Soc fill de Sitges.
Sóc fill de Sitges. Nascut al carrer de l’Aigua, al casc antic, tot i que ara visc al barri de Poble Sec.
M’estimo la nostra Vila. Tant, que he decidit ser part activa dels canvis que Sitges necessita.
Sóc pedagog social. Un sitgetà com qualsevol altre. Humil i sincer. Amb un esperit molt
crític i en contacte permanent amb el carrer. Però la meva visió crítica no es resigna a la
contemplació. Vull liderar un projecte socialista en el sentit més ampli de la paraula: pensat
per tota la societat, amb la seva diversitat. Vull retornar la il·lusió per la política i demostrar,
amb un projecte polític ampli, entusiasta i coherent, que els valors socialistes són més
necessaris que mai.
Sóc d’esquerres, crec en el municipalisme i poso a les persones al centre de tota acció
política. Crec en la política en majúscules i vull oferir als sitgetans el que mereixen: valentia i
generositat. Valentia a l’hora de dir les coses i ser clar amb les meves propostes. Generositat
per escoltar, aprendre d’altres punts de vista i oferir el millor de mi en cada moment. Vull que
els sitgetans, amb el seu vot, no només expressen una opinió, sinó decideixin el futur de la
nostra Vila.

Crec en les persones com a motors de transformació social i vull liderar un
projecte polític amb molta força que reflecteixi la pluralitat de la societat
sitgetana.

Crec en la política i vull treballar per retornar-li el seu sentit i la seva utilitat.
Vull deixar enrere la fal·làcia que la política és només cosa de polítics. La
política som tots!

Estic a favor del dret a decidir, però vaig molt més enllà. Assumeixo la realitat
nacional, però també –i sobretot- la local, la nostra, la de Sitges.

Emprenc aquest camí perquè tinc propostes concretes per a Sitges i perquè
crec que l’ajuntament és la millor eina al servei del sitgetans, quan es gestiona
de manera eficient, honesta, coherent i amb sentit comú. Això és el que vull!

Vull molt més per Sitges. Vull un Sitges en positiu.
El meu és un projecte col·lectiu i vull escoltar la teva veu. M’agradaria comptar
amb la teva ajuda. M’acompanyes?
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