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Cristina Barón
Presentació candidatura
Em presento a les Primàries de la ciutat de Barcelona per a les eleccions
municipals de maig de 2019. La meva candidatura individual forma part de
la col·lectiva de Barcelona és Capital encapçalada per Jordi Graupera.
https://youtu.be/m0AYuJQlkyU
Per què? Perquè el sentit d’unes Primàries és l’elecció d’una llista i no la
d’un candidat i el seu equip i per tant tinc l’oportunitat de donar-me a
conèixer personalment. El meu objectiu és el de treballar en les estratègies
d’acció política, en la formulació de propostes de programa i en la definició
del discurs de la proposta política lligada a l’equip del que formo part.

Àmbit personal i laboral
Tinc 50 anys. Vaig estudiar Dret, vaig viure i treballar durant cinc anys a
Puerto Rico (on van néixer els meus dos fills) i a Barcelona he treballat a la
UPC i posteriorment amb d’altres companyes i companys a l’entorn dels
serveis a centres educatius i AMPA (socialització de llibres, assessorament a
2n de batxillerat en el camí professional a emprendre, immersió escolar a
l’estranger...)
En el moment present estic centrada en la pràctica i l’estudi d’idiomes a
l’estranger, no només dels joves sinó també de professionals, famílies, clubs
esportius i voluntariat.

Àmbit polític
La política sempre m’ha interessat. L’entenc com la manera de resoldre o
minimitzar el xoc entre els diferents interessos existents dins d’una societat.
Crec que és responsabilitat de tots i és per això que mai m’he sentit cridada
a una militància obedient sinó constructiva, crítica i activa. M’agrada quan
és fruit de la pluralitat de visions.
Sempre explico el que he sentit a dir al meu pare tota la vida: “Votar
sempre als mateixos et fa perdre l’esperit crític. Cal analitzar la situació en
cada moment i votar en conseqüència”. Estic d’acord amb ell, només així la
política estarà viva, actualitzada, adaptada a la realitat del moment.
La meva participació més activa va començar quan el país va iniciar la seva
revolució democràtica per aconseguir l’autodeterminació. Vaig formar part

del grup impulsor de l’Associació Súmate convençuda que es podia trencar
el fals relat de la fractura social i vaig participar en la coordinació de
Reinicia (impuls del Procés Constituent) creient fermament en la participació
ciutadana per la definició del país.

Objectiu
És des dels ciutadans que s’ha de construir el futur, aspiro a un Ajuntament
obert a la ciutadania. Provoquem el debat i la ciutat se’n beneficiarà. Vull
treballar per una democràcia participativa.

