PRIMÀRIES CODINES
Qui soc ?

Antoni Viu Abad
Visc a Sant Feliu des de l’any 2005.
Dels meus tres fills, dos son nascuts a Sant Feliu.
El Toni i l’Ona, els meus dos fills petits, estan plenament integrats en el
poble, en el que participen en moltes de les activitats que s’organitzen, a
mes de formar part d’algunes entitats d’àmbit local, com el Correfoc , el
Cau o el Club de Futbol de Sant Feliu.
Tenir nens en edat escolar et permet ser coneixedor de moltes de les entitats locals que estan
dirigides per joves amb molta empenta i sense cap ànim de lucre, que mereixen el
reconeixement i recolzament de l’Ajuntament per poder dur a terme els seus projectes.

Que vull per Sant Feliu de Codines ?
El més important d’aquest projecte no es saber que es el que jo vull per Sant Feliu, si no que es
el que els Santfeliuencs volen per la seva vil·la. Un projecte en el que la seva força principal es
la veu de la ciutadania, ha d’estar en contacte permanent amb el poble per conèixer les seves
incerteses i necessitats.
Saber de primera mà l’opinió del ciutadà es bàsic per poder oferir-los allò que consideren que
es el millor pel seu poble. Sabem realment el que pensen els Santfeliuencs sobre el projecte de
la variant que hauria de permetre la desviació del trànsit de pas fora de la població? Sabem
que pensen els joves i no tant joves sobre l’estat actual de la zona esportiva de Solanes?
Aquests i molts altres temes, son d’interès general que mereixen un debat ciutadà.
Des de que visc a Sant Feliu he vist amb preocupació, com molts dels negocis que s’han creat
des de la iniciativa privada, han acabat tancant per manca de planificació. Des de l’Ajuntament
s’hauria d’impulsar el comerç local amb polítiques de formació pels emprenedors.
Els motius que m’han portat a ser candidat de primàries, ha sigut el concepte de participació
ciutadana en les decisions que afecten a tot el poble i a la independència de cap partit polític.

Currículum
Sóc diplomat en ciències empresarials per la UAB. He desenvolupat la meva carrera
professional en l’àmbit financer i d’administració de l’empresa privada i en l’assessorament a
empreses i autònoms.

