MARC MONJO FERNÁNDEZ

Tinc 33 anys i sóc veí d'Arenys de Munt des de naixement.

Formació acadèmica
-E.S.O (I.E.S Domènec Perramon).
-Batxillerat científic (La presentació).
-Títol formació professional en imatge per el diagnòstic (Radiología),
escola Bonanova (BCN).
·Radiología convencional
·Radiología digital
·Tomografía Computeritzada
·Mamografía
·Ressonància Magnètica
·Ecografía
·Angiografía
·Medicina Nuclear
-Títol acreditatiu del consell de seguretat nuclear (CSN) per a la utilizació i
manipulació de aparells radiològics ionitzants.
-Curs de radiacións ionitzants.
-Curs en formació i prevenció de riscos laborals en l'àmbit hospitalari
-Curs de reanimació cardiopulmonar (RCP) avançada.

Trajectòria professional
Actualment porto exercint la meva professió durant mes de 10 anys al
servei de radiología del hospital del Mar, particularment a urgències,
pacients crítics, semicrítics, psiquiàtrics.. dins l'àmbit de la cirugía i la
traumatología bàsicament.
Així com també, realitzo através del servei, formació continuada per tal de
equipararme a les noves tecnologies i nous protocols d'actuació de cara al
pacient i millorar la qualitat d'atenció i funcionament mèdic.

Trajectòria social i política
La meva trajectòria social s'ha caracteritzat per la solidaritat i la voluntat de
contribuir i participar en treballs benèfics a través de diferents col.lectius de
músics i/o humanitaris per la creu roja.
Políticament mai he tingut la ocasió de participar directament en cap
assamblea ni llista, peró si he assistit en diferents manifestacións, votacións
i diades al llarg de la vida. Crec que ara es un bon moment per a tothom per
poder defensar mes que mai els nostres valors democràtics de expressió i
llibertat envers a la crisi política que estém patint al nostre país. La meva
principal motivació a nivell polític es fer legítim el mandat del 1 d'Octubre.

Compromís
Com a aranyenc que sóc estimo molt aquesta vila, on he viscut tota la
meva vida, per tant vull un futur millor per a totes aquelles persones que hi
viuen, siguin de la ideología, cultura, raça o llengua que siguin per tal de
construir entre tots una vida millor per a nosaltres i les nostres futures
generacións.
La veu del poble a parlat, una veu que ens uneix a tots en un mateix
sentiment, un sentiment de llibertat, de cultura, de nació.
Ara es l'hora del canvi, d'un canvi innovador que trenca amb la política
tradicional i les seves diferències i disputes.
No tinc vocació de líder, peró si tinc moltes ganes de participar i
comprometem amb el poble, de totes aquelles necesitats i preocupacións
que ens envolten per tal de assolir una solució mitjançant la nostre
institució municipal.
Com a candidat a les primàries m'agradaría comprometem a:
-Donar més protagonisme al poble per decidir i valorar les millores del
municipi apartir de propostes referendades.
-Aportar més compromís, participació i transparència a les subvencions
econòmiques per tal de gestionar-les amb seny segons les necesitats del
poble.
-Combatre la corrupció.

-Fomentar el reciclatge i les energies renovables per mantenir i tenir cura
del nostre medi.
-Protegir el teixit econòmic local, comercial i empresarial.
-Realitzar més tasques de cohesió social i cultural.
-Defensar drets fundamentals com els de llibertat, expressió i reunió.
-Legitimar el mandat de 1 d'Octubre.

