Francesc Xavier Esteban i Alayo

Nascut a Barcelona el 1956, estic empadronat a Vallromanes des del 1995 i, per tant, conec
molt bé al nostre poble, els seus equipaments, la seva gent i la seva problemàtica de poble
petit.
Vaig ser un dels pioners de la nostra radio, al participar a la tertúlia esportiva “Lliure directe” i
en el programa “La nostra Agenda” i he estat sempre unit al món associatiu ocupant la
Vicepresidència de la Federació Espanyola de Joves Càmeres, sent soci de la ANC, militant de
partit polític, membre del club d’escacs de Vallromanes i formant part . Pel que fa referència a
les meves aficions, a més a més de l’esport (córrer, jugar a tennis i a pàdel) m’agrada viatjar i
anar al cinema.
Sempre m'ha interessat la política però m'he quedat en formar part d’un partit sense fer una
militància activa. Vaig ser coordinador en el nostre poble del referèndum per la independència
que vam realitzar el 20 de Juny del 2010 i ara m'he vist obligat, pel moment que estem vivint, a
donar un pas més i mirar de fer un tomb a la manera d'accedir a la funció de servei públic que
desenvolupa la classe política, promovent la regeneració democràtica, l’apoderament de la
ciutadania i per obtenir llistes transversals

La meva formació és financera, màster en direcció financera en el Foment del Treball, vaig
treballar com a Director bancari, Director financer en una multinacional francesa i havent
arribat a Director General d’una empresa fabricant de solucions per las unions i reparacions
de las tubàries de Aigua y Gas.
Que desitjo per Vallromanes:
-

Vull un consistori que governi per tot-hom i garanteixi la diversitat del nostre poble.
Vull un poble que tingui habitatges per la nostre joventut.
Vull un poble amb menys impostos (reducció IBI) i amb mes riquesa.
Vull que tinguem el màxim de seguretat i que la nostra policia actuï per si mateixa
encara que es recolzi en els Mossos d’Esquadra
Vull un govern totalment deslligat dels compromisos que tenen els partits polítics i un
govern que compleixi amb las promeses fetes.
Vull servir al poble perquè la gent és la que mana.
Vull donar un nou aire a la manera de governar una ciutat
Vull governar el nostre poble una sola legislatura sense apoltronar-me ni aprofitar-me
del càrrec

