Com volem
Centelles

Primàries 2019,
candidatura de l’Eva
Verdaguer

Dades
personals

Dades
personals (I):
Eva Verdaguer
i Garriga

 D’on sóc:
 Filla de Centelles,
he viscut una
temporada a
Alemanya, Madrid i
Barcelona, per
tornar a casa,
Centelles, ara ja fa
més de 20 anys.

 Família:
 Casada , amb dues
filles adolescents, i
un gos, un gros
Bouvier de Berna
de 50 kg.

 Professió:
 Enginyera Informàtica.

Dades
personals (II)

 Des de sempre (1988) he treballat
com a consultora informàtica en la
solució empresarial SAP, essent una
de les primeres empleades que la
multinacional alemanya va
desplegar a Barcelona.
 Posteriorment, conjuntament amb
altres 4 socis, vam fundar la nostra
pròpia empresa de consultoria
SAP. L’empresa fou comprada al cap
d’uns anys per una multinacional.
 Actualment continuo exercint al
mateix sector.
 Amb un parèntesi de 5 anys,
durant els quals vaig treballar a una
empresa del món del caravàning,
que és una de les meves aficions, la
qual m’ha portat a viatjar en
família per molts països europeus.

 Idiomes:
 Parlo català,
castellà, anglès,
alemany i francès.

 Fins el primer d’Octubre de 2017 vaig creure que la
independència de Catalunya era una fita política, que jo
podia delegar votant cada quatre anys.
 No obstant, estem vivint l’oportunitat de forjar forts
canvis a les estructures socials i polítiques.

Visió política

 El nostre model de país s’ha de basar en el poder del
poble, en la democràcia participativa vinculant que,
com a Suïssa, ha de permetre que la població proposi
noves lleis, o en veti o refusi d’altres.
 Europa canviarà de forma, i a Catalunya li ha tocat el
difícil paper d’anar al capdavant de l’onada de canvis.
 I el canvi de model ha de començar a nivell municipal,
per acabar arribant a nivell de país.

 Quan va sorgir la idea d’organitzar eleccions primàries per tal de
concentrar el vot, (intentant evitar que la fragmentació del mateix ens
allunyés del triomf republicà al nostre Ajuntament), ho vaig veue com un
tema purament aritmètic.

Per què em
presento a
primàries ?

 Si sumem forces, si ens posem d’acord abans d’anar a les eleccions
municipals, construirem una majoria netament sobiranista. I si no ho fem,
la fragmentació del vot pot fer que el partit amb més vots (ni que sigui per
poc marge, fins i tot si estés molt per sota de la majoria) no sigui proRepública.
 Però les primàries són molt més que aritmètica: La força és dels votants, i
no dels partits polítics. Els votants acordem a qui farem confiança (votant
de forma preliminar), i no estem limitats a l’assortit de candidatures que
ens seran ofertes.
 I perquè crec que el canvi cap a un model participatiu és a les nostres
mans, i perquè vull aquest canvi, sóc votant convençuda de primàries. Tant
convençuda, que em sembla un exercici de coherència ser-ne candidata.
Amb vocació de servei. I amb cap altra vocació.
 On els polítics professionals hi veuran una feblesa, la manca d’experiència
política, jo en destaco una forma nova de fer, sense vicis adquirits.

 En l’àmbit particular de Centelles penso que ens han de preocupar
especialment

Què vull per a
Centelles ?
Amb un model de
democrácia participativa
vinculant

 1 - Les polítiques impositives, quins diners es recapten d’on, i on i a qui
reverteixen. Posant ènfasi en afavorir la població que ho nececessiti en
forma d’habitatge social, treball social, beques d’escola bressol, o
protecció a la gent gran.
 2 - Els models sostenibles envers el planeta, ja siguin de cultiu, bestiar,
indústria, energia o tractament dels residus.
 3 - El tractament de diferents tipus de contaminació: Acústica, deguda al
soroll que generen festes o fàbriques, atemptant contra el descans dels
ciutadans. De la capa freàtica, degut a abocaments de purins o vessaments
industrials. Emissions de substàncies perjudicials per la salut. Molésties
causades per pudors.
 4 - L’urbanisme, reestudiant quines zones requereixen d’una actuació
prioritària, per evitar inundacions, o re-asfaltant si és el cas.
 5 - L’Electra, transparència en reinvertir els beneficis en la població, i en
invertir en generar energia verda

