Elisabet Morillo i Aragonès
Nascuda a Barcelona fa 51 anys. He viscut a l’Hospitalet, a Sant Quirze del
Vallès i des del 2001 sóc veïna d’Esplugues.
Sóc Diplomada en Turisme però he treballat sempre en el sector industrial de
productes de la construcció. Actualment m’estic formant en la gestió
d’accions culturals.

Què faig:
En l’època d’escoles, he estat col·laboradora de les Ampes corresponents en
cada moment. Sóc sòcia de l’Avenç i d’Òmnium, on des de fa més de 5 anys
participo de l’equip de coordinadors d’Esplugues.

Què m’agrada:
Participar de la vida al carrer i cultural de la ciutat. Gaudeixo de la família i els
amics, sóc més de mar que de muntanya. El meu interès per la política m’ha
portat els darrers anys ser activa i participar de tots els moments “històrics”
que estem vivint, dinamitzant les activitats i participant-hi.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
Per compromís amb el municipi. Crec que la política local és una eina per
ajudar en el nou projecte de Catalunya, m’il·lusiona el repte de transformar el
nostre ajuntament d'autonòmic a republicà des de la condició de veïna
d’Esplugues. Crec que Primàries és un dels millors exemples dels valors
republicans, ens apoderen.

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Un ajuntament que defensi una ciutadania crítica, participativa, responsable i
compromesa. 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 Esplugues:
Una ciutat viva i desperta, on el ser ciutat de pas ens enriqueixi i obri
oportunitats de coneixement i solidaritat entre els veïns. Que les diferències
entre barris quedin esborrades. Que estar al costat del Collserola sigui una
oportunitat. Que les sinèrgies amb les grans ciutats del nostre entorn
serveixin per dinamitzar el nostre teixit cultural.

Què milloraria:
La transparència amb les concessions públiques, tant de serveis com de
subvencions. El transport públic, que ens apropi a la comarca, millorar les
freqüències dels autobusos urbans i l’accés als grans nusos de transport.
Espais per poder desenvolupar una activitat cultural contínua i de qualitat.
Treballar per a trobar com solucionar les dificultats en l’accés a l’habitatge.

Què valoro de l’ajuntament actual:
Les accions en favor de la mobilitat de les persones. El manteniment i la
neteja dels espais públics. El projecte en favor dels drets de les dones.
(oblidant-se però, de defensar un veí exiliat i els drets col·lectius del poble
català)

Què puc aportar com a regidora de l’ajuntament:
Posar tota la meva capacitat de treball per poder aconseguir una alcaldia
republicana, facilitant l'entesa entre partits i combatent el neo-feixisme
Integrar la nova diversitat, promovent processos participatius i assemblearis.
Fer arribar totes les propostes de Dibuixem al consistori i donar a conèixer a
l’assemblea les propostes rebudes dels altres partits.

