Jordi Medina

Nascut a Cornellà del Llobregat ara fa 44 anys. Fill d'una gironellenca i un
migrant andalús, sóc el petit de tres germans.
Vegà, amant dels animals i la muntanya, la meva vida ha anat simplificant-se
d'ençà que vaig identificar el Sistema Mercantil Totalitari en el qual vivim com
esclaus moderns.
Ara vull fer trontollar les bases d'aquest sistema inhumà des dels ajuntaments,
els barris i els sistemes cooperatius.
La meva vida laboral ha sigut molt variada. Una vegada acabats els meus estudis
de delineació a l'FP vaig trobar feina com agent immobiliari i com assessor
financer, però no era feliç.
Vaig canviar radicalment de feina. Durant 8 anys em vaig dedicar a la instal·lació i
manteniment de serveis contra incendis, amb un bon sou que em va permetre
assolir els somnis que la societat capitalista ens diu que necessitem per ser
feliços. Però jo seguia sense ser-ho.
El meu canvi radical em va arribar passats els 33, quan vaig decidir deixar-ho tot
i anar a voltar món fent voluntariat a granges ecològiques. Des d'aleshores he
estat a voltant per França, Irlanda, i Escòcia, vivint d'artesania que faig i venc allà
per on vaig. Aquesta experiència m'ha permès descobrir que existeix una altra
realitat més enllà d'aquest sistema que afavoreix els poders corporatius
transnacionals en detriment de la gent.
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Coneixements
Idiomes:
A més de català i castellà parlo anglès i francès nivell mig.
Experiència en:
Bioconstrucció, cura d'animals, agricultura ecològica, neteja de boscos,
informàtica i ciberseguretat.
He realitzat cursos de:
Soldadura, carretons elevadors, ús i programació de centraletes d'incendis,
productes financers i assegurances, prevenció de riscos laborals i programació.

Programa electoral
Vull que els gironellencs puguin decidir, d'una manera directa i real, sobre tots els
assumptes importants del seu municipi i, que les polítiques que s'impulsin al
consistori reflecteixin els anhels i necessitats reals dels ciutadans. Per assolir-ho
vull impulsar els següents punts:

●

●

●

Assemblees veïnals periòdiques a cada barri on s'exposin i recullin les
idees i preguntes locals. Les consultes populars nascudes d'aquestes
assemblees marcarien part de les polítiques del consistori.
Implementar un sistema de vot electrònic que faciliti les votacions de les
consultes populars.
Proposar referèndums on la gent decideixi, per exemple, amb quines
empreses de subministrament o banca ha de treballar l'Ajuntament.
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