LLUIS LLADÓS I CERCUNS
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA A LES PRIMARIES
REPUBLICANES DE PREMIA DE MAR

TRAJECTORIA POLITICA

DADES PERSONALS
Nat. El 20 de Juny del 1957 a Manresa.
Vaig viure fins els 8 anys a Monistrol de
Montserrat i posteriorment fins
l´actualitat a Premià de Mar.
Vidu.
CONTACTE
TELEFON:
655.13.24.82
ADREÇA
Mossèn Cinto Verdaguer, 18, 5º 1ª
08330 Premià de Mar

AFICIONS
Afició nº 1 La política
Afició nº 2 La lectura
Afició nº 3 Musica
Afició nº 4 Escacs
Afició nº 5 Cinema

Vaig ser membre de l´Assemblea de Catalunya.
L´any 1975 vaig ingressar a PSAN (Partit Socialista d´Alliberament Nacional
dels Països Catalans) a on vaig contribuir a la fundació de les JSAN.
L´any 1976, després d´una de tantes escissions a les que estem acostumats
al moviment independentista vaig participar al MUM i als principis del BEAN
(grup dels Xirinacs).
1990‐2003 vaig militar ERC i vaig ser president 6 anys, així mateix vaig ser
escollit per ser conseller nacional d´esquerra del Maresme.
També de la executiva comarcal.
Actualment estic a la Assemblea Nacional Catalana.
TRAJECTORIA SOCIAL
Per disciplina de partit, en concret del congres constituent de les JSAN, tots
els militants havíem d’ingressar en d´altres organitzacions per tal d´influir en
elles (doble militància).
L´any 1975 ingresso a CCOO d´on en vaig ser Secretari d´Organització de
Premià de Mar, Conseller Nacional per la Comarca del Maresme (votat pels
delegats de diverses de les empreses mes importants de la zona)
De l´any 1979 al 1991 vaig ser sempre cap de llista de l´empresa on
treballava i sempre vaig guanyar les eleccions sindicals (empresa amb mes
de 250 treballadors – Premia Textil)
L´any 1974 vaig ser membre de l´Assemblea de Catalunya fins a la seva fi.
Vaig col∙laborar en la organització de la Marxa de la Llibertat que va passar
per la nostra comarca de maresme.
Vaig col∙laborar en la campanya Anti‐OTAN i en el comitè per el
desarmament i la desnuclearització.
Vaig participar al 2018 com a ultima acció a la acampana de la plaça
Catalunya de Barcelona uns 95 dies.
RAONS PER PRESENTAR‐ME A LES PRIMARIES REPUBLICANES
Vetllar pels interessos del nostre poble i els seus habitants.
Representar dins la coherència que sempre m´ha caracteritzat, el
independentisme per fer possible una república catalana.
Intentar revitalitzar el missatge independentista i altres opcions mes
ruptures amb el estat espanyol.
Posar‐me, ja des d´ara mateix, a la disposició de la Assemblea Local.

PROGRAMA ELECTORAL PER PREMIÀ DE MAR
1.‐ Manteniment de Can San Pere com a zona verda. L’únic lloc que ens
queda a Premia per tenir un poble digne.
2.‐ Policia de barri i proximitat. Mes policia municipal, de barri o de carrer.
3.‐ Mesures per afavorir la lluita feminista i animalista.
4.‐ Mesures per fer un poble mes actiu, ajudes a associacions i agrupacions
del poble.
5.‐ Tema platja. Buscar una solució definitiva per les platges de Premia de
Mar.
Punt essencial FIDELITAT ABSOLUTA AL LLEGÍTIM PRESIDENT DE LA
GENERAITAT DE CATALUNYA, no som dignes com a poble, si no defensem
les nostres institucions que han arravatat amb el article 155

