El meu nom es Luis Belmonte Ramon, vaig néixer a Castelldefels fa 52 anys, visc a
Castelldefels i es molt probable que també mori a Castelldefels. Soc fill de Manuel i Nuria
que van arribar, per separat, a Castelldefels a la dècada dels 40 i va ser aquí, a
Castelldefels, on es van conèixer i van formar la nostre família. Tinc 3 germans, 2 nois i
una noia. Fa un temps em vaig casar amb l’Ivanna, malgrat no cregui en el matrimoni.
Vaig estudiar E.G.B. a Castelldefels i desprès vaig anar a Gavà per tal de fer la Formació
Professional a la branca d’administració, finalitzada, vaig començar a treballar a la
Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona, a l’any me’n van enviar a la “mili”
i a la tornada vaig començar a treballar a un estudi de disseny gràfic de Castelldefels,
combinant-lo amb els estudis universitaris de Graduats Socials (actual Relacions
Laborals) durant 2 anys. Amb 23 anys uns amics i companys d’estudis em van proposar
iniciar un negoci d’assessoria fiscal, laboral i comptable a Castelldefels i ens vam
convertir en emprenedors sense saber, fins a 20 anys després, que ho érem. Des d’aquell
moment vaig estar combinant la meva carrera professional com assessor fiscal i
comptable, amb formació continua, tant a nivell universitari, fent la carrera d’Informàtica
durant 2 cursos i la de Administració d’Empreses durant 3 cursos i un màster en Fiscalitat
Internacional, com a nivell privat, mitjançant diversos cursos en els col·legis
professionals d’empresistes, graduats socials i economistes, i en l’associació d’experts
comptables i tributaris.
Fins ara, sempre he viscut d’esquena al municipi, ja que no em sentia representant per
la identitat que sota la meva visió tenia Castelldefels, ni per la política municipal, al no
sentir-me representat amb cap partit polític, però penso que això ha canviat amb
Primàries Castelldefels, al ser una formació que reuneix tots els valors i visions que
personalment tinc de com ens hem d’administrar com municipi, de com hem d’actuar, i
la manera de assolir-lo sota els principis d’igualtat, independència, democràcia i respecte
i perquè després de l’1 d’octubre no em puc conformar només amb votar, vull formar
part de la nostra historia col·laborant amb la construcció de la República Catalana i d’una
ciutat diferent.

