Jaume MIQUEL i MARTIN, candidat primàries Molins de Rei
• Tinc 57 anys
• Visc a Molins de Rei des de fa més
de 25 anys
• Estic casat i tinc dos fills, un de 22 i

un de 20 anys (magnífics els tres i
un gran suport per a mi)
• M’agraden moltes més coses de les

que em disgusten. Així m’agrada:
una bona conversa, caminar, els
esports, compartir un menjar, llegir,
la música, crear coses noves, ajudar,
trobar punts d’acord...
• Soc Economista i Actuari i he

treballat quasi tota la meva vida a
diverses
multinacionals
d’assegurances i els darrers quatre
anys a finances
• Mai he estat a cap partit polític

Per què considero que es necessari fer @primàries?
Soc dels que pensen que el procés cap a la Independència del nostre país ha sigut
fonamentalment impulsat per la societat civil, i que alguns partits independentistes
s´han anat “pujant al carro”. Tot i reconèixer i admirar el sacrifici dels nostres líders
polítics, avui malauradament e injustament a presó o a l’exili, crec que per seguir
avançant cal retrobar el lideratge del procés per part de la societat.
De totes les propostes que hi ha avui en dia, l’única que ofereix quelcom tangible, des
del meu humil punt de vista, es @primàries: un procés popular, obert a tothom i que
proposa fer un pas enllà i assolir quelcom nou, participant gent no política
professionalment a la presa de decisions polítiques, des d’un àmbit tant crucial com es
fer-ho des de els municipis.

Per què em presento?
Molins de Rei es un bastió de l’independentisme a una zona del país difícil, des
d’aquest punt de vista, el Baix Llobregat. Som l’únic Ajuntament independentista.
Considero que hi ha un gran risc que de les properes eleccions pugui sortir un alcalde
del 155.

Som molts els defraudats amb la manca d’unitat dels partits independentistes, el que
podria provocar que molts de nosaltres no votéssim a les eleccions municipals.
Crec que @primàries pot aconseguir evitar-ho i seguir lluitant en el dia a dia del nostre
Ajuntament per l’entesa dels partits independentistes.
Per fer possible @primàries a Molins de Rei, em presento com a candidat.

Salut i República!

