Ferran Gesa
Qui sóc
Vaig néixer a Barcelona el 1978 i fa 36 anys que sóc santjustenc. Sóc llicenciat en Química per
la UB. Estic feliçment casat i sóc pare d’en Joel.
Què faig
A part de fer de pare, em dedico a la producció industrial. Vaig començar en la indústria
farmacèutica, però actualment estic en el sector de la cosmètica com a responsable de
fabricació.
Què m’agrada
Gaudir en el meu temps lliure de la família i les amistats. També m’agrada poder-me escapar a
la natura de tant en tant, practicar esport i fer algun viatge quan es pot.
Què faig a Sant Just
A Sant Just, hi visc, hi compro, hi passejo pels carrers... A Sant Just, es pot dir que hi he viscut
tota la vida; m’ha vist créixer. De petit vaig anar a l’Escola Montseny i després a l’Institut. A
Sant Just també hi he treballat: ANT neteges, bar-restaurant l’Ateneu, Correus... A part, també
he estat simpatitzant i voluntari de l’ANC amb col.laboracions esporàdiques, fins que
finalment, fa uns mesos que en sóc soci.
Per què em presento a Primàries Sant Just
Em presento a Primàries perquè vull un ajuntament republicà i independent. Perquè crec en el
projecte de l’Alcaldia republicana, perquè hem d’anar tots a una. Amb la unitat, tindríem la
força per fer la República catalana, començant des de baix, tal i com va començar el procés.
Què espero d’un ajuntament Republicà
El que espero principalment és donar veu a la ciutadania, a través de l’elaboració del programa
electoral per a les eleccions del mes de maig. I després, durant el mandat, donar comptes
mitjançant assemblees de barri.
Com imagino Sant Just
Sant Just, més poble i, menys ciutat. Un poble més ben comunicat amb Barcelona i també amb
els municipis del Baix. Un poble tranquil, però alhora actiu. Respectuós amb el medi ambient i
amb la llibertat de les persones.
Què milloraria
Arreglar el “bunyol” de planificació que s’ha fet amb la connectivitat de Mas Lluhí amb el
poble. Amb això, també l’asfaltat envellit del polígon. La mobilitat dins del poble, regenerant
les places d’aparcament gratuït que s’han anat destruint els últims anys. Posar ordre amb el
cablejat elèctric i de telefonia. Facilitar l’accés al comerç de proximitat. Millorar les connexions

als serveis bàsics. Un poble més amable amb els infants i les persones grans. Donar veu als
joves perquè sentin seu el poble i puguin col·laborar en la política del dia a dia.
Què valoro de l’actual ajuntament
Valoro que s’hagin treballat polítiques socials, i que s’hagi cuidat l’escola catalana al municipi.

Què vull millorar de l’actual ajuntament
M’agradaria eliminar i acabar amb la política de favoritismes i de booms immobiliaris. Treure la
bandera espanyola del balcó de l’ajuntament i penjar-hi un llaç ben groc.

Què puc aportar com a regidor a l’ajuntament de Sant Just
Podria aportar energia renovada i ganes de fer les coses ben fetes a la primera, si més no amb
una planificació prèvia i amb un consens ciutadà al darrere. Fer política on les ideologies no
privin dels avenços del municipi ni del país.
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