ARNAU ARBOLÍ ALSINA
“ Catalunya, abans de ser de dretes o d’esquerres ha de
ser “

Vaig néixer el 17 de Juny de 1996 a L’Hospitalet de Llobregat. La meva família per part de
mare és barcelonina, mentre per part de pare han viscut sempre al barri del Centre de
L’Hospitalet on jo també visc.
Porto anys implicat en diferents projectes polítics i socials de la ciutat. Sempre m’ha mogut
veure el meu país – Catalunya – lliure, independent i sobirà. Sóc simpatitzant de la ANC,
col·laboro amb el CDR del Districte 1 he estat militant de la JNC , he estat interventor de
Esquerra Republicana de Catalunya en les passades eleccions del 21 de Desembre de 2017.
Malgrat valorar molt positivament totes les experiències - m’han permès enriquir-me com a
persona i conèixer gent magnífica amb qui mantinc amistat – és cert que sento una profunda
decepció amb els partits catalanistes tradicionals per la seva incapacitat endèmica de dur a
terme allò que tantes vegades han promès i pel qual el poble de Catalunya va ser pegat i
insultat el 1 d’Octubre de 2017 : LA REPÚBLICA CATALANA.
Primàries de Catalunya aporta aire fresc al panorama nacional i es compon de persones que
no tenen més il·lusió ni interès que la que a mi em mou : la independència del meu país. Per
això dono suport a aquest moviment des de la meva ciutat l’Hospitalet de Llobregat on si bé és
cert que l’independentisme no és majoritari encara, també cal dir que en pocs anys ha crescut
de forma impressionant fins al punt d’assolir més de 33.000 vots en els passats comicis
autonòmics al Parlament.
Per que la República s’aconseguirà en poblacions plurals, diverses i amb diferents llengües com
la nostra vull donar suport a aquest moviment polític trencador i renovador.

Què vull per L’ Hospitalet:
•
•
•
•
•

Vull un consistori que defensi la República Catalana i no la Monarquia
Borbònica.
Vull un consistori que no discrimini a ningú
Vull un consistori que defensi que els problemes polítics es resolen votant i no
a cops de porra.
Vull un consistori que no empari l’ existència de presos polítics.
Vull un consistori del qual m’ en pugui sentir orgullós.

Curriculum personal:
Acadèmic:
•
•
•

Batxillerat Humanístic Centre d’ Estudis Jaume Balmes de L’ Hospitalet
Primer curs Grau d’ Historia UB
Cicle formatiu Grau Superior AAFE Joan XXIII de L’Hospitalet

•
•

Mosso de magatzem Agost del 2015 Comercial Gummi, SA
Entrenador de futbol Atletico Centro Hospitalense del 2013-2017 categories
Benjamins i Alevins.
Monitor en pràctiques Futbol Sala categories Promeses i Benjamins.

Altres:

•

