Qui soc?

Em dic Jordi Mont i Sanés i vaig néixer el 1955, per lo que de moment tinc
63 anys. Ho vaig fer a Caldes d’Estrac, però als dos mesos ja vivia a Sant
Vicenç de Montalt, ja que el meu pare, fill de Caldetes, n’era el mestre.
Crec que vaig tenir una bona infància, seguida de una adolescència
complicada com tothom. Vaig tenir la gran sort de conèixer a la Quima,
amb la que m’hi vaig casar. Vàrem tenir dos fills i una filla, un dels quals
va decidir anar-sen mes aviat del compte. Actualment tinc una neta i un
net i un altre en camí.
El meu pare volia que entres a treballar a un banc o millor a una caixa,
però a mi això d’estar sempre assegut en una oficina (així ho veia llavors)
no em seduïa massa. A mes a mes com que sempre he sigut una mica
“friki”, això ho he descobert de gran, vaig decidir-me a provar de estudiar
una carrera. Al final, als 18 anys tenia el títol de Enginyer Tècnic Industrial
Elèctric (3 anys) i després vaig seguir amb una Enginyeria Superior també
Elèctrica (5 anys). Totes dues a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Varen ser uns bon anys, submergit en els estudis entre d’altres
coses, anant i tornant cada dia en tren a Barcelona.
No soc molt bo amb els idiomes, però edemes del català i el castellar m’he
tingut que espavilar força amb el angles i el francès, assolin un nivell
adient de aquest dos últims, sobre tot de l’anglès, ja que he tingut que
utilitzar-los amb molta freqüència a lo llarg de la meva feina amb

freqüents desplaçaments a altres països o col·laboracions en projectes
multi país.
He treballat en bastantes empreses, sobre tot al començament. Casi totes
elles multinacionals. Entre elles podem citar:
- Secoinsa – Telesincro. A finals del anys 70 i principis dels 80 Era una
empresa fabricant de computadors, crec que la única espanyola de
la època. Aquí feia de tècnic de manteniment de unitats de
disquets, dissenyant també algun que altre dispositiu que facilites
aquest manteniment.
- Kao Corporation. Empresa japonesa de productes químics que tenia
una fàbrica a Olesa de Montserrat. La meva feina era de Tècnic de
Sistemas Informàtics. En aquesta època em vaig passar de
l’electrònica a la informàtica, que es a lo que m’he dedicat la resta
de la meva vida professional.
- Asea - Brown Bovery. Empresa sueca de fabricació de maquinaria
elèctriques i robots industrials. Estava en el departament
d’informàtica com analista de sistemes.
- CGI. Empresa francesa de software per grans empreses. La meva
feina era de responsable tècnic de producte i cap de projecte.
- Winterthur. Empresa suïssa, multinacional de assegurances
generals. Aquí vaig desenvolupar entre altres feines: analista de
sistemes, responsable de equips, responsable de línies de
productes, organització de mètodes, cap de projectes i formació.
- AXA- Empresa francesa multinacional de assegurances que va
comprar Winterthur (entre les dues hi he treballat 27 anys).
Bàsicament amb les mateixes responsabilitats. A destacar que la
nova seu estava a Madrid i que el meu equip integrava
col·laboradors de Madrid i Barcelona, provocant freqüents
desplaçaments a la capital del regne.
- Al 2014 em vaig pre-jubilar i al 2018 m’he jubilat. Ara mateix soc un
jubilat, però amb moltes forces i ganes de fer coses.

A lo llarg de la meva vida laboral, fora dels primers anys, m’he dedicat
principalment a la gestió de equips de persones i gestió de projectes
(organització, planificació, gestió de costos, seguiments...).
M’he interessat molt per l’ensenyança i formació, tan a dins de les
empreses a on he treballat, com a fora. He donat classes de diferents
temes informàtics a acadèmies (BIT pot ser la mes important), així, com
he col·laborat com a professor en varis post-graus de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
Sempre m’agradat molt caminar. He fet tots els Caminos importants i
últimament la Matagalls-Montserrat 2018. Cada dia surto, amb uns
amics, a caminar de 7 a 9 del mati per mantenir-nos en forma i baixar
el sucre.

Que m’agradaria fer?

Be. Fins aquí he explicat per sobre lo que he fet. Parlem ara de lo que
m’agradaria fer i perquè.
M’ha costat molt, ja que mai he estat en política, però he pres la
decisió de presentar-me com a candidat a les Primàries Catalunya a
Sant Vicenç de Montalt.
Un dels motius mes rellevants ha estat el veure la falta de unió dels
partits independentistes al Parlament de Catalunya, que estic veient
reflectida en el nostre consistori. Per això el projecte de Primàries
Catalunya, que permet que els votants puguin votar una opció
independentista però sense esta sotmès a unes sigles de partits, pot
facilitar al que aquesta unió es produeixi.
Penso que per defensar i posar en marxa la Independència de
Catalunya en forma de República s’ha de començar per els municipis.
Per això i amb aquest pensament em sento molt il·lusionat en tindre la
oportunitat de poder formar part del nostre consistori, ja que:
- M’agradaria molt treballar per al nostre poble i col·laborar en
ajudar a millorar la qualitat de vida dels convilatans.

- Primàries Catalunya proposa una manera participativa de portar
endavant el govern del municipi. La llista de candidats, el programa
de govern, les decisions sobre temes importants seran decidides i
consensuades en assemblea.
- Crec que puc aportar coses que he après a lo llarg de la meva vida
(la laboral i la que no ho es). Si això fos un currículum per entrar a
treballar a una empresa podria dir que tinc mes de 60 anys
d’experiència.
- Soc profundament independentista, no tan de cor (que també) com
de que tinc el convenciment de que els catalans (tan unionistes com
independentistes) no tenim cap mes sortida que separar-nos de
Espanya si volem que els nostres fills i nets tinguin un futur digne.
Aquest seria l’esperit que ens tindria que guiar dins del consistori.
- Em sento molt orgullós del meu país, Catalunya, i de haver
col·laborat en algunes de les accions mes importants per aconseguir
la seva independència. Al referèndum del 9-N vaig ser voluntari i
responsable de taules de votació. Al referèndum del 1-O vaig ser
voluntari i president de una taula.
- El meu tarannà es, i ha sigut, el de treballar en equip prenen les
decisions que calguin conjuntament, perquè se que es l’únic que
funciona, col·laborant si escau amb regidors d’altres partits que
clarament busquin treballar pel be del poble. Fujo de les “tanganes”
i els “follons”.
Be, aquest soc jo i el que pretenc, al menys tal com jo ho veig i desitjo.
Vagi per endavant el meu compromís per treballar únicament per el
benefici de Sant Vicenç de Montalt amb la dedicació, humilitat i
persistència que calgui.

Jordi Mont i Sanés

