LLUÍS PALLEJÀ CATALÀ
Empresari i Gerent
Gestió de Projectes i d'Equips de persones
Què puc aportar
Com a servidor públic a l’Ajuntament: Treball, idees i, escolta... La meva vida
dedicada a l’Empresa em permet oferir a la gent el meu perfil estratègic i
negociador; conciliador i integrador. I de la meva activitat en el món de les AMPA, he
après el costum a cercar el consens i la negociació, entre els pares i mares i/o els
mestres i les administracions. Entenc que puc ajudar l’ens a ser més proper a
tothom. Crec que la democràcia ha de ser al servei de les persones, les persones al
servei del col·lectiu, i els col·lectius al servei del bé comú. Mai a les sigles d’un partit.

Reusenc de tota la vida.
Nascut l’ any 1973, a la
meva generació li ha tocat
viure canvis. Canvis més o
menys constants, però
tots ells força signiﬁcatius.
Sóc pare, parella i el més
gran de quatre germans.
Empresari, tot i que en
aquests
moments
he
decidit canviar de vida, raó
per la qual he iniciat un
grau a la UOC.
A més, des de fa molts
anys participo i m’ implico
socialment en diferents
actuacions tant des de l’
associacionisme com de la
participació
social,
especialment en l’ àmbit
educatiu, del coneixement
i de la empresa.
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Que vull.
La Independència de Catalunya. No tenim altre sortida. Només sent independents
podrem decidir lliurement allò que volem.
Vull una República i els seus valors socials, de respecte i llibertat, d’igualtat i fraternitat.
La República serà l’ eina per aconseguir l’ autogovern i el país que volem. Vull una
Democràcia. Però no una democràcia com la que hem vist ﬁns ara. Ha de ser una
Democràcia Participativa, on els ciutadans siguin convocats a escollir el que desitgen i
es facin responsables dels resultats. Vull una societat que respecti les Dones. On es
treballi per eliminar la violència de gènere i on les meves ﬁlles puguin passejar tranquil·
lament. On s’apliquin mesures per a la conciliació familiar.
Què faig a Reus?
Visc a Reus en un sentit ple: hi treballo i hi menjo, dormo, acompanyo les meves ﬁlles a
l’ escola i a l’ institut, hi compro... i col· laboro amb el seu teixit social: hi faig castells,
promoc l’ associacionisme i teixeixo xarxes i relacions entre els veïns... I gaudeixo
fent-ho.
Per què em presento a Primàries Reus?
Fa quatre anys vaig formar part de la plataforma ciutadana denouReus i vaig anar com
a independent a la llista que, com a partit, va presentar-se a les eleccions. Per això,
principalment, per coherència i coincidència amb aquell projecte ara dono suport a
Primàries, per reeditar la feina i ajudar en el que sigui necessari, per facilitar una
república constituïda i llesta per iniciar un procés constituent. Em presento com a
candidat desprès de comprovar el poc interès dels polítics locals per sumar en una
estratègia única i comuna vers els partits que donen suport al 155 i garantir la
regeneració democràtica fent-la mes participativa.
Com m´imagino Reus?
He conegut Reus en millors moments i amb horitzons millors que els que ens trobem
ara. Per això, m’ agradaria ajudar a fer-lo un lloc de referència en els àmbits cultural,
tecnològic, d’ innovació i de creació; renovador en temes de cooperació social i de
solidaritat amb d’altres pobles i amb les persones amb menys recursos. Vull promoure i
apoderar la ciutadania en el dia a dia del govern de la ciutat.
Què milloraria?
Jo vull una ciutat més amable, i més curosa i agraïda. Més solidaria. Més cívica. Més
culta. Més educada. Més neta. Més lliure. Més conscient i més de tothom!!!
I no la imatge de ciutat sotmesa a una gestió hereva de fracassos de model i desastres
econòmics. Fer-ne l’espai de convivència entre entitats i població activa.
Què valoro de l'actual Ajuntament?
Bàsicament, i especialment per qui m’ he anat trobant al llarg de la meva acció
cívicosocial, els seus tècnics. La gent que hi treballa. El tracte cordial que sempre n’he
rebut.
Què vull millorar de l'actual ajuntament?
La transparència de gestió i d’ acció; la comunicació, especialment la d’ entrada al
consistori; i la participació entre Ajuntament i població. Que s’ estengui el model de
Primàries per trencar la tradicional manera de fer Política de Partits amb les seves
estructures hermètiques i jerarquitzades, i que les llistes tancades desapareguin
perquè tothom que ho vulgui en pugui formar part.

