Hola! Sóc l'Agustí-Lluís García López, veí de Montornès del Vallès des
de fa 25 anys. Vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet el 1962 i,
cercant un lloc per a la nostra família, vam arribar a Montornès el
1994. Sóc informàtic de professió, Màster en direcció estratègica de
recursos humans, i em considero expert en gestió de projectes,
sobretot, informàtics i de gestió del canvi. Actualment treballo a la
Direcció General d'Emergències, Prevenció i Extinció d'Incendis (Bombers) de la
Generalitat de Catalunya i, anteriorment, he treballat a diferents llocs de
l'administració tant local com autonòmica i a multinacionals del sector de les
tecnologies de la informació.
Sóc una persona molt arrelada al teixit associatiu i participatiu de Montornès i, durant
més de 8 anys vaig ser militant del partit dels socialistes de Catalunya. Durant 3 anys i
mig vaig ser regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Montornès del Vallès,
nomenament al que vaig renunciar en el moment d'abandonar la militància al partit
dels socialistes de Catalunya, a finals del 2014.
Tècnic de teatre i músic aficionat, participo activament en diferents grups de teatre i
música i em sento molt atret per totes les manifestacions culturals.
Els esdeveniments polítics que s'han anat succeint en els darrers tres anys i, sobretot,
el mandat popular de l'1-O, m'han fet decidir per tornar a participar activament en
política per tal de fer possible la República de Catalunya. Crec fermament que la
política ha de ser l'art de fer possible la voluntat de les majories i, en aquest sentit, els
meus sentiments i més de 2 milions de vots m'empenyen a intentar fer alguna cosa per
tal d'ajudar a fer possible aquesta República.
Primàries Catalunya, a més, representa un projecte modern per tal de renovar les
estructures de participació política i d'apoderament del ciutadà, afavorint candidatures
transversals independentistes que, tot apostant per la República de Catalunya, també
apostin per una gestió municipal transparent i de qualitat, adreçada a les persones i
amb un fort component de progrés social que permeti millorar el nostre municipi i la
qualitat de vida dels seus habitants.
Per tot plegat he decidit afegir-me a la proposta de Primàries Catalunya a Montornès
del Vallès i proposar-vos fer un Montornès millor ajudant a fer possible la República de
Catalunya.
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