Qui sóc?
Em dic Mª Àngels Ferrer Sayol, filla de Gelida, nascuda a Tiana el 26 d’agost del 1952. Sóc
casada, mare d’una filla, la Sílvia i iaia de dos nets, el Jan i el Pau i d’una neta, l’Ada. Jubilada
feliç, dedicada en tot moment a fer allò que em vingués de gust. Però vet aquí que va arribar
l’1 d’octubre del 2017… i tot va canviar!
Què he estudiat?
Certificacions de participació en tot tipus de cursos organitzats pel Departament
d’Ensenyament (Pla d’Entorn, Biblioteca Escolar, Mediació, Tutoria, Didáctica de les Llengües
Estrangeres, Direcció de Centres de Secundària, Escola Verda, Relació Escola Empresa…)
Diplomatura de l’Escola Oficial d’Idiomes, especialitat Francès
Llicenciatura en Filosofia i Lletres, especialitat Pedagogia Terapèutica
En què he treballat?
Tota la meva vida laboral gira entorn de l’educació: des de classes particulars a pràctiques
durant la carrera en una Escola Especial per nens amb Síndrome de Down de Barcelona;
professora a l’acadèmia Sagrada Família de Vilafranca del Penedès; Professora Delegada de la
Secció de Formació Professional Luís Rutllant de Gelida; Professora Numerària de l’IES Andreu
Nin del Vendrell; Professora Numerària de L’IES Lluís Rutllant de Gelida; Catedràtica de Francès
i Directora de l’IES Gelida de Gelida.
I amb tot tipus de càrrecs: Professora, Tutora, Coordinadora de la Biblioteca Escolar de l’IES
Gelida, Coordinadora del Pla d’Entorn de Gelida en col·laboració amb l’Ajuntament,
Coordinadora Pedagògica, Cap d’Estudis, Professora Delegada, Directora.
Què vull per a Gelida?

Visió

L’1 d’octubre tots junts vam defensar una idea de país, més democràtic i participatiu. L’1
d’octubre ens vàrem unir i vàrem guanyar; ens vam donar un mandat a nosaltres mateixos que
hem de desenvolupar. És per això que vaig arraconar la meva vida còmoda i em vaig posar a
militar. Militar en la construcció de la República que comença als nostres pobles i ciutats.
L’empoderament de la ciutadania ha d’arribar a les institucions. El mandat de l’1 d’octubre
s’ha de començar a exercir des de la proximitat i els ajuntaments són les institucions que millor
poden escoltar als seus veïns i veïnes.

Per què em presento?

Missió

La candidatura de Primàries és el que millor representa els interessos de les persones, perquè
neix de les persones, escolta les persones i es posa al servei de les persones, sense lligams als
partits. Podria explicar-vos les meves propostes per un nou Gelida, però seria només la meva
proposta. I el que cal és escoltar les vostres propostes, treballar-les conjuntament per fer-les
realitat.
Què us ofereixo?

Valors

No vinc per quedar-me. La tasca que tenim per endavant serà esgotadora i caldrà gent que
continuï i consolidi el projecte; gent nova amb renovades energies vindran darrera meu. I
mentrestant, em comprometo amb els següents valors:
Honestedat: no tinc més interessos que el servei a qui represento i no permetré que altres
interessos passin per davant dels que legítimament defenso en nom dels meus representats.
Lleialtat: al servei de la República i als seus conciutadans.
Treball: No defalliré en la persecució dels objectius marcats i, quan calgui, ajudaré a continuar
la feina iniciada. L’esforç col·lectiu, que comença en l’esforç individual, és el que ens portarà a
l’èxit.
Mai he format part de cap llista electoral, ni tampoc he militat en cap partit polític. Malgrat
això, i després dels fets de l'1-O, penso que ara és el moment. És el moment de canviar la
manera de fer política. La ciutadania va demostrar que es pot organitzar i obtenir resultats. El
poble ha de poder prendre part, directament, en les decisions de tot allò que és del seu interès
i l'afecta. El sistema democràtic emprat fins ara s'ha tornat obsolet. En els canvis i en la cerca
de nous sistemes radica l'evolució i el progrés de la humanitat. També en política.
Com ho farem?
Amb un consistori molt mes participatiu on una Assemblea Ciutadana (el CLdlRC potser?) sigui
la veritabla eina administrativa de la ciutat. El ple ha de fugir de debats estèrils i de marcatge
merament polític i ideològic per arribar a ser el desenvolupador i lloc de debat del
funcionament del poble. El ple municipal ha de ser l’òrgan màxim de govern presidit per una
alcaldia adient on es porti a terme totes i cadascuna de les actuacions que des de l’Assemblea
Ciutadana arribin. Lloc de debat polític sobre el poble i on s’ha d’aportar positivament totes i
cadascuna de les iniciatives per el seu desenvolupament.

Vols dir la teva? Som-hi!

