Sóc el Josep Pérez Pardo, conegut al Vendrell com el “Joe”. Vaig néixer
a l’Hospitalet de l’Infant l’any 1944. Per motius laborals del meu pare la família es
traslladà primerament a Valls i posteriorment el, 1950, es trasllada definitivament al
Vendrell, on ja sempre més he viscut.
Vaig cursar els meus estudis a l’escola del Sr. Pascual i en acabar els estudis de Comerç,
vaig començar l’etapa laboral com a electricista i fred industrial a “Cal Ton Mines”.
Aquesta feina es va veure interrompuda pel servei militar a la marina a Cartagena. El
1967 començo a treballar de lampista a “Ca l’Armero” fins el 1979 any que juntament
amb el meu cunyat Isidre vam muntar l’empresa “Electricitat i Fontaneria Pérez i
Recasens”, experiència empresarial que ha durat fins a la jubilació, l’any 2007.
Entre l’any 1982 i 1984 vaig cursar estudis a l’Institut de Formació Professional del
Vendrell on que vaig obtenir el títol de Tècnic Auxiliar d’Electricitat i Electrònica.
Al llarg dels anys he tingut la fortuna de poder participar activament en la vida
associativa i cultural de la vila. Així de l’any 1961 al 1963, juntament amb un grup
d’amics, vam recuperar i activar el Ball de Diables.
De l’any 1978 al 1982 vaig fer de voluntari al Servei Comarcal d’extinció d’incendis del
Vendrell.
Vaig participar durant quatre anys a la Festa de la Bicicleta com a concursant
particular, presentant una carrossa cada any.
Del 1989 al 2002 vaig formar part de la Junta Directiva dels Nens del Vendrell, dels
quals sis anys com a Cap de Colla.
Des del 2012 formo part activa de la territorial del Vendrell de l’Assemblea Nacional
Catalana, al mateix temps que sóc militant d’Esquerra Republicana del Vendrell.
Aquestes dues experiències m’han fet reflexionar i adonar-me que hi ha una altra
manera de fer i d’entendre la política, que el que fins fa poc donava per bo, ara ho
hem de millorar i és possible fer-ho. És a les nostres mans, només ens hi hem
d’implicar. Com tantes altres vegades ho he fet al llarg de la vida, aquesta vegada més
que mai vull treballar, vull aportar la meva il·lusió per fer possible que el projecte de
Primàries El Vendrell esdevingui un èxit que es reflecteixi en la millora de les
condicions de vida dels vendrellencs i vendrellenques i en la Vila mateixa.
VISCA EL VENDRELL, VISCA CATALUNYA.

