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Currículum  

 Edat- 64 anys,  
 

 Lloc de naixement : 
Barcelona, 
 

 Trajectòria professional- 
Empresari - Analista de 
Sistemes i Gestor de Projectes 
Informàtics durant més de 30 
anys. 
 

 Accions destacades-  Creador 
i gestor del projecte esportiu 
“Club Tennis Taula Valls del 
Nord”, amb més de 50 socis i 
que porta més de 3 anys invicte a la Lliga Espanyola i 3 títols individuals 
de Campions d’Espanya.  
 

 Punts forts- Gran experiència en gestió de projectes professionals i 
esportius.    
 

 Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Secretari d’organització del 
partit.  

 

Motivació: 

“Si bé he de reconèixer que fins ara he estat contrari a formar part de qualsevol 
partit polític, el dia a dia i sobretot la gestió realitzada durant els 2 últims anys 
pel Govern amb el beneplàcit de la majoria de l’oposició, m’ha deixat la 
sensació de que quan hi ha una crisi no tenim tècnics governant de veritat que 
siguin capaços d’aportar solucions reals.  

Únicament han deixat passar el temps, com quasi sempre fan amb tots els 
obstacles que es troben, per veure si la gent oblida (que acaba sent així) o 
acudir al “Mal de molts, conhort de boigs”.       
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Només una persona em va cridar l’atenció, una política que dia rere dia es feia 
sentir i aportava solucions, per això justament era atacada, és més fàcil atacar 
al díscol que analitzar el que diu, posicionar-se en contra, que intercanviar 
coneixement i sortir de la mediocritat.    

Carine Montaner ha estat la única política d’Andorra que ha qüestionat el 
missatge oficial i ho ha fet amb documentació contrastada, amb articles de 
publicacions de revistes tècniques consolidades. I ho ha fet en cadascuna de 
les seves intervencions, estavellant-se cada vegada contra el “mur d’experts” 
(que ningú coneix i que tenien conflictes d’interessos la major part d’ells), o bé 
contra els que esperen al seient el seu torn de glòria. 

Per això vull formar part d’Andorra Endavant, perquè m’identifico amb gent com 
la Carine, perquè vull formar part d’aquest projecte i cercar solucions que 
aportin a aquest País qualitat de vida per les generacions actuals i futur pels 
més joves.  

Vull formar part d’Andorra Endavant per deixar de delegar en qui NO compta 
amb qui l’escull, cada vegada més els polítics dels “partits oficials”,  s’estan 
allunyant del poble i de les seves necessitats, inclús normalitzant el fet de que 
són escollits per fer el que volen durant el seu mandat.” 

 


