PERFIL: NÚRIA VILADOT PRESAS

Vaig néixer a Barcelona, però fa
32 anys que visc a Gelida, on
vaig anar-hi per primer cop als
quinze dies d'haver nascut. Tinc
6 germans, 3 fills i estic casada
amb un escriptor.
La meva carrera professional de
seguida es va decantar cap a la
gestió cultural. Vaig començar
el meu periple com a directora
executiva i gerent de diverses
fundacions culturals -Fundació
ACTA- i institucions -Institut
Europeu de la Mediterrània,
IEMED-, tenint l’oportunitat de
treballar amb Joan B.Culla, Pilar Rahola, Àngel Castiñeira, Josep M. Solé Sabaté,
Vicenç Villatoro i Baltasar Porcel. Més endavant vaig ser cap d’opinió del diari Avui,
fins que, des del 1999 fins el 2014, agafo les regnes, com a directora i empresària, de
la discogràfica Columna Música. El 2007, just quan comença la crisi econòmica, poso
en marxa una agència de comunicació, que hauré de tancar el 2014. Durant els 3 anys
següents portaré la gerència de l'escola de música "Joan Llongueras" a Barcelona.
Finalment, cansada d’anar tan amunt i avall, decideixo reinventar-me com a freelance i treballar des de casa, cosa que m’ha permès recuperar el contacte amb les
activitats del meu poble. Aquesta disponibilitat horària és el que m’ha animat a
treballar, finalment, per una causa compartida que m’il·lusiona des de fa anys: la
independència de Catalunya.
Em presento a les Primàries Gelida perquè ara és un moment històric i crec que, en la
mesura de les possibilitats de cada un de nosaltres, cal fer un esforç per tirar
endavant la República que democràticament es va votar l’1 d’octubre i el 21 de
desembre. Per a mi és una qüestió de dignitat, justícia i coherència.
Com a regidora a l’Ajuntament treballaré per garantir el compromís amb la
República, la transparència en tots els àmbits, i atendre l’opinió i necessitats dels
vilatans a través de consultes, entre altres coses. I, finalment, tenint en compte la
meva experiència personal en la gestió cultural, m’agradarà ajudar a potenciar i
enriquir l'oferta cultural del meu poble.

