Salutacions! Em dic Víctor Tarruella i tinc
24 anys. Sant Feliu ha sigut casa meva
des de els 3 anys, és el poble que porto
al cor i el poble que vull veure brillar
amb tota claredat. Molts em coneixeu
per la tasca que desenvolupo a
l’ajuntament de Sant Feliu, tant a la
biblioteca com al telecentre del centre
cívic, d’altres per la meva tasca al recent
Ateneu de Sant Feliu de Codines. Pels
que no em coneixeu heu de saber que
sóc un apassionat de la cultura; filosofia,
literatura, música...
Em presento per aportar a aquesta llista i
al poble la il·lusió, l’energia i l’ambició
pròpies de la joventut junt amb una visió
del municipalisme que posa els serveis a
la ciutadania i les propostes culturals al
nivell que aquest poble es mereix.
També em motiva el caràcter participatiu
de les primàries i la meva voluntat es
portar aquesta participació ciutadana a
la legislatura, i que el poble pugui decidir
més que mai sobre els seus interessos en
relació al poble.

Que vull per Sant Feliu de Codines
Vull de Sant Feliu de Codines un poble participatiu, que faci de la diversitat un valor. Un poble
exemplar en serveis socials, en l’atenció a la ciutadania. Un poble d’acollida i un poble
d’avantguarda cultural, pioner en matèria d’igualtat. Un poble d’emprenedoria i ple de
possibilitats. N’estic segur que junts ho aconseguirem!

Currículum
La meva formació acadèmica és d’informàtic, especialitzat en el desenvolupament
d’aplicacions web. Actualment ocupo la posició de dinamitzador del punt TiC (tecnologies de la
informació i la comunicació) i de bibliotecari a la biblioteca local. Tanmateix, la meva formació
acadèmica d’informàtic ha anat sempre acompanyada d’una formació cultural notable.
Començant per lectures d’àmbit polític, filosòfic, social, així com espais com l’associació revista
“La Trivial” (projecte de divulgació cultural ubicat a la universitat autònoma ) o el nouvingut
Ateneu de Sant Feliu de Codines, el qual actualment presideixo.

