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Si nosaltres no construïm L’Hospitalet com
volem, altres ho faran.
I potser no ens agradarà el que veurem.
Em presento com a candidat a primàries per fer L’Hospitalet que volem
 Qui sóc?
Vaig néixer a Barcelona fa 56 anys i quan em vaig casar vaig venir a viure al barri de Santa
Eulàlia; m’he passat, doncs, mitja vida aquí.
Després de fer els estudis reglats a les escoles Maristes em
vaig llicenciar en Biologia a la UB i des d’aleshores, he
treballat en el món de la recerca farmacèutica, sempre amb
un objectiu: ajudar a la gent a viure millor. També he estat
President d’una Societat professional d’àmbit nacional
durant 4 anys (del 2014 al 2018) i això m’ha permès agafar més experiència en la gestió
d’equips de persones i projectes, escoltant les demandes dels socis i aportant solucions.
Mai he militat en cap partit polític perquè no vull que els despatxos prenguin decisions per
mi. Vull saber què es farà i perquè es farà. I això, dins els partits no és possible.
Sempre m’he sentit català, i amb els primers atacs al nostre sentiment i les retallades a
l’estatut que ens vàren donar, em vaig començar a mobilitzar. Després de les eleccions del
27 de setembre del 2015, vaig sentir que estàvem molt a prop d’aconseguir allò que tant
desitjàvem, però calia un esforç més. I em vaig incorporar a l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC). Des d’aleshores he estat col·laborant amb la Sectorial de Salut, omplint
de continguts i raons per tirar endavant una República Catalana, al servei dels seus
ciutadans i lliures d’imposicions que no vinguin de la pròpia ciutadania.
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Què vull per a L’Hospitalet?

Visió

El passat 1 d’octubre vaig conèixer gent meravellosa i molt diversa. Tots junts vam
defensar una idea de país, més democràtic i participatiu. L’1 d’octubre ens vàrem unir i
vàrem guanyar; ens vam donar un mandat a nosaltres mateixos que hem de desenvolupar.
És per això que continuo treballant.
La construcció de la República comença als nostres pobles i ciutats. L’empoderament de la
ciutadania ha d’arribar a les institucions. El mandat de l’1 d’octubre s’ha de començar a
exercir des de la proximitat i els ajuntaments són les institucions que millor poden escoltar
als seus veïns i veïnes.



Missió

Per què em presento?

La candidatura de primàries és el que millor representa els interessos de les persones,
perquè neix de les persones, escolta les persones i es posa al servei de les persones, sense
lligams als partits.
Podria explicar-vos les meves propostes per un nou L’Hospitalet, però seria només la meva
proposta. I el que cal és escoltar les vostres propostes, treballar-les conjuntament per ferles realitat.



Valors

Què us ofereixo?

No vinc per quedar-me. La tasca que tenim per endavant serà esgotadora i caldrà gent que
continuï i consolidi el projecte; gent nova amb renovades energies vindran darrera meu. I
mentrestant, em comprometo amb els següents valors:
 Honestedat: no tinc més interessos que el servei a qui represento i no permetré
que altres interessos passin per davant dels que legítimament defensem en nom
dels nostres representats.
 Lleialtat: al servei de la República i als seus conciutadans.
 Treball: No defalliré en la persecució dels objectius marcats i, quan calgui, ajudaré
a continuar la feina iniciada. L’esforç col·lectiu, que comença en l’esforç
individual, és el que ens portarà a l’èxit.
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