“Endavant Primàries!”-Artur Reyes Ivern
Un canvi de model polític
Com es va veure, a partir de l’1 d’Octubre i en la posterior declaració
d’independència del dia 27 d’Octubre de l’any 2017 van caure moltes
màscares, d’una banda i l’altre, unionistes i independentistes. De l’autoritarisme
despòtic i franquista del govern estatal no havíem d’esperar cap aproximació
progressista, ni res de nou. Del contrari, la societat catalana favorable a la
República Catalana ha pogut comprovar la alarmant quantitat de suposats
independentistes més interessats en el seu “statu quo” o en conservar la
cadireta i el càrrec i que a l´hora de la veritat estaven més interessats a que
república fos la d’ells, en comptes de la de tots. Per això neix Primàries, per
això em vull presentar com a candidat, perquè penso que la resta de candidats
poden ser superiors o iguals de vàlids que jo. Es hora de deixar enrere
l’arrogància, l’individualisme i l’ego estúpid dels partits polítics tradicionals que
no poden assumir un projecte que ha de néixer de les persones.
Presentació:
Em dic Artur i la meva infantesa i joventut han transcorregut a Gavà. He gaudit
de les seves festes i els canvis en el paisatge urbanístic. També he pogut
observar les corrupteles, com es volia vendre a trossos la ciutat als quatre
constructors amics dels governants de torn (Pla de ponent) o ara en època
d’eleccions Gavà, ¡ es plena de campanyes de màrqueting estil “Barcelona
posa´t guapa” i cartellets d’obres de carrers que curiosament s’acabaran abans
dels dies de les votacions municipals. Mai he estat d’acord amb aquesta visió
electoralista de les coses i per això em presento a Primàries. He estat
simpatitzant de l’independentisme des de tota la meva vida i també he fet
meves iniciatives com l’activisme contra l’especulació ferotge, l’ecologisme, la
igualtat, la justícia social i els drets humans.

Trajectòria Política i Social:
Des de l’adolescència he participat en vagues de l’àmbit educatiu contra les
retallades, per la independència, així com la històrica manifestació del 15 de
Febrer de 2003 del No a la guerra d’Irak. Dins del teixit associatiu de Gavà soc
membre fundador en la iniciativa Desveladoos impulsada per l’ajuntament
d’unes jornades d’oci nocturn alternatiu per a joves sense alcohol ni drogues.
Trajectòria acadèmica:
•
•

Graduat en Educació Primària per la Universitat de Barcelona (Menció
en Ll Anglesa) (2017)
Tècnic Superior en Educació Infantil per IES Camps Blancs (2012)

Trajectòria Laboral
•
•
•

Monitor d’extraescolars en Anglès.
Treballador a l’Aeroport com a agent de check-in amb seguretat
integrada.
Actualment treballo a una acadèmia d’idiomes com a professor d’anglès.

Proposta política per Gavà
1. Garantir l’accés a una borsa d’habitatge amplia i digne en contra dels
lloguers i preus desorbitats de l’especulació.
2. Habilitar un espai de veïns i per als veïns on setmanalment es
discuteixin les problemàtiques de la ciutat i es considerin així com es
votin les propostes de millora política, econòmica i social.
3. Lluitar per la inserció real (amb oportunitats però també deures) dels
nouvinguts i els col·lectius desfavorits.
4. Estructuració de la ciutat per barris.
5. Crear espais d’activitats i oci, tant per la gent gran com pels joves.
6. Habilitar espais i ajudes reals per facilitar la conciliació laboral i familiar
dels gavanencs.
7. Promocionar Gavà amb fets i cultura fugint de les campanyes de
màrqueting innecessàries, econòmicament inviables i clarament
partidistes i electoralistes.
8. Combatre les desigualtats i la discriminació per raons de gènere, raça o
condició amb fets i no paraules.

