Em dic Jesús Velasco Gonzalvo. Vaig néixer a Barcelona
l’any 1965. L’any 1972 ens vam traslladar a l’Arboç per
motius laborals del meu pare. Des del 1997 visc al
Vendrell. Estic casat i tinc dues filles. Sóc empleat de
correus.

Des del 2011 al 2015, vaig ser membre de la Junta Directiva del Patronat
Municipal d’Esports.
Vuit anys membre de la Junta Directiva del Consell Esportiu del Baix Penedès.
Membre fundador i quatre anys president del Club Atletisme Vendrell.
Membre fundador i quatre anys vicepresident de l’Associació d’Entrenadors
d’Atletisme de Catalunya.
Director tècnic del Club Atletisme Torredembarra.
Responsable del primer equip d’atletisme de l’Agrupació Atlètica Catalunya de
Barcelona, que competeix a la divisió d’honor estatal.
Responsable de la selecció espanyola d’atletisme sub-23 de mig fons als
campionats d’Europa de Goteborg 1999 i Amsterdam 2001.
Entrenador personal de l’atleta Yusef El Nasri, campió d’Europa de cros júnior
(1998), campió d’Europa de 5.000 mll sub-23 (1999 i 2001), 5è del món de 3.000
mll el 1999 i semifinalista dels 5.000 mll als Jocs Olímpics de Sydney.
Em presento en aquestes primàries perquè crec que hi ha una altra manera de
gestionar l’ajuntament. L’actual alcalde i el seu equip de govern, diuen que han
fet un gran esforç per rebaixar el gran deute que té l’ajuntament, però realment
qui ha fet l’esforç hem estat els ciutadans pagant més impostos i obtenint més
precarietat en els serveis. Però, sobretot, em presento perquè crec que és el
moment per fer complir el mandat de l’1-O i hem de començar des dels
municipis. No conec una millor manera i més democràtica que unes llistes
obertes on el poble pugui decidir qui els ha de representar, sense l’obligació
d’una llista tancada imposada per unes sigles.

Ens hem de preparar des de tots els àmbits, per l’onada de neofeixisme que està
pujant a l’estat espanyol, que si arriba al govern intentarà, utilitzant tots els
medis dels quals disposin, eliminar la cultura i la llengua catalana. Per aquest
motiu haurem de treballar de valent i no defallir en les nostres obligacions com
a catalans.
Adjunto un poema de Martin Niemöeller, nascut el 1892 que va viure la barbàrie
Nazi, i que es pot aplicar als temps actuals que estem vivint.

