BIOGRAFIA I CURRÍCULUM
BERNAT ORELLANA. (regidor del PDCAT)
Àmbit personal i professional
Nascut a Martorell el 19 de Juny de 1980. Adoptat a Sant Esteve Sesrovires des de
2008.
Crec fermament en què el treball i l’esforç són l’única manera d’assolir els objectius,
per això fa gairebé 20 anys que treballo al sector de l’automoció. La meva tasca és la de
controlar, supervisar i millorar els processos de producció de la planta d’estampació.
El meu temps lliure el destino a la meva família que és el meu actiu més valuós. Tinc
dos fills; en Pau i l’Adrià, que són la motivació per aconseguir un futur millor.
Soc un amant de l’aire lliure, del cinema, la música i dels escacs. M’apassionen les
noves tecnologies i com a ferm defensor de les energies renovables, intento buscar sempre la
part sostenible de tot, preocupat per deixar un planeta millor als nostres fills.
Àmbit polític
Políticament vaig entrar a formar part de l’Agrupació local de Sant Esteve Sesrovires al
poc de traslladar-me al poble, mogut per les ganes de voler millorar les condicions de la
carretera de Martorell a Piera i el traçat del quart cinturó.
Sóc una persona de valors democràtics, compromès amb deixar un futur millor per a
les noves generacions. Plenament convençut que cal reinventar el país per a millorar les
condicions de vida dels catalans i catalanes a tots nivells. Per tal que Catalunya sigui un
referent internacional en benestar, educació, sanitat, infraestructures, sostenibilitat,
economia…
Simpatitzant i col·laborador de CDC des de fa més d’una dècada i militant des de 2009.
Començo la meva carrera política a mans de l’anterior president Jaume Campabadal, amb qui
em fico de cap en la política municipal com a responsable de comunicació. Vaig formar part de
l’equip de les eleccions municipals de 2011, en les quals ja hi vaig participar com a membre de
la llista.
Precedit d’unes votacions internes, vaig ser escollit i vaig participar com a ponent al
Congrés Nacional de CDC, començant el camí de posar Sant Esteve al mapa del país. Passat el
Congrés, vaig ser nomenat president, càrrec que encara exerceixo, i on comença el relleu
generacional de l’Agrupació a nivell municipal. En assemblea de simpatitzants i militants es
porta a votació la proposta de renúncia de Jaume Campabadal com a regidor, a favor meu i
també el meu nomenament com a cap de llista per les eleccions de 2015.
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