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https://www.linkedin.com/in/ferranglez/

CARTA DE PRESENTACIÓ I MOTIVACIÓ
Em complau poder presentar el meu CV i exposar la meva motivació com a
candidat a Primàries Catalunya.
Vaig néixer a Agramunt ara fa 48 anys tot i que sóc Guissonenc d’adopció
des del 1972.
La meva carrera professional comença en el sector del transport de
mercaderies i la logística l’any 1996 en una coneguda empresa de Guissona,
on tinc ocasió de treballar-hi fins l’any 2006.
Aquesta primera experiència laboral em facilita ser escollit en un procés de
selecció d’una empresa logística de Tàrrega on hi he desenvolupat la meva
trajectòria professional des del 2006 fins l’actualitat.
Amant de l’esport i la natura, he tingut plena dedicació esportiva amateur en
diverses disciplines: bicicleta, córrer, triatló, muntanya, ultratrail, ... tot i que
he baixat el ritme, miro de no estar-me quiet.
Sempre he tingut la inquietud de fer poble i en conseqüència, a Guissona, he
tingut ocasió de ser membre i col·laborador, en major o menor dedicació, de
diverses entitats: AMPA col·legi Mare de Déu del Roser, Margeners de
Guissona, Associació Consell Local d’Esports (ACLE), Colla Gegantera de
Guissona, Club Ciclista Guissona, Centre Excursionista Guissonenc, Motarres
de Guissona...
Crec en l’amistat, en els bons actes i en les persones. Crec en l’esforç, la
constància, la perseverança i la generositat. Crec en els valors de la família i
dels companys.
Crec en la nostra força com a poble i l’actual necessitat de movilització
individual per aconseguir una unitat global que ens governi com cal i que
haguem sabut triar democràticament. És hora de prendre’n partit i
arromangar-nos tots i cada un de nosaltres, per això he cregut que tocava
aportar-hi la meva candidatura per ajudar en el que calgui per aconseguir el
poble que ens mereixem.
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