Joan Lluís Parra i Garriga.
Nascut a Valls al 1959, als 7 anys vaig a viure a Barcelona i a partir
dels 80 estiuejo a Segur de Calafell on em trasllado a viure al 2004.
Currículum vitae
Dedicat a la música i l’espectacle des del 1981,soc fundador del grup
La Rocker Band, enregistrant un disc LP i 2 singles i fent moltes
actuacions, arreu del país. En aquest temps compagino l’activitat
musical amb diverses feines dins el mon de l’espectacle a traves
d’una empresa de la qual vaig ser soci, treballant per a diversos
organismes, des de l’Ajuntament de Barcelona, diverses temporades
de “Grec” i “La Mercè”, com el Comitè Olímpic Barcelona 1992, o
companyies de teatre i dansa. Temporades teatrals, Palau de la
Música, Banda Municipal de Barcelona, esdeveniments esportius,
concerts ……

A partir de 1990, inicio carrera en solitari, i entre 1999 i 2003 tinc
l’oportunitat de cantar a Mèxic i Cuba.
Una de les meves cançons, “Cançó de la Rambla del Poble Nou”
esdevé la primera cançó enregistrada en català, per un artista
mexicà, en un àlbum d’estudi.
D’ençà vuit anys, (2010) porto la botiga degana de bicicletes a Segur
de Calafell, “Cicles Segur”.

Vull un Calafell habitable, acollidor i amable. Crec que Via Pública i
Seguretat haurien d’esser els eixos de la campanya, sense oblidarnos del comerç i turisme, cultura, esports. Sense oblidar l’àrea de
comunicació. Si aconseguim fer una feina ben feta, sempre podrem
dir, “això es fet a la catalana”.
Algunes de les propostes que m’agradaria dur al meu equip
Un Calafell, on els barris i les urbanitzacions siguin part del poble I no
“aquells dels afores”, això vol dir ampliar les actuacions cap a
aquestes zones.
Fer del Port de Segur una zona d’oci pel jovent.
Portar el mercat setmanal de Segur cap al passeig marítim i la zona
del port. La seva ubicació actual, donat el cas, dificultaria una ràpida
actuació dels serveis d’urgències.
Fer les obres viàries des del ajuntament amb l’equip tècnic i la
brigada, en comptes de contractar-les per tal de no pagar més del
que pertoca.

