Vicente José España Borrero (Vicenç)
Vaig néixer a Barcelona ara fa 50 anys, el primer de tres
germans d’un matrimoni, Santiago y Manuela, de
sevillans que van arribar a Catalunya per buscar un futur
millor.
La meva infantesa i joventut va transcorre a Cornellà de
Llobregat, on vaig anar a l’escola i a l’institut de
Batxillerat, i posteriorment vaig estudiar Enginyeria de
Telecomunicacions a l’UPC. He tingut la sort, gràcies a
l’esforç dels meus pares, de poder estudiar i rebre bona
formació, però l’educació i les millors i més importants
lliçons me les han transmès els meus pares.
Professionalment la meva vida ha estat vinculada
sempre al sistema financer, primer com a administratiu
atenent al públic en diferents sucursals, i posteriorment
com a informàtic, des de fa ja més de 25 anys, on he
pogut desenvolupar-me tant en coneixements tècnics
com en habilitats organitzatives, planificadores i de
gestió d’equips i persones.
Soc divorciat, sense fills, i tornat a casar amb Isabel, que
entre d’altres moltes coses m’ha fet retrobar l’amor,
compartir la preocupació i il·lusió en els seus/nostres
fills, i descobrir aquesta gran ciutat que és Castelldefels,
on resideixo des de fa 10 anys.

Reconec el Dret d’Autodeterminació i considero que el poble català té dret a exercir-ho. També
considero que el millor futur per Catalunya, Espanya i el mon, és la construcció d’una República
Catalana, independent de l’estat espanyol, que te la intenció de fer millor les coses i ser un
referent per a millorar aquest mon.
I crec que la política requereix una regeneració, que la manera en que les persones volem que
funcioni la política ha canviat, i que ja no ens és suficient el sistema de Democràcia
Representativa que tenim (on escollint sobre llistes tancades cada 4 anys i ens resignem a que
no es compleixin les promeses electorals), i que cal anar cap a un sistema de Democràcia
Participativa, on puguem escollir quines persones volem que ens representin, quins temes ens
importen i volem que es treballin durant els propers 4 anys a la nostra ciutat, i poder demanar
explicacions si els nostres representants s’aparten dels compromisos adquirits.
I tot això, és el que he vist que Primàries Catalunya està treballant per poder representar, i és
per aquest motiu que li dono tot el meu suport.

