Fent poble fem República!
Em dic Daniel Redón, tinc 50 anys i des de fa 15 visc a Sant Vicenç de Montalt, el temps
que porto casat amb la Rosa. Som un tàndem i és amb el seu suport que et faig aquest anunci:
Em presento com alcaldable per Primàries Catalunya a l’ajuntament del nostre poble i
voldria demanar-te el teu suport per les raons que et detallo en les línies i pàgines següents.
Potser trobaràs que tenim més en comú del que inicialment podria semblar.
Quan la Rosa i jo vam conèixer Sant Vicenç ens va enamorar i vàrem decidir que era el lloc a on
volíem formar la nostra família i veure créixer els nostres fills. En tenim dos, Daniel (13) i Guillem
(11), i una gosseta, Taca, que es l’encarnació de l’alegria.
Després de més de 28 anys d’experiència professional a l’empresa privada, els darrers al
sector biotecnològic i de ciències de la vida, vaig decidir emprendre el meu projecte personal
donant forma a una idea de negoci i creant una startup de base tecnològica. Abans vaig
gestionar pimes, spin-off i startups de tercers, en posicions de Direcció General, Direcció
Comercial i de Marketing. Al link anterior trobaràs el meu perfil a LinkedIn. T’adjunto el meu CV
dels darrers 15 anys, perquè puguis valorar la meva experiència i capacitat de gestió.
Fa molts anys que molts de nosaltres ens sentim cridats per deixar als nostres fills un món
millor en el que viure. Aquest és el nostre repte i el motivador pel que ens hem implicat durant
tot aquests temps en diverses entitats i associacions, municipals, catalanes i supranacionals.
Entenem amb compromís i implicació la nostre contribució, arremangant-nos per fer la feina
que s’hagi de fer, el que requereix de capacitat de treball en equip, d’esforç i sacrifici i per
canalitzar-ho, és necessària una bona dosi d’il·lusió per un projecte engrescador.
Ens sentim compromesos en defensar la llibertat, la igualtat, la democràcia, la república i
la independència de Catalunya, el que ens ha portat al carrer a manifestar aquests desitjos i
reivindicar-los pacíficament cada vegada que hem tingut l’oportunitat de fer-ho.
Això ens va fer donar un pas endavant per posar el nostre gra de sorra per fer realitat el
9N i un altre més compromès l’1-O, com tants altres catalans, per defensar urnes, paperetes i
l’opció d’exercir el dret a expressar la nostra opinió.
En aquest moments a Sant Vicenç de Montalt ens trobem en un moment delicat, amb motiu
d’una presumpta corrupció que ha fet canviar l’alcaldia cap a un candidat del 155, gràcies a un
acord entre 9 regidors independentistes i 3 constitucionalistes... i no volem ni corrupció, ni 155.
Això ens ha deixat a molts de nosaltres orfes de vot i és en aquest moment, que he
considerat tornar a donar un altre pas endavant per unir de forma transversal el màxim vot
independentista del nostre municipi en una opció, com l’1-O, capaç d’agrupar ideologies
d’esquerres, socialdemòcrates i lliberals, escollint el poble el seu candidat a Primàries Catalunya.
Si decideixes donar-me la teva confiança, sàpigues que em deixaré la pell perquè et sentis
orgullós del teu vot.

Daniel Redón Gálvez

Ara només depèn de tu!

Com segurament ja sabràs, des del passat mes de maig el nostre poble ha viscut un daltabaix
que ha fet trontollar la situació política local arrel d’una presumpta corrupció.
Aquesta situació va fer canviar al setembre l’alcaldia a un candidat del 155 (PSC), gràcies a un
acord entre 9 regidors independentistes (5 de CiU, 2 de 9SV i 2 de ERC) i 3 constitucionalistes
(C’s, PSC i PP).
La mobilització de persones i entitats en contra de la presumpta corrupció i d’un alcalde del 155,
es va fer visible a la celebració de l’11 de setembre, després dels esforços de les entitats
independentistes per una solució alternativa. “Ni corrupció, ni 155” va ser el lema de la protesta.
S’ha treballat de valent per la unitat dels partits independentistes en una candidatura única, sense
èxit. La darrera iniciativa rebutjada ha estat Primàries Catalunya, una plataforma que busca la
unió de persones independentistes, tant si venen dels partits com d’opcions individuals. Amb
aquesta situació s’evidencia que els seus interessos (cadires, assignacions econòmiques i
quotes de poder) queden per davant del país i de la unitat que els hi reclamem.
Es per això que he decidit fer un pas endavant, com molts ho vam fer el 9N i l’1-O, dates en les
que no vàrem preguntar-nos d’on veníem ni a qui votàvem, perquè tots estàvem units per un
objectiu comú: Fer efectiva la independència de Catalunya.
Em presento com alcaldable per la llista Primàries Catalunya i et demano el teu vot, perquè amb
el teu ajut:
-

Guanyarem l’alcaldia per una opció independentista que posi el municipi i el país per davant
dels interessos de partit.

-

Treballarem per fer República des de Sant Vicenç de Montalt.
Desplegarem les millors polítiques municipals, en les que la teva veu sigui escoltada.
Prioritzarem les persones per construir des del municipi el país que volem.
Aplicarem la màxima de diàleg, negociació i pacte, posant sempre per davant el bé del poble.
Assolirem qualsevol repte que ens proposem, per molt difícil que sigui el camí.

Si no ho has fet encara, registrat com votant a https://primariescatalunya.cat o a la parada de
l’ANC de Sant Vicenç de Montalt que trobaràs tots els dissabtes al matí a l’Avinguda Toni Sors.
El proper 23 de febrer podràs escollir qui ha de ser l’alcaldable que et representi per la llista
Primàries Catalunya a l’ajuntament del nostre poble i aportar la teva opinió per fer el programa
electoral amb el que presentar-nos a les eleccions municipals.
Si els partits no volen sumar-se a una candidatura unitària els votants ens sumarem en una única
candidatura, transversal i representativa. Fent poble fem República! Ara només depèn de tu!

Daniel Redón Gálvez
Escriu-me o contacta’m a les xarxes socials. Busca’m per: Daniel alcalde SVM

Daniel Redón Gálvez
VALORS, CAPACITATS I PERFIL PROFESSIONAL
Compromís, implicació, professionalitat, respecte, entusiasme.
Capacitat per crear la visió i formular l'estratègia, liderar projectes, equips i plans d’acció.
Gestió executiva de pimes i startups de base tecnològica. Passió per la R+D i profunda convicció en l'exercici
de la innovació com palanca de canvi pel creixement i la creació de valor personal, social y professional.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (darrers 15 anys)
04/17 - Actual

THE EVENT-APP COMPANY, S.L.
Startup de base tecnològica

Posició:

CEO & FOUNDER

Responsabilitat:

Creació i lideratge de l’empresa. Expansió nacional i internacional.

Clients:

Agències d’esdeveniments; OPCs; DMCs; Event Managers i Formació d’empreses.

10/15 – 04/17

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER Group
Grup d’empreses participades constituïdes a partir del Centre Tecnològic.

Posició:

DIRECTOR GENERAL D’EMPRESES PARTICIPADES

Report:

Director General Grup LEITAT

Responsabilitat:

Resultat de la compte d’explotació de sis startups tecnològiques del Grup LEITAT.

Clients:

Industria farmacèutica, química i cosmètica; grups de recerca privats i universitaris;
enginyeries; industria d'automoció; empreses de tractament i distribució d'aigües.

01/15 -10/15

Consultoria en organització i gestió de pimes
Consultor freelance.

Posició:

BUSINESS CONSULTANT

Responsabilitat:

Desenvolupament de projectes de consultoria estratègica i operacional.

Clients:

PIMES multisectorials.

01/14 - 12/14

ARTIC, Catalan Institute for Applied Research, Technology Innovation & Creativity
Associació creada per desenvolupar projectes en Smart Cities (Health, Food, Building, Apps).

Posició:

DEPUTY MANAGER (ADJUNT A DIRECCIÓ GENERAL)

Report:

Directora General i a l’Assemblea General.

Responsabilitat:

Gerència de l’associació i responsable de desenvolupar el negoci, coordinant 8 KAM.

Clients:

Els propis associats i grans empreses amb les que vam impolsar projectes d’R+D.

06/11 -11/13

BIOPOLIS
Biotecnològica centrada en desenvolupar solucions funcionals per alimentació i farma.

Posició:

DIRECTOR COMERCIAL I MARKETING I ADJUNT AL CONSELLER DELEGAT

Report:

Conseller Delegat i al President del Consell d’Administració.

Responsabilitat:

Revertir pèrdues, expansió internacional i increment de l’activitat econòmica.

Clients:

Empreses d’alimentació i begudes; alimentació funcional; químiques, farmacèutiques i
cosmètiques; grups de compra i distribuïdors farmacèutics (Market Access); energètiques

06/10 - 06/11

APPLUS+ TECHNOLOGICAL CENTER
Multinacional líder en certificació, laboratoris i serveis tecnològics present en 65 països.

Posició:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Report:

Business Unit Director.

Responsabilitat:

Retornar la Unitat de Negoci a beneficis.

Clients:

Indústria farmacèutica química y cosmètica; grans empreses alimentaries i fabricants de
marca blanca per la gran distribució; restauració col·lectiva y càtering; empreses de
captació i distribució d’aigua de boca; grans distribuïdors alimentaris (hard i soft discount.

10/06 - 05/10

LABORATORI LINAS
Grup europeu de laboratoris acreditats per anàlisis alimentaris, farmacèutics i cosmètics.

Posició:

DIRECTOR GENERAL

Report:

President del Consell d’Administració.

Responsabilitat:

Resultat de la compte d’explotació i quota de mercat, des de la inauguració del laboratori.

Clients:

Indústria farmacèutica, química i cosmètica; grans empreses alimentaries y fabricants de
marca blanca per la gran distribució; restauració col·lectiva i càtering; empreses de
captació i distribució d’aigua de boca, grans distribuïdors alimentaris (hard discount)

02/04 - 09/06

LABORATORI DR. OLIVER RODÉS
Laboratori acreditat per anàlisi d’aigües, aliments i validació de producció farmacèutica.

Posició:

DIRECTOR COMERCIAL I MARKETING

Report:

Director General i President del Consell Familiar.

Responsabilitat:

Professionalitzar l’Àrea Comercial de l’empresa familiar, incrementant les vendes.

Clients:

Farmacèutiques, químiques i cosmètiques; alimentació i begudes; restauració col·lectiva;
empreses de captació i distribució d’aigua de boca; empreses d'aigua envasada.

FORMACIÓ
IC-A, Instituto de Consejeros-Administradores (Madrid)
Certificat IC-A en Govern de les Societats
UNIVERSITAT DE BARCELONA, (Barcelona)
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Sanitaris
ESADE, Universitat Ramon Llull
Professional Master in Marketing Management
Diplomat en Direcció de Màrqueting
UNIVERSITAT DE BARCELONA, Escola d’Estudis Empresarials (Barcelona)
Postgrau en Direcció, Organització i Negociació Comercial

IDIOMES

INFORMÀTICA

Català i castellà:

Natiu

Habituat a treballar amb CRMs, ERPs, LIMS i SAP

Anglès i francès:

Nivell mig i alt (negociació)

Usuari avançat MS-Office: Outlook, Excel, Word

Italià i portuguès:

Nivell mig i baix (conversació) PowerPoint i Apple: Numbers, Pages, Keynote, etc.

Escriu-me o contacta’m a les xarxes socials. Busca’m per: Daniel alcalde SVM

