Josep Bou Cabrè
Vaig néixer a Barcelona l'any 1937 i fa 31 anys que visc a Esplugues. Estic
casat, tinc 3 fills i 8 nets.

Què he fet:
Vaig estudiar Química al IQS i Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona.
He treballat en el camp de l’energia a la Industria del gas. He sigut practicant
actiu d'esports de muntanya i ocupat càrrecs de responsabilitat a les Juntes
directives dels clubs on he estat soci.

Què m’agrada:
Gaudir de la família i les amistats, organitzant trobades familiars i d'amics en
viatges i excursions.

Què faig a Esplugues:
Sóc membre fundacional de l’ANC i d'Òmnium des de fa 7anys, i he participat
en moltes de les activitats de voluntariat que s'han fet des de la Territorial
d'Esplugues.

Per què em presento a Primàries Esplugues:
Em presento a Primàries perquè vull un ajuntament republicà i Independent.
Perquè crec en el projecte de l'Alcaldia republicana, perquè hem d'anar tots a
una. Amb la unitat tindríem la força per a fer la República catalana,
començant des de baix tal com va començar el procés. La unitat fa la força.

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Principalment que doni veu a la ciutadania, com ara fent possible participar en
l’elaboració del programa per a les eleccions del mes de maig. I després,
durant el mandat, rendir-ne comptes regularment mitjançant assemblees.

Com imagino Esplugues:
Com una ciutat justa amb tots els seus veïns. On ens puguem mirar els ulls i
escoltar-nos. Els nostres drets són els drets dels altres. Una ciutat ben
comunicada pels transports públics amb totes les ciutats i pobles del Baix
Llobregat i Barcelona. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i
saludable, on la gent sigui feliç.

Què milloraria:
Intentaria arreglar el "bunyol" de planificació del Pla Caufec, la mobilitat dins i
fora de la ciutat. Facilitar l'accés al comerç de proximitat. Millorar les
connexions als serveis bàsics. Donar veu als joves perquè sentin com a seva la
ciutat i col·laborin en les seves polítiques dia a dia.

Què valoro de l’ajuntament actual:
Valoro que s'hagin treballat polítiques socials i que l'escola catalana hagi
tingut cabuda al municipi.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
M'agradaria ajudar a acabar amb la política de favoritismes i de booms
immobiliaris. Eliminar les barreres arquitectòniques i fer més fàcil la mobilitat
dels discapacitats.

Què puc aportar com a regidor de l’ajuntament:
Podria aportar experiència, maduresa, integritat, il·lusió, capacitat d'organització i entusiasme per a millorar la vida dels ciutadans.
SALUT I REPÚBLICA!

