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Qui soc?
Vaig a néixer a Reus l'any 1952.
He desenvolupat gran part de la meva carrera professional a una empresa del sector agroalimentari i vaig ser
militant durant més de vint anys a Convergència Democràtica de Catalunya en què vaig ostentar diferents càrrecs
orgànics.
A les eleccions municipals del maig de 2011 vaig coordinar la campanya electoral en què es van aconseguir els
millors resultats de la història del partit a la ciutat.
Durant part d'aquella legislatura vaig assumir tasques d'assessoria al govern municipal de Reus com a persona
de contacte i proximitat amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Des de la meva posició vaig treballar
incansablement per introduir la visió nacional i de drets socials i laborals en les polítiques públiques de l'Ajuntament i,
per tant, vaig defensar que una altra manera de fer política és possible.
Vaig ser molt crític amb el pacte de la vergonya entre Convergència i el Partit Popular i amb l'intent continuat de
l'equip de govern d'evitar cap posicionament favorable sobre el procés d'independència, que era una demanda evident
de la ciutat.
Davant de la negativa de l'alcalde de respectar la voluntat de les persones que ens van dipositar la seva
confiança a les eleccions de 2011, per coherència i per dignitat, vaig decidir deixar les meves funcions a l'Ajuntament i
abandonar el partit.

Què penso?
Atès el marc polític i social que viu al país, soc del parer que la independència és la millor solució per recuperar els drets i les llibertats
que el règim polític i econòmic del 78 ens ha manllevat a tots els ciutadans i ciutadanes. En el seu moment, vaig ser un ferm defensor de la
transició amb l'objectiu de restituir les institucions d'autogovern de Catalunya, construir la idea d'un sol poble i trencar d'una vegada per totes
amb el franquisme.
A hores d'ara i, arran de les polítiques antidemocràtiques i repressives de l'Estat espanyol, considero imprescindible complir el mandat
popular del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya del primer d'octubre de 2017 i empènyer perquè entri en vigor la Llei de
Transitorietat Jurídica, que és la veritable declaració d'independència. Només així, sense el jou d'un estat que reprimeix qualsevol ideologia
legítima que qüestioni els interessos de les seves clavegueres, podrem construir una societat més justa, lliure, equitativa i acollidora.

Què proposo?

.

Perquè això esdevingui una realitat, el pas del temps ens ha ensenyat que la millor manera d'aconseguir-ho és mitjançant
l'autorganització col·lectiva en l'entorn més pròxim. Així com els ateneus van garantir l'accés a la cultura en les èpoques en què
l'ensenyament estava només reservat a les classes dominants, les cooperatives de consum van oferir productes bàsics a treballadors de les
fàbriques i unes relacions de comerç justes a petits productors, les associacions culturals han mantingut la nostra identitat com a poble en
aquells moments de la història en què se'ns ha perseguit per existir, el municipalisme ha estat sempre el motor que ens ha empès a assolir
les nostres expectatives i la nostra voluntat política.
És precisament per aquest motiu que he decidit presentar la meva candidatura a les Primàries de Reus, perquè estic convençut que
els ajuntaments no són un organisme desvinculat de la ciutadania que els sostenen. Ans al contrari, la política municipal és l'eix vertebrador
de la quotidianitat política d'una comunitat i ha d'esdevenir la primera porta institucional perquè el poble de Catalunya esdevingui allò que
vol ser.
A dia d'avui comptem amb un teixit cultural fort que ens reafirma, les entitats i organitzacions independentistes lideren el camí sense
retorn cap a la llibertat, som conscients de la necessitat de mantenir unes relacions comercials justes i de garantir l'accés a productes bàsics
perquè tinguem una via digna. Només ens cal, doncs, encaixar la darrera peça. Connectem els ajuntaments a aquesta xarxa d'apoderament
popular. Fem que el municipalisme sigui la nostra veu institucional per dir sense embuts que l'1 d'octubre vam votar i vam guanyar.

Com ho farem?
La política municipal posa a disposició dels càrrecs electes molts mecanismes perquè les accions que es duen a terme des del consistori
reflecteixin la diversitat, la complexitat i les expectatives d'una ciutat com la nostra. Malgrat això, sovint des de la política tradicional s'han
ocultat aquestes possibilitats amb l'objectiu de perpetuar-se a les institucions i vetllar per interessos partidistes. És per això que proposo:







Elaborar pressupostos participatius que donin resposta a les necessitats reals de la ciutadania, tal com s'esdevé a les democràcies
més avançades i consolidades d'Europa.
Valorar la diversitat humana de la nostra ciutat i garantir que totes les polítiques públiques que es duguin a terme incorporin la
perspectiva de gènere i tinguin en compte variables com l'edat, el bagatge socioeconòmic i cultural a fi d'eradicar els biaixos
imperants a dia d'avui.
Situar la ciutat de Reus a l'agenda política del país, a fi d'esdevenir un agent actiu i sobirà en el procés d'independència, de manera
que es respecti la voluntat popular.
Construir un front democràtic i antirrepressiu amb tots aquells actors i entitats que vetllin pel compliment dels drets fonamentals i les
llibertats col·lectives.
Mantenir la mà estesa a tots aquells partits que considerin el diàleg un valor fonamental de la política i estiguin disposats a no
renunciar gratuïtament al mandat de les urnes i vulguin demostrar que la política al servei de les persones és possible.

