OSCAR PITARCH SALES

Tinc 57 anys, estic divorciat,
tinc una filla de 13 anys i visc a
Coma-ruga des de fa mes de 20
anys.

FORMACIÓ

Soc llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona,
tinc un Màster MBA per la prestigiosa escola de negocis IESE, i un en
Màrqueting Estratègic Turístic per la George Washington University, a
demés de haver cursat un Màster en Gestió Hospitalària a ESADE
(sense obtenir el títol), i també ser titulat en Administració de Finques.
IDIOMES

Català i Castellà: llengües maternes
Anglès: nivell alt
Francès: nivell mig
Xinés: nocions bàsiques
EXPERIENCIA

Porto més de 30 anys treballant en diferents importants empreses del
sector turístic en posició de Director Comercial i General, lo que m’ha
donat molta experiència com a gestor.
Vaig muntar una Inmobiliaria a Sant Salvador fa uns anys amb una sòcia
(LAOS) de la que ara estic deslligat.
ALTRES PROJECTES

He desenvolupat diferents projectes, com un voluntariat per distribuir
calçat a nens necessitats del Marroc, he escrit un llibre sobre el TDAH i
soc de la junta directiva de APYDA (Associació de pares amb fills amb
TDAH de Tarragona). També he sigut tresorer de la Penya Barcelonista
del Barça de Coma-ruga, i em vaig presentar a les últimes eleccions del
Barça amb un dels candidats que es van presentar.

CURRICULUM VITAE COM INDEPENDENTISTA

Ja de jove vaig participar a totes les manifestacions que lluitàvem per
aconseguir el primer Estatut d’Autonomia de Catalunya. Posteriorment
he participat en totes del manifestacions del 11 de Setembre, vaig estar
defensant les urnes a la porta de la Escola Pla de Mar el passat 1
d’Octubre, i he continuat sent un membre actiu en la defensa de la
República i la Independència de Catalunya en la meva població de
Coma-ruga, participant en varies de les accions organitzades per a tal fi.
PROPOSTA COM A CANDIDAT A LES PRIMARIES

- Soc totalment independent. Ni estic, ni he estat mai afiliat a cap
partit polític.
- Soc independentista des de que era un nen, per convicció, no per
interessos de cap tipus. Prometo lluitar per la independència de
Catalunya amb totes les meves forces.
- Crec fermament en la República com a forma de govern, fora la
monarquia ja!
- El meu únic interès en presentar-me a la alcaldia es servir al poble
de El Vendrell per a millorar la situació actual del municipi. No
tinc interessos partidistes, ni directrius polítiques externes.
- Tinc una amplia experiència com a gestor, que ajudarà a una millor
gestió dels recursos de El Vendrell, per així poder millorar els
serveis del municipi.
- Fre a la corrupció. Soc una persona honrada i treballadora, que no
necessita el càrrec per enriquir-se.
- Jo hem definiria com a tecnòcrata, es a dir, com a gestor sense
interessos polítics mes allà de recolzar la república i la
independència de Catalunya.
- Em presento a les primàries perquè vull formar part d’un projecte
de gent honrada i lleial que tingui com a únic interès defensar els
interessos del poble de El Vendrell.
- Crec firmament en el autogovern, sense influencies de lobbies de
poder ni de dintre ni de fora del municipi.
- Vull governar segons els principis bàsics catalans: seny, esforç,
responsabilitat, fermesa, educació i saber estar.
- Vull lluitar contra la xenofòbia de qualsevol tipus, tots som iguals i
tenim els mateixos drets.
- Crec firmament en la llibertat de expressió, però amb respecte cap
a les opinions dels altres.

