Hola, sóc en Sòria, veí de Gavà, casat i pare de dos fills.
Em presento com a candidat a Primàries Gavà, perquè penso que
es la millor eina per continuar avançant cap a la República
Catalana. Una república efectiva, que millori la nostra qualitat
de vida i la de les properes generacions.
Visc a Gavà des del 2003, per a mi, el millor indret del món. Una
barreja entre poble i ciutat molt singular. Protegida per les
muntanyes i banyada pel mar Mediterrani.
Sempre he treballat en allò que m’agradava. Sempre al sector
serveis, sempre ajudant a la gent a viure millor.
Actualment treballo a una autoescola ensenyant a conduir, tant a
primers conductors com a professionals.
Sóc molt autodidacta, les meves aficions són la història, la
música, llegir, viatjar i fer castells.
Un referent: Ghandi, un grup: U2, un llibre: Les veus del desert,
un lloc especial: La Garrotxa, una colla: Gavà.
FORMACIÓ DESTACADA

Miquel Àngel
Sòria Alcàzar

Tècnic en electrònica industrial
Formador vial pel Servei Català de Transit
Gestor de Mobilitat
Formador CAP
ASSOCIACIONS

Gestor de mobilitat
i expert en energies renovables

Solavent
Som Energia
Som Mobilitat
Castellers de Gavà
Gegants i gegantons de Gavà
Sóc soci fundador de la Crida per la República
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÉS RELLEVANT

Nascut 20 de Juliol de 1974
a Santa Coloma Gramenet

Monitor en energies renovables
Tècnic de camp informàtic
Formador vial

Visc a Gavà des del 2003

PRINCIPALS ACCIONS PER LA REPÚBLICA

@AebruguersNgel

1993 - 2006
2000 - 2006
2006 - 2019

Vocal de taula al CAP PANES el primer d’Octubre 2017.
Manifestació a Brussel·les el 7 de desembre 2017
Vaig córrer Kms x la llibertat ( Tram 7 Sector 2 ).
GAVÀ
Gavà és una ciutat clau ( ja ho veiem al seu escut ), al costat de
l’aeroport, el port i el massís del Garraf. Una ciutat que no pot
girar l’esquena a la resta del territori.
Tinc algunes propostes per Gavà i d’altres que vosaltres proposeu
gràcies a Primàries Gavà. No he format part de cap partit polític
anteriorment.

