, la volem tota, i us diem a la generació de l’
establishment: LA INDEPENDÈNCIA la guanyarem. !!

QUÈ HE FET EN POLÍTICA?
14 anys . Vaig començar a col·laborar amb l’Associació Sardanista de La Floresta, com a vocal
de joventut, amb ’Associació de Veïns, i vaig començar a interessar-me per la política.
14 anys .Co-Fundador i Representant al Consell escolar del Col·lectiu Independentista de
l’Institut Arnau Cadell (Sant Cugat).
15 anys. Membre del Moviment de defensa de la Terra de Sant Cugat (MDT)
17 anys. Ingressem com a militants a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb l’onada
independentista que representava el grup de l’Àngel Colom.
18-25 anys. President de l’ERC de Sant Cugat i membre de l’Executiva Nacional de les JERC
(Joventuts d’ERC).
25-27 anys. Entro a treballar de Director de la Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant
Cugat, que creem amb l’ERC (en pacte de govern amb CIU) fins que trenquem el pacte perquè
CIU no vol protegir clarament la Torre Negra. Me’n vaig a l’atur a buscar feina.
27 anys. Regidor d’ERC al consistori de Sant a Cugat.
19-25 anys. Co-fundador i membre de la direcció del BEI (Bloc d’estudiants Independentistes)
a l’UAB on guanyem les eleccions d’estudiants al Claustre.
Des dels 24 anys. Militant de l’UPV-Unitat del Poble Valencià després anomenat BNV-BLOC
Nacionalista Valencià, vinculat ara a Compromís.
37 anys. Deixo ERC amb altres persones, cansat i esgotat de la reedició d’una nova crisi cíclica
de partit (època de l’enfrontament Carod-Puigcercós). Me’n vaig perquè crec que ERC no pot
representar un projecte de majories.39 anys. Després de 2 anys reflexionant, m’afilio a CDCConvergència Democràtica de Catalunya, concretament a reforçar el
grup més
independentista i progressista de Llibergència. Perquè creia que calia reforçar el missatge
independentista de majories.
43 anys fins avui. Membre de l’ANC Sant Cugat. Em vaig fer membre de l’ANC com a eina
unitària i social de l’independentisme. Com el barça, hi ha temporades que pago l’abonament i
d’altres que no, depenent de si estic d’acord o no amb la línia que defensa, amb els fets.
40-47 anys. Pressionant a CDC i al PDECAT. A partir de 2010 arriba l’onada sobiranista i
m’implico a fons en la defensa de la via independentista al sí de la CDC nacional i del PDECAT.
El PDECAT, però veu l’1-O com una forma de negociar un nou encaix per a Catalunya, mai una
independència. L’endemà de l’1 -O deixo el PDECAT. No puc participar d’aquest processisme que
és un estil , i fins i tot, una forma de guanyar-se la vida de molts ciutadans.
48 anys. Ara Primàries Per la independència a Sant Cugat, M’apunto a primàries. Cal
sacsejar el sistema de partits des de la base. Cal canviar la nostra classe política. Si no, no
farem la independència.

LÍNIES MESTRES DEL SANT CUGAT QUE PROPOSO. A DEBATRE:
“PER DECIDIR PER SANT

CUGAT.
I PER FER LA INDEPENDÈNCIA”

Penso que ens cal un Sant Cugat que recuperi la mirada i l’orientació cap a les amples classes
mitjanes. Les que paguen impostos. Les que s’aixequen cada dia entre les 6 i les 8 del matí per anar a
treballar. Les que estimen la cultura, les que riuen, les que construeixen amb els altres. Les de les
entitats. Les de la gent.
Cal fer un Sant Cugat per la gent que cada dia treballem i fem funcionar la ciutat i el país: les
classes treballadores, les classes mitjanes, els estudiants, els aturats, els autònoms, els empresaris de les
pimes, els mestres, els professionals de la salut,... és a dir TANTA I TANTA gent que empeny.

7 GRANS LÍNIES
•

UN SANT CUGAT LÍDER I CAP DE PONT METROPOLITÀ PER LA INDEPENDÈNCIA. Exemple
de polítiques fermes per a fer la independència. No cal fer gestos i representacions amb grans
espantalls, per després fer-nos enrere. El que fem, ho durem fins al final. Amb visió constructiva,
però ferma.

•

UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA A SANT CUGAT ARA! Cal un sant Cugat on la gent sigui
escoltada, i on la gent sigui la protagonista de les decisions del que passa a la ciutat. Cal
implementar, perquè tenim les eines, consultes municipals via internet. Perquè cada 5 mesos els
ciutadans votin i DECIDEIXIN des de casa les polítiques municipals. Que un grup de ciutadans
amb un mínim de signatures recollides puguin plantejar consultes de temes municipals. I que per
que siguin aprovades calgui un mínim de participació del cens electoral (proposo que s’agafi com
a referència de mínim de participació la xifra de participació electoral més baixa que hagi
registrat una consulta a Sant Cugat).
Si podem pagar l’Ibi via internet, perquè no podem votar per la xarxa?

•

SANT CUGAT PRIORITZA L’HABITATGE PELS SEUS FILLS/ES. Cal facilitar l’accés a l’habitatge
pels nostres joves des d’una visió metropolitana. I també pels adults. I treballar per garantir un
habitatge a Sant Cugat als fills de la ciutat que duguin més de 15 anys empadronats a la ciutat.
Per això cal comprar pisos i convertir-los a bens públics.

•

UN SANT CUGAT QUE CREA OCUPACIÓ, LA PRIMERA FEINA DE LA CIUTAT. Podem i hem de
fer de Sant Cugat una ciutat amb gairebé plena ocupació amb índexs d’atur no més enllà del 23% en èpoques de creixement econòmic. Destinant uns pocs nous recursos, i sobretot,
concentrant els actuals en 4 pols de gestió, partenariada pública/ tercer sector/privada, creant
un mínim de 600 places laborals anuals sostingudes (Cost trianual de 7,5 mil.lions d’euros; 3,5
de pressupost municipal):
-Centre empresa d’escola professional per hostaleria i restauració (joves)
-Centre de Noves Oportunitats per a joves (centres de segones oportunitats)
-Centre d’agricultura ecològica i lleure + un centre de gestió forestal sostenible a Can Monmany
(majors de 45)
-Centre d’empoderament i ajuts per la millora d’habilitats i coneixements professional per
aturats (adults de 30 a 50 anys). Matí feina i tarda estudi.

•

UN SANT CUGAT CENTRE CAPDAVANTER UNIVERSITARI: EN CONEIXEMENT,
INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ. Ens cal ser centre de més escoles de negocis, facultats
d’universitats nacionals i estrangeres internacionals. I liderar el sud d’Europa.
Creació de “SANT CUGAT capital del llibre” convertint Sant Cugat en ciutat capital i centre
de PRODUCCIÓ d’editorials, centres d’impressió editorial, d’autors i centre d’events literaris.
Aglutinant el celler Modernista, la sinergia del Festival de poesia, reconvertint la
Universitat de la Pau en la Universitat de les Lletres i la llibertat , el Centre de recuperació
de bens immobles, l’Arxiu nacional de Catalunya i altres elements existents.

•

SANT CUGAT CAPDAVANTERA DEL COTXE ELÈCTRIC. UNA NOVA MOBILITAT QUE NO
VAGI CONTRA LA GENT. Cal facilitar l’aparcament gratuït al costat del centre de la ciutat (fent
diversos pàrquings perquè hi ha espais) tot esperant el cotxe elèctric, autònom. Cada cotxe
autònom serà compartit en propietat i lloguer per diverses persones. I serà una
revolució. I fer una mobilitat que potenciï les noves formes de transport -com el patinet
elèctric-, sense fer-nos l’harakiri i SENSE convertir el centre de Sant Cugat en un desert només
per a rics. Els dos mons, el que neix i el que ha de marxar han de conviure PERÒ HEM
D’AJUDAR-NOS a que la gent ens puguem adaptar. No podem fer fora el cotxe tradicional a base
de maltractar-nos a nosaltres mateixos.

•

PROTEGIR LA TORRE NEGRA I ELS ESPAIS NATURALS EN PERILL. Cal una política decidida
per protegir el que encara tenim. Una ciutat que va cap als 100.000 habitants és una ciutat que
trenca totes les costures. Cal dir prou i passar a l’acció. Cal fer convenis amb els propietaris ja.
Cal protegir. Cal implicar a altres actors.
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
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