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Per què em presento?
A Canet fa anys que la política local no va del tot be.
Els interessos d’alguns partits i d’algunes persones
s’interposen al interessos generals de la ciutadania.
La gent està emprenyada amb el consistori, doncs
aquest fa i desfà sense consens popular i ha originat
molts greuges: fa obres que no calen, i les que calen o
no les fan o les fan malament; deixen arruïnar el
nostre patrimoni, tant l’arquitectònic com el cultural; la gestió dels serveis municipals
és cada cop més lamentable; és escassa la participació i escoltar l’opinió de la
ciutadania en els afers del municipi; en definitiva l’Ajuntament s’ha convertit en un ens
estrany i caòtic on val més la paraula d’uns quants que la de la ciutadania de Canet.
Tots aquests i d’altres problemes em van fer plantejar que col·laborés amb Primàries
de Catalunya, un moviment transversal, republicà i independentista. A més, s’impulsa i
es fomenta la participació ciutadana en els afers dels municipi, i a escoltar i donar
suport a les iniciatives populars.
Em sento orgullós de ser d’aquest poble amb un gran patrimoni artístic i històric, i amb
una gran empenta cultural de la seva gent. Per això és important no malmetre el que ja
hem aconseguit, i lluitar per millorar aquelles coses que ara per ara van malament al
nostre municipi.
Com a jove canetenc m’he sentit molts cops deslligat del municipi per part de
l’Ajuntament, doncs el jovent de Canet té pocs espais i equipaments d’oci dins el
poble, i a d’acabar marxant a poblacions veïnes.
Als joves els hem de tornar a fer partícips de les festes locals, de les seves activitats
culturals i de les seves entitats.
Tinc moltes ganes i il·lusions de poder escoltar i ajudar a la població, i dur a terme
projectes i idees que la gent proposi. S’han acabat les trifulques partidistes en
detriment del poble, som servidors públics i ens hem de posar al servei de les
canetenques i canetencs que així ens ho demanin.
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Sóc post-olímpic, és a dir, vaig néixer després de les Olimpíades de Barcelona,
concretament al 1994. Sóc canetenc des de que vaig néixer.
La meva formació fins a Batxillerat ha sigut al nostre municipi.
Sóc progressista, republicà i independentista.
Formo part de la junta del Centre d’Estudis Canetencs (CEC), una entitat de
Canet que de forma totalment altruista i sense ànim de lucre, fa recerca i difon
la història i el patrimoni de Canet. També col·laboro fent articles a la revista
d’aquesta entitat El Sot de l’Aubó .
Col·laboro també amb el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner
(CEDIM), realitzant articles i difonent el patrimoni local arquitectònic de Lluís
Domènech.
Utilitzo sovint les xarxes socials, especialment Instagram.

Descripció professional







Graduat en Història. Menció en Història Moderna – Universitat Autònoma de
Barcelona.
Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en Geografia i Història – Universitat de
Girona.
Curs d’Habilitats Socials i Ocupabilitat – Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona.
Curs d’ajudant de pastisseria – Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el
Maresme.
Idiomes:
o Català
o Castellà
o Anglès
o Francès (actualment cursant 3r a l’EOI)
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