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Sóc en Bernat Asensio Borràs, tinc 22 anys, sempre he viscut aquí, a la meva
ciutat natal, Hospitalet de Llobregat. Tot i que en els últims anys, també he viscut
a Rubí.

ALLÒ EN QUE CREC, ELS MEUS VALORS
Aquesta candidatura, té tot allò que a casa m’han ensenyat sempre. La igualtat
d’oportunitats, l’apoderament de les persones davant dels reptes que es troben
les persones durant la seva vida. Aquest projecte, representa el fil roig d’un
objectiu comú, on moltíssima gent, uneixen força per un sol objectiu, la
democràcia i el somni d’un poble, on només busca la llibertat del seu poble. Com
deia sempre l’avi, tot ho pots aconseguir amb força, voluntat i amor propi.

QUE VULL PER L’HOSPITALET?
Millorar. Vull que l’Hospitalet, tingui un aire nou, que es converteixi en la
primera ciutat de Catalunya.
Seguretat. Vull que l’Hospitalet, a tot arreu tingui una seguretat com li pertoca
a la ciutat que ha de ser la primera ciutat de Catalunya.
Infraestructures. Hospitalet, ha de tenir aquelles infraestructures de la primera
ciutat de Catalunya i també totes aquelles del qual son d’una ciutat del SXXI.
Bon Govern. La ciutat ha d’estar dotada d’un bon govern, que busqui la millor
representació del i pel poble.
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Gener 2015 - Juny 2015 Pràctiques a Comunicae, Startup de difusió de
notes de premsa de Barcelona (410 hores), realitzant les següents
tasques:
-Conservació/fiabilitat de les dades
-Validesa i maneig de les dades
-Realització d’activitats comercials
Juliol 2015 ajudant a Zara Collblanc durant rebaixes
Juliol 2017 pràctiques a Plussmartic en temes administratius
Juliol 2018 pràctiques a Desidedatum en recerca de mercats

