Francina Turon Sans
Vaig néixer a L’Empordà, vaig créixer al Gironès, des de
l’any 1998 visc al Maresme i vaig arribar a Arenys de Munt
l’any 2002.
Formació:
Doctora en Ciències Físiques.
Títol mitjà de violoncel i piano.

Experiència professional:
He participat en grups de música tradicional, amb qui he enregistrat discos i he fet concerts a
diversos llocs d’Europa, Àfrica i Amèrica. Vaig començar treballant al Centre Artesà
Tradicionàrius de Barcelona. Posteriorment vaig aprovar les oposicions al Cos de Professors
d’Ensenyament Secundari com a professora de música. Des d’aquell moment he treballat a 2
instituts: l’Institut d’Alella i a l’Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt. He participat i
liderat, com a professora i com a músic, projectes internacionals de dansa i música tradicional
durant diversos anys.
Trajectòria social i política:
No tinc experiència en política. Sempre he tingut interès en projectes socials, tot i que hi he
participat poc. Altres projectes científics, musicals i personals sempre han passat per davant.
En aquest moment polític i social tan mogut m’he vist més implicada i crec que és el moment
de fer un pas endavant. Fa uns mesos que em vaig inscriure a l’ANC.
Projecte personal d’actuació:
Uns quants ens hem vist empesos a ser més participatius gràcies a (o per culpa de) els canvis
que s’estan produint en la nostra societat. El nostre desig de república sembla que ens
encamina cap a una societat més lliure i justa. Crec que ens hem de fer més responsables de
les nostres decisions i hem d’empoderar-nos. Cal que aprenguem a participar en la presa de
decisions. Som adults en molts aspectes però a l’hora de prendre les decisions de poble i de
país, les deixem, moltes vegades, en mans d’uns pocs a qui els hem donat un vot. No
m’agradaria que això seguís així. Vull ser responsable del que es decideix. Vull tenir uns polítics
que treballin per portar a terme el que el poble decideixi. Vull que els polítics estiguin al servei
d’aquells que els han votat. I si crec això, penso que he de ser conseqüent i animar-vos a
participar votant, presentant-vos com a candidats (i presentant-me jo mateixa), estan
informats i prenent totes les decisions que afectin la vostra vida.
Tinc voluntat de servei i penso que puc ajudar a apropar les institucions al poble, a obrir les
portes a la gent del poble i empènyer-los cap al canvi que ha d’arribar amb la república: la
presa de decisions per part del poble.

