Lígia Espejo Arenas
Sóc d'origen barceloní i fa gairebé 11 anys que visc a Sant
Just on em vaig iniciar com activista política implicant-me
en la consulta de Sant Just Decideix i després en l'ANC,
com a membre activa de l'Assemblea Territorial de Sant
Just des del seu inici, en vaig ser la seva secretària 20132014 i també hi vaig coordinar la campanya Signa un vot;
posteriorment hi vaig treballar a nivell comarcal
coordinant la Gigaenquesta, entre d'altres projectes, i
finalment a nivell nacional com a membre del Secretariat
Nacional 2015-2018.

Què faig
Sóc arquitecta, especialitzada en Urbanisme i Planejament, i funcionària de
carrera, fa més 25 anys que treballo a l'Administració pública. M'agrada més
parlar de servidora pública, crec que l'Administració pública ha de ser un servei
al ciutadà.
Actualment em dedico a la planificació d'Espais Naturals a la Diputació de
Barcelona en l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sóc cap d'Unitat.
Anteriorment havia treballat als Ajuntaments de Reus i de Sant Boi de
Llobregat. També vaig exercir la professió pel meu compte o associada a altres
despatxos d'arquitectura i urbanisme.

Què m'agrada
La meva curiositat m'ha empès, al llarg de la vida, a interessar-me activament
en múltiples coses des de l'àmbit esportiu (submarinisme, vela, gimnàstica..,
però sobretot l'excursionisme i la natació), a l'expressió plàstica (especialment
el dibuix i la ceràmica) molt relacionada amb la meva professió, passant per
tallers d'expressió corporal, teatre, ball, Ioga i Tai Txi. La lectura, el cinema, el
teatre i la música m'han acompanyat sempre i en resum podria dir que
m'interessa tot allò que em permeti aprendre i evolucionar.

Que faig a Sant Just
La meva activitat santjustenca ha estat pràcticament en exclusiva vinculada a
l'activisme polític el qual m'ha reclamat tanta dedicació que no he pogut gaudir
gaire de les moltes activitats que es fan a l'Ateneu d'on en sóc membre,
tanmateix he assistit a algunes conferències, cinema, teatre, concerts i alguna
exposició.
També m'agrada participar de la Festa Major i tota l'activitat al carrer.
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Per què em presento a Primàries Sant Just
M'ha atret el repte de transformar una institució, com l'alcaldia, d'autonòmica a
republicana des de la meva condició de simple ciutadana santjustenca.

Què espero d'un ajuntament Republicà
Que dugui a terme el programa electoral escoltant a tota la ciutadania i que
expliqui les raons de les decisions que es prenen i de tot allò que no es pugui
realitzar. En definitiva compromís, participació i transparència.

Com imagino Sant Just
Una ciutat sostenible i ben connectada amb el seu entorn metropolità.

Què milloraria
Fomentar la sostenibilitat tant pel que fa a les energies renovables, com al
consum de proximitat o les subministradores de serveis. Millorar la mobilitat i
el transport públic, dintre de la població, amb les poblacions veïnes i amb
Barcelona, tenint en compte les capacitats diverses de tots els ciutadans.
Fomentar el civisme i el voluntariat a partir de la formació, la conscienciació i
la implicació ciutadana.

Què valoro de l'actual consistori
Aprecio la voluntat en la cura amb el medi ambient. Fa uns quants anys que es
fa recollida selectiva i es va millorant. S'han fet petits intents de participació
ciutadana. És un inici que s'ha de millorar. L'horari dels Plens que permet que
els ciutadans interessats hi puguin assistir.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
Caldria millorar la informació i la transparència. Treballar per la república i en
aquest sentit des de l'escala municipal aportar al país tot el que es pugui quant
a valors republicans.

Què puc aportar com a regidora a l'ajuntament de
Sant Just
M'agradaria posar al servei de la ciutat la meva capacitat de treball, la meva
experiència professional i la meva visió com a ciutadana.
Caldria consensuar un programa electoral que permeti la major transversalitat
possible, per aquest motiu considero que en aquelles qüestions que puguin
generar certa polèmica ideològica caldria plantejar consultes ciutadanes i
cercar la manera de fer-les viables.
M'agradaria fomentar la implicació ciutadana i el voluntariat.
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