Joaquin Reina Rider
Vaig néixer a Fernán Nuñez, Córdoba fa 55 anys.
Resideixo a Esplugues des de fa 24 anys, fa 25 que regeixo l'establiment La
Jarra i la Pipa, d'Av. De Cornellà 39.
Vinculat al món associatiu sóc directiu de la Unió de Botiguers, i de
l'Associació Musical deluxe qui vetlla pels interessos dels músics locals, i
potenciar la importància de l'espai musical com bé d’interès cultural i social.

Què faig:
Treballo en un local especialitzat en la degustació de cerveses d'importació,
així com donem serveis de restauració.

Què m'agrada:
Col·laborar amb tots els esdeveniments socials i culturals que fomentin el
teixit social, cultural, solidari i econòmic, i que aportin prestigi a la nostra
ciutat.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
Crec en aquesta iniciativa que entre els valors que m'ha transmès, busca
democratitzar l'elecció dels càrrecs electes, així com garantir el poder
propulsar un programa nascut de les inquietuds de la ciutadania.
Crec que és important apropar la gestió municipal a la ciutadania, i més quan
podem potenciar els valors republicans des de la base.

Què n'espero d'un ajuntament republicà:
Que sigui sensible a les inquietuds del poble, que mantingui un transparència
comprovable, i que anteposi el benestar de les persones davant de grans
interessos especulatius de grans inversores forans.

Com imagino Esplugues:
La millor ciutat on es puguin desenvolupar els meus fills. Una ciutat oberta,
segura, cuidada. Una ciutat on els serveis a les persones contemplin les
necessitats des d'infants als més grans.

Què milloraria:
La accessibilitat viaria i l'aparcament.
La política de comerç.
La programació d'activitats durant l'any, hi ha espais infrautilitzats.
Em preocupa especialment el robatoris domiciliari.

Què valoro de l'ajuntament actual:
La capacitat de persuadir els seus votants.

Què puc aportar com a regidor de l'ajuntament:
Molta feina i col·laboració amb la candidatura.
La meva visió a partir de l'experiència obtinguda com a veí, restaurador i amic
d'esplugues.

