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Nascut a Sabadell de mare andalusa i pare manxec. Van arribar a Sabadell de ben
petits per guanyar-se la vida i ara volen un futur millor per a tots a la República
Catalana. Tinc 24 anys. Treballo de Mecatrònic i actualment curso estudis d’enginyeria
Industrial. Treballador a la indústria del metall des de fa 4 anys, esportista, amant de la
naturalesa i viatger.

Vivim en un moment excepcional en la nostra història amb un atac gravíssim a la
democràcia. Unes eleccions imposades mitjançant l’article 155. El nostre govern
legítim son a la presó o exiliats. Mentrestant, tenim un govern que només gestiona una
autonomia i no te cap interès a fer efectiva la República catalana.
Vaig votar i defensar les urnes l’1 d’octubre al col·legi públic de can Llong amb coratge
i dignitat juntament amb centenars de sabadellencs.
Estic cansat de partidismes dels partits polítics, crec que Primàries Sabadell és la
millor manera per garantir un ajuntament compromès amb la República catalana que
apliqui el mandat que la ciutadania va donar l’1 d’Octubre a nivell municipal. Ja que
aquest procés no va de dalt a baix, sinó de baix a dalt.
Vull formar part d'una llista transversal que doni apoderament a la ciutadania per a que
esculli ella mateixa als seus representants.

Vull una ciutat sense contaminació que respecti el medi ambient amb un transport
públic millor connectat entre barris i a l’abast de tothom. Un transport públic del segle
XXI.
Lluitar contra el centralisme de la ciutat i portar a tots el barris actes culturals on
tothom pugui gaudir-ne.
Una sanitat millor dotada amb unes urgències no saturades i que es promogui una
atenció primària de qualitat. Assegurar l’atenció primària de col·lectius en risc.
Apostar per polítiques de solidaritat, igualtat i cohesió social (LGTBI, gent gran,
feminisme, gent amb risc d’exclusió social) i acabar amb la pobresa energètica a la
nostra ciutat.
Fomentar l’accés a l’habitatge social sobretot en els joves per ajudar-los a emanciparse ja que, actualment es gairebé impossible assumir els preus del lloguer.

Durant aquests anys m’he implicat activament en el moviment republicà català per
aconseguir la Independència de Catalunya.
-Soci d’ Òmnium Cultural des de gener de 2018
-Soci de l’Assemblea nacional Catalana des de 2013.
Membre actiu de la sectorial de L’ANC de Sabadell des de 2013.
Coordinador de l’assemblea nacional de Joves independentistes de Sabadell. 2016.
Membre a la comissió de comunicació de l’ANJI Sabadell específicament en xarxes
socials des del 2014 fins juliol de 2016.
Coordinador de l’assemblea nacional de Joves independentistes del Vallès Occidental.
2016.
Membre a la comissió de comunicació de l’ANJI Vallès occidental específicament en
xarxes socials. 2016.
Membre a la comissió de comunicació de l’ANJI Nacional específicament en xarxes
socials. 2015-2017.
Actualment membre a la comissió de comunicació de l’ANC Sabadell específicament
en xarxes socials.

