Pol Cabutí i Borrell
26 anys.
Enginyer Industrial especialitat en Estructures
i Construcció.

Bomber al Parc de Bombers Voluntaris de Caldes.
Director de lleure i tècnic d’esport en Pàdel.
Qui soc...
Em dic Pol Cabutí i Borrell, fill del Jordi i la Lourdes i el mitjà de 3 germans. Tinc 26 anys.
Soc enginyer industrial i sempre m’ha agradat treballar al servei de les persones. És per
això que a bombers hi he trobat una sortida professional ideal. Actualment soc bomber a
Caldes i estic opositant per una plaça de funcionari. En paral·lel, m’he format com a monitor
i director de lleure i com a tècnic d’esport en pàdel.
D’enginyer he treballat al sector de l’electrònica i les instal·lacions. En el món del lleure vaig
emprendre un projecte de casals de vacances que durant 7 anys ha donat feina i acollida a
més de 30 joves i 500 infants del poble. Pel que fa a l’esport, vaig portar l’Escola de Pàdel
al Club Atlètic durant 4 anys.

La meva vida a Sant Feliu de Codines...
A Sant Feliu hi he trobat, des de la infantesa, una forma de connectar amb les persones i la
natura, lluny de les ciutats. Tenia clar que volia venir a viure-hi i així ho vaig fer. Ja fa anys
que dic orgullós que soc de Sant Feliu de Codines. Aquí sempre he viscut intensament la
vida associativa: Hoquei, Tennis, Esplai Espigopi, Grup del Correfoc, cau Makalu (on vaig
ser cap d’agrupament), Centre Excursionista, Club Atlètic, Grup de Voluntaris Forestals,
Comissió de Festes,... i moltes altres entitats i activitats solidàries. Amb totes elles, m’he
anat fent gran. D’associacionisme codinenc crec que mai en tindré prou.

Les meves motivacions per presentar-me...
Estimo Sant Feliu de Codines, aquesta és la raó principal per la qual em presento. Aquí és
el lloc on vull viure i construir la meva llar. Crec que tenim dos reptes prioritaris: el primer
és fer del poble un lloc atractiu i digne per viure-hi, amb un projecte urbanístic a llarg
termini on tots ens hi sentim còmodes i que fugi de disputes i interessos personals. El segon,
aconseguir que a Sant Feliu els joves (i no tant joves) vegin oportunitats reals de
desenvolupar-se personal i professionalment, sense necessitat de buscar-se una vida a fora.
Per un altre costat, l’activisme polític sempre m’ha caracteritzat. De molt jove vaig militar
a les Joventuts d’Esquerra Republicana. Uns anys més tard vaig col·laborar en la fundació
de “Universitats per la Independència”. L’any 2017, vam agafar el relleu de l’ANC a Sant Feliu
de Codines. També formo part d’Òmnium i del CDR. Després de l’octubre del 2017, vaig
decidir fer un pas endavant i presentar-me a les eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC,
on em van escollir com a representant del Vallès Oriental.
La unitat que vam viure l’1-O al carrer també és una altra de les raons. Tenim l’obligació
d’apropar les institucions a la ciutadania i així captivar tot el talent de la societat civil per a
construir una República més justa i social. Quan em pregunteu “què pot fer Sant Feliu per a
la República Catalana?”, m’agrada plantejar-ho diferent: “què pot fer la República Catalana
per a Sant Feliu?”. Com a resposta us diria que el primer que ens ofereix és un sistema
electoral més democràtic, obert i transparent: les Primàries Codines.

