ARIADNA BENET I MÒNICO
Formació i Ocupació actual
Doctora en Biologia i Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Màster en
Medi Ambient i Desenvolupament per la Universitat de East Anglia.
Consultora en sostenibilitat, RSC i desenvolupament sostenible, especialitzada en planificació
estratègica, gestió de projectes i formació.
Idiomes parlats: Anglès i Francès
Mèrits i experiència política
He treballat per l'ANC des dels seus inicis. Fent feina entre vestidors inicialment vaig participar
activament en la formulació del programa de Formació que es posà en marxa arreu del territori i vaig
fer algunes formacions in-situ. Paral·lelament, i també des de ben al principi, vaig participat amb la
Territorial de Sant Martí com a voluntària per a tot tipus d'activitats tant de carrer (parades) com
internes (elaboració de documents, o organització d’actes). A més, a mitjan 2013 vaig inscriure’m a la
Sectorial de Catalunya Exterior, on vaig ajudar a la seva dinamització i funcionament. Des del maig de
2014 fins al març de 2017 vaig ser membre del Secretariat Nacional. Entre altres, vaig participar
activament en el desenvolupament de campanyes formatives i informatives, vaig preparar i gestionar
sessions de treball en grup i vaig ajudar a definir del Pla estratègic de l’entitat.
També sóc membre del Cercle Català de Negocis. En els seus inicis vaig ajudar a desenvolupar estudis
diversos, ja publicats, i vaig participar a la comissió d’internacional. Finalment comentar que vaig ser
membre de la junta directiva de Barcelona a Reagrupament.
Em defineixo, políticament parlant, com una persona lliberal amb un gran sentiment social i de
comunitat.
Què vull
El meu objectiu final no és altre que aconseguir la independència del meu país. Tinc clar que la
capital, Barcelona, juga un paper cabdal en aquet objectiu i aquest ha estat el motor decisiu per a
presentar-me a aquestes eleccions.
Vull treballar per bastir una ciutat renovada, cívica i pròspera, on la qualitat de vida, sobretot de les
classes mitjanes, en comptes de disminuir augmenti. Vull una ciutat més sostenible, més habitable,
on la pobresa no sigui palesa a tots els seus racons i on el català sigui una llengua normalitzada.
Per sobre de tot, vull que la política esdevingui una eina de servei a la ciutadania i que la cultura de la
democràcia i la participació es vagi instaurant a tots els estrats.
Estic disposada a formar equip amb persones que tinguin les mateixes inquietuds per plantejar un
programa objectiu i plausible que ens doni la victòria a l’alcaldia de Barcelona.

