Sóc en Santos Fernández Gutiérrez i visc a la Vila d´Arenys de Munt des de
fa més de 10 anys.
Sóc natural de Barcelona i vaig enamorar-me de l´autènticitat d´aquest
poble i la seva gent, la seva rica vida social i el seu paratge natural.

Trajectòria acadèmica
Vaig cursar estudis de:
- Formació Professional Primer grau de deliniació.
- Formació Professional de Segon grau de Fred Industrial.
- Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Trajectòria Professional
He tingut dues etapes:
- Feines relacionades amb el món del fred industrial, lligat al sector
dels laboratoris i de la industria farmacèutica.
- Feines de comandament a una empresa químico-farmacèutica
situada al Maresme.
- Entre totes dues etapes he prestat, breument, serveis a
l´Ajuntament d´Arenys de Munt i a l´Arxiu històric del poble. Un
espai de temps molt gratificant.

Trajectòria social
He militat en el P.C.C. i a actualment a les C.U.P.
Milito a un sindicat des de la meva juventut.
També he format part del Comité d´empresa de una farmacéutica situada
al Vallès Oriental durant 8 anys.

Projecte de país
Es necessari tirar endavant el mandat de l´1 d´Octubre i aconsseguir la
República plena i sobirana.
Fer un país més lliure, més igualitari, amb oportunitats per a tothom,
renovació de la política i dels poder fàctics i no fàctics.
Desemvolupar l´economia i les vies de comunicació el màxim possible,
sense l´ofeg del país veí, però de manera sostinguda, respectant la natura i
fort control de l´Estat per no malmetre el territori.
Apropar la cultura al poble i millorar els serveis públics.

Projecte pel nostre poble
Reforçar els serveis publics i vetllar pel seu bon funcionament.
Fer del nostre poble un referent en quant a la neteja dels nostres carrers,
conexió dels dos Arenys amb un carril bici que porti directament a la
platja, creació de petites zones verdes en diversos veïnats del poble,
comptar amb la opinió dels nostres veïs i veïnes a l´hora de prendre
decisions importants que poden incidir a la vida dels nostres vilatans.
(democratitzar les institucions), etc, etc…

Aquesta és la meva presentació. Espero de tot cor que aquest projecte de
Primàries per Catalunya arribi a bon port i faci més forta la cohesió social i
el bloc independentista.

Salut i força!

Ens veiem a la riera…

