TOMÀS CASES MARTOS
ADMINISTRADOR EMPRESA CONSTRUCCIO
TECNIC EN CONDUCTES ADDICTIVES
Carrer de Sant Joan 1 Gavà
tomascases@gmail.com

Sobre mi

Nascut a Gavà, fa 55 anys, on sempre he viscut, i on fins i tot els meus pares van néixer. Orgullós del
meu poble, de la seva gent, de la platja, mar i muntanya.

Per que candidat

Em presento a Primàries perquè vull un ajuntament republicà i Independent. Perquè crec en el projecte
de l'Alcaldia republicana, perquè hem d'anar tots a una. Amb la unitat tindríem la força per a fer la
República catalana, començant des de baix tal com va començar el procés. És igual d'on venim i que
pensem. Som els que vivim aqui i per tots cal lluitar. La unitat fa la força.

Per que Primàries

Principalment per que es doni veu a la ciutadania, com ara fent possible participar en l’elaboració del
programa per a les eleccions del mes de maig. I després, durant el mandat, rendir-ne comptes
regularment mitjançant assemblees.

Formació acadèmica C.O.U. en SAFA Gavà
Tecnic en:
-Conductes addictives -Entrevista motivacional -Gènere, sexe i drogodependències -Intervencions breus per reduir el consum –

Que Gavà sigui una ciutat justa amb tots els seus veïns. On ens puguem mirar els ulls i
escoltar-nos. Els nostres drets són els drets dels altres. Una ciutat ben comunicada pels
transports públics amb totes les ciutats i pobles del Baix Llobregat i Barcelona. Una ciutat
respectuosa amb el medi ambient i saludable, on la gent sigui feliç.
Facilitar l'accés al comerç de proximitat. Millorar les connexions als serveis bàsics. Donar veu
als joves perquè sentin com a seva la ciutat i col·laborin en les seves polítiques dia a dia.
Podria aportar experiència, maduresa, integritat, il·lusió, capacitat d'organització i entusiasme
per a millorar la vida dels ciutadans.
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