PRESENTACIÓ :
Sóc en Lluís Fernàndez Alà, tinc 51 anys, estic casat i sóc pare d’un nen. Estiuejo des de
tota la vida a Sant Cugat, concretament a Valldoreix i fa 25 anys que hi visc. Sant Cugat és
una ciutat que estimo,que m’ha acollit personal i professionalment i on he desenvolupat
bona part de la meva vida professional i on hi tinc grans amics i família.
Fa molt temps que crec que s’ha de canviar i dignificar la política i se’ns dubte les primàries
és la millor forma de fer-ho. Que la política vagi de baix cap a dalt i que la ciutadania i
associacions siguin part implicada de la política. M’agradaria treballar per la ciutadania,
però el que és més important amb la ciutadania i que les decisions importants tant de país
com de ciutat és prenguin de manera conjunta. Crec en la limitació dels mandats polítics, on
la crítica i diversitat d’opinions siguin benvingudes; i fer tot això amb un caire humanista, en
definitiva treballar pel que la gent demana a crits : modernitzar la política. I aconseguir que
les primàries siguin la forma de fer política del segle XXI.
Que vull per Sant Cugat?
Revolucionar l’Ajuntament, per afrontar amb garanties i menor cost els grans reptes de
ciutat. Per aconseguir-ho, cal fer moltes coses, enumero les que considero més importants:
PRIMER. L’Ajuntament no pot afrontar només amb recursos públics els grans reptes de la
ciutat. Si de veritat volem portar la ciutat fins el seu òptim només ho podrem fer si som
capaços de mobilitzar tots els recursos de la ciutat: talent, valors, diners, solidaritat, acció
comunitària, civisme, innovació, tecnologia... Els valors i el coneixement que atresorem les
persones que hi vivim i les que hi treballem. Aquests són els actius de Sant Cugat.
SEGON. Estem creixent massa i perdent qualitat de vida! Hem de recuperar i millorar el
nostre model de ciutat: No volem una ciutat compacta, ni densa ni congestionada, no
necessitem ser 120.000 habitants, al contrari! Volem una ciutat amable, verda i sense
congestions. Volem un creixement limitat, controlat, edificis baixos i jardins al seu voltant.
TERCER. L’Ajuntament de Sant Cugat ha de tornar a ser la referència en eficiència i
competitivitat pública. No es pot servir la ciutadania sense treballar amb el màxim rigor i la
màxima eficiència en la gestió pública, sempre al servei de la gent. Si l’Ajuntament
malbarata, si perdem l’obsessió pel bon ús dels recursos públics, que són de totes i tots,
perdrem legitimitat per liderar la ciutat i no aconseguirem les altes fites que ens hem
proposat.
QUART. Bona part dels grans reptes de la ciutat no és poden aconseguir amb una mirada
tancada dins el nostre municipi. Sant Cugat no pot tenir atur zero si les ciutats de l’entorn no
el tenen també molt baix. No podem contenir l’alça dels preus de l’habitatge si no
aconseguim redistribuir la demanda a tota la regió metropolitana,etc. Sant Cugat ha de
liderar aquests temes.
CINQUÈ. República Ja! I tant que sí! Mentre Catalunya segueixi formant part de l’Estat
Espanyol prop del 40% dels impostos que paguem marxaran per mai tornar. Així,
evidentment, no es pot construir una societat avançada, justa i amb oportunitats per a
tothom! Si el que volem de veritat és lluitar per la millora de les condicions de vida de la
gent, l’Ajuntament ha de treballar sense defallir per accelerar la definitiva implantació de la
República Catalana, sense amagar les nostres posicions i exercint un lideratge. En aquest
assumpte, el més important que afrontem tothom com a societat, l’Ajuntament no es pot
inhibir.
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Hi ha moltes coses que tenim que aconseguir els propers 4 anys a Sant Cugat : Ser una
ciutat positiva, cívica, segura, amb una administració mobilitzadora, amb una forta promoció
econòmica i de la ciutat, cuidar el comerç local, tenir com objectiu la pobresa zero, la
igualtat d’oportunitats,cuidar de la nostra gent gran i dels joves, ser una ciutat educadora,
promoure la pràctica de l’esport i la qualitat de vida, tenir una mobilitat fluida i sostenible,
més els cinc punts mencionats anteriorment. Però això sí, fem-ho entre tots, de manera
justa i democràtica. Som-hi!!
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Formació en Administració d’empreses, en Gestió Empresarial i habilitats directives.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL



UP CATALONIA SL. Director d’operacions. Sant Cugat Del Vallès. 2016 Actualitat
Empresa dedicada al suport integral de les empreses de nova creació en la seva
arrancada, construint un potent conglomerat d’innovació i emprenedoria, fent país
sense especular.
. Anàlisis, estudi i selecció de projectes
. Acompanyament en processos de mentoring
. Treballar pel creixement i per la viabilitat de les empreses
. Optimització de recursos i negociació amb agents i col·laboradors de l’entorn per
aconseguir les millors condicions
. Cerca d’inversors pels projectes i recolzament comercial,jurídic i estratègic a les
empreses



FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU. Director. Sant Cugat del Vallès. 2011- 2016
Fundació dedicada a la promoció de la ciutat de Sant de Cugat del Vallès en les
vessants econòmica, comercial i turística.






Treball transversal amb diferents àrees de l’ajuntament: turisme, medi ambient,
polítiques socials, comunicació, premsa, salut pública, comerç, protecció civil...
Reunions amb els agents econòmics i socials de la ciutat per a potenciar la
col·laboració públic-privada.
Disseny i implementació de polítiques per impulsar l’economia, el comerç i
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l’ocupació.



Direcció d’esdeveniments econòmics com la Mostra Sant Cugat Actiu bianual,
Santcugatribuna, Jornada d’emprenedoria i activitats de Networking.



Impulsar programes col·laboratius de suport a l’exportació.



Canalitzar programes externs de suport al creixement empresarial.



Col·laboració en el disseny de plans estratègics de la ciutat: Turisme i de Lluita
contra la pobresa i l’exclusió social.







Promoció de l’emprenedoria i de l’emprenedoria social i cooperativa.

Desenvolupament d’estratègies de màrqueting per a la captació d’empreses i per a
la potenciació del comerç urbà.
Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, la innovació i el coneixement.

GERENT I PROPIETARI. Durant 17 anys. Actualment com Administrador.
De diferents empreses del sector de la distribució de material d’oficina, papereria i
llibreria.



PLAYMEC, S.A. Gerent. Durant 5 anys.
Estampació de peces metàl·liques.
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