Jaume Arnalot Bartralot
Vaig néixer a L’Hospitalet de Llobregat i fa gairebé 40 anys que visc a
Esplugues sóc soci d’Òmnium i participo a les campanyes que organitza a
nivell cultural. He participat en les eleccions del 9-N, 1-O com a voluntari i en
altres campanyes relacionades amb el moviment republicà.

Què faig:
Actualment sóc jubilat, la meva activitat laboral ha estat relacionada en el
món de l’automoció primer i després com a pèrit d’assegurances.

Què m’agrada:
La meva curiositat m'ha empès, al llarg de la vida, a interessar-me activament
en múltiples coses des de l'àmbit esportiu (ciclisme i excursionisme), en la
lectura, el cinema i tot allò que em permeti aprendre i evolucionar.

Què faig a Esplugues
La situació política dels últims anys m’ha fet decidir a participar activament en
els diferents actes reivindicatius reclamant la democràcia, el dret a
l’autodeterminació i la república per al nostre país.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
M'ha atret el repte de transformar l’entorn municipal, d'autonòmic a republicà
des de la participació dels ciutadans espluguins.

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Que dugui a terme el programa electoral escoltant a tota la ciutadania i que
expliqui les raons de les decisions que es prenen i de tot allò que no es pugui
realitzar. En definitiva compromís, participació i transparència.

Com imagino Esplugues:
Una ciutat de valors republicans, sostenible i ben connectada amb el seu
entorn metropolità.

Què milloraria:
Aconseguir una ciutat sostenible. Millorar la mobilitat i el transport públic,
dintre de la població, amb les poblacions veïnes i amb Barcelona, tenint en
compte les capacitats diverses de tots els ciutadans. L’accés a l’habitatge.
Integrar la vida laboral dels joves al municipi. Promoure el voluntariat a partir
de la formació, la conscienciació i la implicació de la ciutadania espluguina.

Què valoro de l’ajuntament actual:
Aprecio l’esforç en mantenir nets carrers i parcs.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
La proximitat del consistori amb la ciutadania mitjançant informació i
transparència. Treballar per la república i en aquest sentit des de l'escala
municipal aportar al país tot el que es pugui en quant a valors democràtics i
republicans.

Què puc aportar com a regidor de l’ajuntament:
El meu treball, les meves experiències professionals i com a ciutadà inquiet.
M’agradarà participar em l’aplicació d’un programa electoral que permeti
identificar i comprometre tota la ciutat en objectius comuns.
La meva experiència en entitats socials no lucratives que vertebren el país.
M'agradaria poder fomentar la solidaritat ciutadana i el voluntariat.

