Els darrers anys ens ha castigat una crisi molt forta, que ha fet despertar
a la població. Els polítics Espanyols han donat l’esquena al poble . fent lleis
repressores i castigant al poble amb retallades de drets i afavorint les elits
econòmiques envers el poble. Els Catalans al mateix temps ha estat
perseguit per voler SER .i ha començat la Persecució de les idees, cultura,
llengua,….tot el que pugui ser o representar llibertat.
Hem començat un camí que ja no pot recular i els partits estan mes pendents
dels vots per la seva quota de poder que de l’objectiu que demana el poble.
INDEPENDENCIA. els que no estem casats amb els partits i cerquem aquesta
fita. Podem estar representat en aquestes llistes. Ja que els polítics per interessos
prefereixen anar separats. JUNTS HO ACONSEGUIREM . separats mai.
M’Agües agradat no ser en aquestes llistes.

JOSEP JUVANTENY PLANAS

Vaig començar a treballar als 14 anys a l’ inici del institut a Can Closa,
Actualment Spar.
Després del servei militar. Que hem va tocar fer. Vaig començar a treballar
a la Creu Roja com a Conductor d’Ambulàncies al 1991 – feina que he anat
mantenint amb els consegüents canvis de nom d’empresa fins a l’actualitat.
Avui Transport Sanitari de Catalunya. Amb la Categoria de
Cap de Tràfic. On treballo. I també formo part del comitè d’empresa per
UGT com a Secretari
Als 14 anys vaig començar l’activitat de voluntari, juntament amb la
Professional. On he fet multitud de tasques:
Coordinador d’activitats i serveis a creu roja Arenys de Munt i
Sant Iscle, Cap de Formació, formador de primers Auxilis, Coordinador…
Al 2006 fundarem amb altres amics/es i veïns els Voluntaris per
Arenys de Munt- Una entitat sense ànim de lucre per millorar la qualitat
de vida dels arenyencs, en totes les seves vessants, socials, lúdiques,
culturals,…De la que en soc president des de les hores.

PORTATIL

Vaig començar a l’escola a Arenys de Munt, a la Sant Marti. l’ única escola
En aquells temps.
Als 14 anys comença el primer grau de FP branca electricitat-Electrónica,
també a Arenys de Munt. Al que avui es el IES Domènec Perramont.
Als anys noranta vaig cursar el curs de FP de auxiliar de Clínica al institut
la Guineueta de BCN. On també hi he realitzat algunes assignatures del
grau mig de Tècnic d’Emergències. Al Institut Estudis de la Salut vaig
traurem el curs de tècnic de transport Sanitari.

[Escriba su dirección]  [EscribaJ.JUVANTENYPLANAS@GMAIL.COM
su número de teléfono]  [Escriba su dirección de correo electrónico]

Vaig néixer fa 49 anys a Arenys de Munt, al pis dels meus pares al
Barri de Sant Carles. De les mans del Dr. Mitja i assistit per una
veïna la Antonia Medina.
Soc el cinquè fill duna família de 6 germans. De la que ja nomes en
Quedem la mare , 4 germanes i jo.
Aquest setembre farà 20 anys que estic casat amb la Monica i tinc
dos fills, l’Estel que farà 18 anys al novembre i en Pau 15 anys.

