JORDI MENDOZA PACHE
Amb 37 anys nascut a Barcelona, sóc veí d´Arenys de Munt de fa més de 10 anys sent la Vila que ha
vist néixer i créixer la meva família.

FORMACIÓ ACADÈMICA
•
•
•
•
•
•

Batxillerat superior
Títol Microsoft Office nivell avançat
Curs de tècnica de vendes basat en el mètode Test Disc
Curs de gestió d´equips de treball
Curs de tècniques de Marketing i publicitat
Curs de gestió i desenvolupament de distribucions i grans comptes

TRAJECTORIA PROFESSIONAL
Tenint en compte la meva vocació comercial, vaig començar fa 20 anys al sector de
telecomunicacions passant pel sector interbancari i desde fa més de 12 anys treballo al sector de
fabricació i comercialització de begudes.
La meva tasca principal és la de gestionar comptes de clients i equips de distribucions dintre d´una
empresa líder del sector a Catalunya.

TRAJECTORIA SOCIAL I POLÍTICA
En l´època d´institut, vaig ser representant d´estudiants dintre del Consell Escolar del Centre vinculat
a les JERC fomentant els deures, drets i llibertats dels alumnes
No he participat activament mai en política tot i que sempre la he seguit de ben aprop mitjançant
premsa escrita, digital i ràdio com a principals canals d´informació.
Trobo que és un gran moment per presentar la meva candidatura amb l´objectiu de tirar endavant la
defensa dels nostres drets i llibertats com a ciutadants fent efectiva la República basada en el
mandat de l´1 d´Octubre donat que els principals partits que ho havien de fer no han estat capaços.

PROJECTE PER ARENYS DE MUNT
Com a pare trobo essencial fomentar de cara a les noves generacions els valors que ens fan grans
com a poble: el respecte, la unitat , la pluralitat, la pau i la llibertat.
La plena democràcia ha de ser la base a l´hora de prendre decisions fomentant la participació de la
ciutadania i no limitar-ho a la opinió dels seus representants. És la única manera de trencar amb el
model de política tradicional i les seves elits. Les persones per davant de tot han de tenir coberts els
seus drets més bàsics com són la vivenda, una feina estable digne com a mitjà per viure, educació,
sanitat, serveis socials i conciliació familiar.
El meu compromís com a candidat amb la Vila és :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que la ciutadania participi activament a les decisions dels projectes que s´hagin de dur a
terme per a millorar la vida dels vilatans.
Transparència en la gestió del diner públic per combatre la corrupció.
Fomentar la cultura del reciclatge per a la sostenibilitat del nostre entorn.
Suport a les entitats esportives per fomentar l´esport com a forma de vida saludable.
Projecte de remodelació d´espais públics en mal estat i abandonats alhora pel consistori.
Tractar la seguretat a les nostres vies en especial carreteres principals d´accés a la Vila.
Fomentar els aspectes cívics per a una millor convivència entre vilatans.
Creació d´una comissió de debat per a propostes de millora de la Vila amb l´objectiu de
guanyar en qualitat de vida.
Fomentar el teixit comercial/industrial de la nostra Vila així com el producte de proximitat
com a base de la nostra economía.
Fer de la Vila una referència dintre de l´àmbit nacional compromesa a fer efectiva la
República en base al mandat de l´1 d´Octubre i col.laborar en tot el necessari per dur-la a
terme.

