La meva candidatura per a Primàries Molins

Qui sóc?
Em dic Berta Vila Rallo, tinc 28 anys i visc a
Molins des de fa 3 anys. Sóc psicòloga
infanto-juvenil, estudiant del Grau de
Mestra d’Educació Primària i aprenent de
tot allò que ens ensenya la infància.
Les meves inquietuds professionals giren al
voltant de educació, la infància i la salut
mental.
Em defineixo com una persona perseverant
i compromesa tot mantenint una ment
oberta i cercant l’aprenentatge constant.

Per què em presento com a candidata?
Crec en la República Catalana com una eina de transformació social ja que
en l’actual marc no hi ha garanties de drets fonamentals. El meu interès
en la política ve de lluny, i vaig començar a implicar-m’hi a través de la
sectorial de joves de l’ANC: l’ANJI. Mai he format part de cap partit.
Crec que als republicans en general hi ha aspectes bàsics que ens uneixen i
és aquí on tenim la nostra força. Així vam tirar endavant l’1 d’octubre i és
així com podem arribar implementar la República Catalana.
L’ajuntament té la capacitat de contactar amb el poble des de la
proximitat.
Així doncs, des de la democràcia participativa i activa podem proposar una
altra manera de gestionar les polítiques municipals des de la societat civil.
Molins és l’únic poble del Baix Llobregat amb un ajuntament
independentista i crec que no ens podem permetre el risc de no ser-ho en
la pròxima legislatura. Primàries és la única opció, des del meu punt de
vista, disposada a recollir i dialogar amb totes les postures pro-república
catalana. Els partits independentistes estan més pendents dels conflictes
entre uns i altres que d’encarar junts una oferta municipal republicana.

Què vull per a Molins?
Des que visc a Molins he descobert un poble sensible a qüestions
mediambientals i amb voluntat d’impulsar processos de participació
ciutadana.
Crec però que existeixen grans reptes en el següents aspectes:
- Habitatge: accés per a les joves del poble i creació d’habitatge
social.
- Educació: crec que existeix el repte d’un ajuntament compromès en
els equipaments i recursos per a la infància. Són el present i el futur.
- Transparència i participació ciutadana: voluntat d’explicar tot allò
que es fa, els encerts i els errors, i aprenentatge d’allò que no s’ha
fet prou bé per a millorar-ho. Decisió participativa de tot el poble en
qüestions que representin canvis importants.
- Feminisme: crec que cal seguir insistint en la deconstrucció del
patriarcat des de totes les branques de la societat. Molins ha de ser
un poble on totes passegem lliures, sense haver de ser valentes. Per
això cal formació i programes educatius que arribin a petits, petites i
grans.

