Qui Soc?
Soc en Ramon Puig i Mañosa, nascut el 1973 a Castellar del Vallés.
A Sant Feliu no hi tinc cap “Can”, tan sols fa més de vint anys que
estic pel poble, però si que tinc dos fills Codinencs, el Pol, nascut
el 2002 i el Joel nascut el 2005.
He estat, des de sempre implicat amb entitats d’àmbit cultural i
associatiu (Ball de Gitanes, gegants, diables, Centres
Excursionistes...).
Actualment soc el president del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, i també estic
implicat amb l’AMPA de l’institut, amb el càrrec de president. A les dues entitats hi ha
implicat un bon equip de gent que fa que sigui molt fàcil treballar amb ells.
Una de les màximes que procuro aplicar-me amb tot el que faig és:
“Hi ha dues maneres de fer les coses:
La primera, és procurar fer-ho sempre tan bé com sigui possible.
I la segona, és fer-ho millor”

Que vull per Sant Feliu de Codines?
Sant Feliu ha de ser un poble on la gent hi pugui viure, treballar, passar-hi una estona, o bé
passant amb el cotxe, n’estiguin orgullosos, i satisfets.
Aquesta feina des de l’ajuntament, s’ha de poder fer, amb un bon equip i el concepte de
primàries crec que ens ho ha de permetre.

Currículum
Els meus estudis acadèmics van finalitzar amb una FP 2 de química, i la meva experiència
laboral ha estat molt diversa i dispersa.
He passat per diferents empreses fent sempre una feina diferent, això m’ha portat a més de
vint-i-cinc anys de vida laboral.
He estat tan a departaments de producció, com administratius, de qualitat, i actualment
estic entre un departament de logística i administratiu. Amb aquest aspecte em considero
polivalent.
Sempre he sentit a dir a casa meva que: “Tan és treballar com fer feina”.
Jo quan vaig a treballar, m’ho vull passar bé.

Per qué em presento amb Primaries Codines?
En diverses ocasions han vingut amics, i companys coneguts a proposar-me d’entrar a llistes
electorals, a les municipals a través d’un partit polític i sempre he tingut “excuses” (si, si
amb cometes), per dir sempre que no.
Aquest cop ningú NO em va venir a buscar. Des de l’inici que es va presentar el projecte per
internet, m’hi vaig apuntar, sense saber si es farien Primàries a Sant Feliu, i vet aquí que
s’acaben fent.
Contacto amb les persones que encapçalen el projecte i veig que hi ha un equip on em puc
sentir molt còmode, i així ha estat, hi ha un grup molt divers i amb moltes ganes de fer
coses, per tan aquí esteu llegint aquesta presentació; i Jo contant amb el suport dels de
casa. Ara tan sols espero veure quin suport puc rebre dels electors que també confieu amb
el “CONCEPTE” de Primàries, una cosa, NOVA, DESCONEGUDA, i que esperem que
esdevingui un CANVI amb moltes coses de la nostra societat, i on podem començar a fer
canvis, és als ajuntaments.
Doncs aquí estem. Amb ganes esperança i amb il·lusió...
Salut
Ramon Puig

