Clara Forn Argimon, he nascut a Barcelona l’any 1958.
Des de l’any 1986 visc a Sant Cugat, encara que vaig començar a
passar-hi els estius l’any 1970.
Els meus estudis de primària i secundària els vaig realitzar a Barcelona,
al Col.legi Stel.la.
Vaig estudiar Filosofia a la UAB (1975/1980).
Vaig treballar durant dos anys a la Llibreria Paideia de Sant Cugat.
Vaig entrar com a interina en el sistema públic d’Ensenyament i l’any
1983 vaig aprobar oposicions com a Professora Agregada de Filosofia.
Els tres primers cursos vaig estar destinada a l’Institut Ferran
Casablancas de Sabadell.
Des del curs 86/87 he treballat a l’Institut Pere Calders de Cerdanyola, del que he estat directora
durant vint anys no consecutius (diferents períodes).
Em vaig jubilar al final del curs passat.
Els meus principals interessos a nivell professional son les qüestions relacionades amb
l’ensenyament i amb la filosofia, concretament amb la seva docència a secundària.
Em preocupa la manca de desenvolupament de certes habilitats en els alumnes que dificulten, al
meu entendre, la capacitat crítica i el raonament tan necessaris en un món com el nostre.
Concretament molts alumnes tenen dificultats amb les operacions derivades de l’abstracció i la
relació de conceptes en un marc teòric i una societat que no s’ocupa del desenvolupament
intel.lectual dels seus membres, està condemnada a l’injustícia.
Crec que l’escola hauria de formar persones autònomes i capacitades per gestionar els reptes
cada vegada més complexos del món on vivim. Cadascun de nosaltres ha de poder formar-se de
manera adequada en funció d’interessos i habilitats, que permetin l’aprenentatge permanent que
se’ns exigeix cada vegada més.
No he format part mai de cap partit polític, tot i que vaig viure la transició amb il.lusió, després
d’uns anys lluitant contra les darreres manifestacions del franquisme.
Actualment estic absolutament desencantada amb el que fan els polítics, en uns moments en que
el nivell d’implicació i de responsabilitat exigiria una alçada de plantejaments que no es veu per
enlloc.
Penso que la política municipal és el nivell fonamental on es podria desenvolupar una tasca
propera a la gent que ens permetria millorar a tots els nivells. No podem continuar disconformes
amb el que veiem i no implicar-nos en un intent de seriós de transformar les maneres de procedir.
Les noves tecnologies ens poden facilitar un canvi de paradigma que ens apropi a formes més
directes i més econòmiques de gestionar la “cosa pública”.
L’objectiu final de tots els nostres actes hauria d’encaminar-nos a l’ideal d’una societat una mica
més justa i estic convençuda que amb la participació de tots i cadascun de nosaltres, ho podem
aconseguir.
Crec que les utopíes ens acosten a realitats millors i espero ajudar a fer presents els dos ideals
que comparteixo amb molta gent: Independència i República. És per mi gairebé un imperatiu
moral intentar-ho.

