Mouad Essemmaa
CANDIDAT A PRIMÀRIES TERRASSA
Nascut al Marroc 1985 i ciutadà català des de
fa més de 18 anys

PRESENTACIÓ CANDIDAT
La meva candidatura seria una oportunitat per a tothom, ja que entre
tots i totes ho farem millor, mai m’havia imaginat que fos possible
que un ciutadà català d’origen immigrant i nascut a fora pugues tenir
l’oportunitat de ser alcalde, el mateix passava amb l’u d’octubre que
molts creien que no seria possible fins que entre tots i totes vam
aconseguir-ho.
Per això vull ser alcalde de Terrassa, la meva decisió de presentar-me
com a candidat, no ve dels passadissos institucionals o de reunions
a porta tancada d’algun partit o entitat, sinó de la meva pròpia
experiència als carrers de la meva ciutat, és una decisió lliure i personal
que he pres degut a creuar-me cada dia amb els veïns del meu barri,
o quan vaig a comprar al súper, a la cua del caixer, o bé fent un cafè a
la plaça vella, i fins i tot, quan surto a córrer pel parc de Vallparadís.
Gràcies a això vaig desenvolupar la sensibilitat i l’experiència tècnica a
més a més d’una visió estratègica, això m’ha permès fer meu aquest
país, conviure amb la seva gent i viure la seva cultura.
Us imagineu d’aquí a un temps com serà Terrassa? Una ciutat de ciment,
amb una manca de drets humans en augment, on la llei compleix un
marc legal fet per a afavorir uns quants en lloc d’intentar incloure a
tothom i no garanteix la justícia, i a més fomenta la desigualtat, en
definitiva, tindrem una ciutat malalta?
Si vam aconseguir guanyar l’u d’octubre i les eleccions del 21D, també
podem guanyar amb primàries Terrassa. Em presento a aquestes
primàries i la meva intenció és guanyar-les.
Atentament,
Mouad Essemmaa El Gazouni
+34 606710776
mouadessemmaa@gmail.com
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DECLARACIÓ PERSONAL

mouadessemmaa@gmail.com
+34 606710776
www.mmarchstudio.com
prezi.com/mrzmjcw26fiy/mlab-design

EDUCACIÓ

Perfil polifacètic amb sensibilitat i experiència tècnica més una visió estratègica,
adquirits gràcies a la complementació entre l’àmbit social, administració pública,
artístic i tècnic.
Tinc 8 anys d’experiència independent i estudi, i ara estic preparat per
treballar en qualsevol programa o departament!
M’encanta treballar amb la gent, especialment si tenen la mateixa passió que
tinc. ¿Treballem junts?

Setembre 2015-actualitat
Arquitectura superior e enginyeria d’edificació.
La SaLLe.Universitat Ramon Llull. BARCELONA.
De Setembre 2010 a Setembre 2013
Grau Disseny Industrial.
EMAD. Terrassa.
De Setembre 2008 a setembre de 2010

ESPECIALITATS

Post grau Gestió de conflictes y Coaching
social,Intercultural,religiós, empresarial, polític.
Fundació Pere Tarres. Universitat de barcelona.
2006 a 2008
MEDIACIÓ SOCIAL
COACHING
EMPRESARIAL

DISSENY
INDUSTRIAL
GRÀFIC
INTERIORISME

ARQUTECTURA
I enginyeria
d’edificació

Marketing & Management.
Formació privada i traball de mercat.

EXPERIÈNCIA LABORAL

RESPONSABILITAT
SOCIAL
INTERCULTURALITAT
INTERRELIGIÓS
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SENSIBILITAT
VISIÓ
ESTRATÈGICA
I CREATIVITAT

SOLUCIONS
TÈCNIQUES
URBANISME
SMART CITY

HABILITATS

De 2017 a L’ACTUALITAT
ARQUITECTURA I DISSENY
MMarchstudio
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De 2003 a 2005
Gestor comercial,Cordinar
equip de comercials.
PROGEDSA.

COMPETÈNCIES

01 Software.

02 Coneixaments.

AutoCAD
CATIA
3DS Max
Rhinoceros
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe illustrator
Skechbook
Revit
Ofimatica
DIBA

Director creatiu
Project Manager
Product Manager
Cap de campanya
Estratègia i marketing
I+D+I
Noves tecnologies
Laboratori de nous
materials
Desenvolupament de
projectes socials
Marketing personal
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De 2008 a 2012
Disseny Indutrial, Producte,
Gràfic, interiorisme.
Freelance.

De 2010 a2012
Técnic d’orientació.
Ajuntament de Manresa.

Visió estratègica i planificació: capacitat de detecció de necessitats
emergents i generació de sinergies.
lideratge de grups: capacitat de comunicar objectius.
treball en equip: capacitat de compartir tasques i sumar esforços amb la resta
d’equip tècnic.
Comunicació: capacitat per expresar, compendre i construcció de xarxes
socials, orientació al ciutadà, tracte igualitari tot i que sempre atent a diverses
necessitats.
Adaptació a canvis i perceverança: capacitat per a treballar en un entorn
com l’actual de pressió i actuar amb professionalitat devant de situacións
d’incertesa.
Control emocional: capacitat per a adaptar la pròpia conducta emocional a un
context, fins i tot en moments d’atenció a persones amb situacions excepcionals.
Implica autoconciència, autoacceptació i gran capacitat d’automotivació.
Innovació i creativitat: capacitat per a respondre davant diverses situacions i
generació de propostes i solucions.

HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

Resolució de conflictes i negociació: capacitat per a liderar amb interessos
divergents amb mentalitat de cooperació.
Planificació i gestió de projectes; anàlisi i resolució de problemes:
capacitat per idear objectius i normes, organitzar el procés de treball i mesurar
els seus resultats.
Català
Àrab
Castellà

Francès
C1

Anglès
C2

INTERESSOS
TERRASSA CIUTAT SEGLE XXI PER LA REPUBLICA: Desenvolupar la meva
carrera professional, projectant a la ciutat: una experiència urbana (SMART
CITY), qualitat de vida i medi ambiental, habitatge, facilitar i habilitar medis per
una bona convivència en els barris i ús de l’espai urbà, polítiques municipals
basades en els drets humans el codi ètic, convivència i participació ciutadana.
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PROPOSTA PROGRAMA

VISIÓ

Entenc que el programa surgeix de la construcció col·lectiva, basada en valors,
principis i necessitats latents de la ciutat, cercant solucions personalitzades per
cada sector, barri o destricte.
La construcció d’aquest programa és entre electors/es i electors/es candidats
llavors jo com a candidat elaboraré les solucions i alternatives per fer-ho efectiu.

SECTORS ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Participació ciutadana,
societat i qualitat de vida.

Urbanisme, habitatge,
infraestructures.

TERRASSA CIUTAT SEGLE XXI PER LA REPUBLICA: una ciutat
intel·ligent gràcies a les infraestructures i ús de les noves tecnologies i la
intel·ligència artificial combinada amb la intel·ligència col·lectiva i humana.
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Economia,
recursos.

Mobilitat, transport,
connectivitat, tecnologia.
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Sanitat,
medi ambient.

Cultura,
oci.

Seguretat, privacitat,
transparència, informació.
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Ciutat sanitària:
posar fi a les cues
interminables a urgències i
qualsevol altre centre,
acabar amb els calendaris
eterns per les intervencions
necessàries,
assistència personalitzada per
individu, comunitat i o barri.

Ciutat intel·ligent: brinda
una experiència urbana, on et
permet estar connectat amb
a qualsevol lloc de terrassa i
poder fer aquelles gestions tan
telemàtica com administratives
i burocràtiques sense haver
de fer cues interminables,
tenir accés a la informació de
la ciutat, disponible i de fàcil
comprensió, amb una mobilitat
pensada per estar a prop
sempre i sense demores a les
parades o estacions, espais
urbans que afavoreixen una
millor convivència veïnal i un
millor funcionament com ara
la gestió de residus o en la de
medi ambient, “cuidar el carrer
igual que cuides casa teva”.

Ciutat de l’habitatge:
Es un dels drets fonamentals
accedir a una vivenda digne on
no només serveix per protegirse de la intempèrie sinó que
també ha de garantir confort, i
erradicar la pobresa energètica
que inclouria també la
connexió a telecomunicacions i
tecnologies.

2
4
6

Ciutat universitària:
temps enrere era la ciutat
de les ximeneyes i una gran
productora del tèxtil, però amb
la crisi econòmica l’activitat ha
minvat, agafem la simbologia
de la gran productora en
comptes de la industrialització
sinó a la producció del talent,
on qualsevol persona tingui
l’edat que tingui sempre
pot accedir a formar-se
acadèmicament i obtenir el que
és necessari per produir talent.
Ciutat segura:
la seguretat basada en la
prevenció i no en l’actuació, els
agents de seguretat tindrien
protocols de servei a les
persones i la ciutat, garantir la
bona convivència i resolució de
conflictes no violents i pacífics.
Terrassa ciutat de la
república catalana:
fer efectiu el mandat de
l’u d’octubre, Terrassa com
a model d’exit a seguir
de democracia evolutiva
on tothom gaudeix de la
ciutadania plena.
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PROPOSTA GOVERN TERRASSA
Basada en codi ètic i de convivència aprovat en un procés participatiu
ciutadà, que fomenta una democràcia evolutiva, basada en la
intel·ligència col·lectiva que regeix un sistema polític i social dotat
de flexibilitat i adaptabilitat d’elements i eines que operen de forma
descentralitzada.
Com a resultat la combinació de la participació ciutadana i
l’administració pública basada en l’ús efectiu de la informació, això ens
permet redefinir completament les relacions entre la societat i el sector
públic o privat en l’àmbit burocràtic, tecnocràtic i ciberocràtic.
Presa de decisions del govern, basada en dades i informació resultat de
la participació ciutadana.
Govern capaç d’assegurar els drets humans la qualitat de vida a més
de vetllar i cobrir les necessitats humanes més bàsiques i combatre la
desigualtat.
En definitiva un govern format per càrrecs electes i polítics que
gestionen per les lleis sobre el que fan i no decideixen aquestes lleis
sinó que s’estableixen sobre anàlisi obtingut de dades com a resultat
de la participació ciutadana i les seves necessitats vitals, econòmiques i
culturals.
Cordialment,
Mouad Essemmaa El Gazouni
+34 606710776
mouadessemmaa@gmail.com
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