NÚRIA SOLÀ BUJONS
Candidata a Primàries Palau-solità i Plegamans
Més lluny, heu d’anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.
Sóc independentista de tota la vida, vinculada al món de l’Escoltisme, quan era jove i al món del
voluntariat social. No he militat mai en cap partit polític i em fa un cert vertigen entrar un un
món tan complex com és l’Administració local. En la meva vida personal i professional sempre
he procurat tenir una mirada llarga i anar més lluny, no aturar-me en zones de confort que
converteixen la vida en una rutina. Sóc membre de ple dret de l’ANC. He estat secretària,
primer, i Coordinadora de la Territorial de Palau-solità i Plegamans, fins aquest moment. Em
trobo còmode treballant en grup i el moment d’excepcionalitat que vivim m’exigeix una
coherència personal que no puc obviar. Per això, he fet el pas de presentar-me com a candidata
a Primàries. Crec en aquest projecte, en la regeneració democràtica que pretén i en l’objectiu
d’aconseguir el màxim d’ajuntaments independentistes per arribar a la República.
Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l’avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos .
L’avui que vivim és, certament, difícil i incert, però hem de
fer-nos forts i valents i creure que els pobles que defensem la democràcia hem de poder confiar
en la força que ens donarà la nostra implicació, els nostres vots, la nostra coherència, dignitat i
la defensa de la justícia i la llibertat. És un moment històric i crec fermament en les possibilitats
de cadascú. Hi hem de ser! Cal tirar endavant el que vam guanyar l’1 d’octubre i el 21D. Els
nous passos han de ser l’empoderament popular i no podem deixar que la repressió ens faci
perdre el rumb. Hem de lluitar per un país amb canvi de paradigmes, més just, més igualitari,
socialment acollidor i solidari.
Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s’acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
Evidentment que hi haurà un demà per a nosaltres, pels nostres pares, avis, fills, néts...però
serà el que sapiguem, vulguem i podem construir-nos. Guanyar la independència i arribar a la
República catalana no serà fàcil, però podem somiar perquè, tal com deia l’estimada Muriel,
“nosaltres som el somni”. Les sendes per arribar a aquest país que volem poden ser diferents,
evidentment, però millor sumant forces, en la mirada vers aquest horitzó que ens hem marcat.
Crec, de veritat, en la força d’una societat mobilitzada.

...hem guanyat moltes vegades, no malbaratem les victòries!
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El meu poble i jo
Sóc moianesa de naixement, vaig viure 25 anys entre l’Hospitalet i Barcelona i fa 23 anys que
visc a Palau-solità i Plegamans. Estimo el poble i vull el millor per a tothom, pels meus veïns,
pels que no ho són, pels amics, per la família, pels coneguts i també pels saludats. Desitjo pau i
llibertat per a tothom, pels que compartim ideologia, valors, conceptes i objectius, però també
vull el millor per totes aquelles persones que, malgrat estar a anys llum en els nostres idearis,
defensen les seves idees i aspiracions democràticament i pacíficament.
M’agradaria i treballaré, amb entusiasme i diligència, perquè Palau-solità i Plegamans sigui un
poble lliure, digne, solidari, inclusiu, reivindicatiu des de la no violència, culturalment
avançat, que faci de les oportunitats un valor per a tothom, respectuós amb el medi
ambient... en el que totes les persones el sentin i el facin seu, persones que participin i que
la seva veu sigui escoltada i inclosa, des de l’Ajuntament, en els projectes de poble. La
participació de les persones ens portarà a construir i millorar el poble que volem i, en
definitiva, el país que desitgem.

Què i qui sóc
 Sóc llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona.
 Sóc mestra de Primària i d’EGB per la Normal de Barcelona (antiga Escola de Magisteri)
 Sóc titulada en Teneduria de Llibres, Càlcul i Correspondència Mercantil per l’Acadèmia
Pràctica de Comerç i Idiomes (Centre lliure d’Ensenyament Comercial, legalment
autoritzat).
 Tinc el reciclatge de Català corresponent a la meva condició de docent.
 Al llarg del meus 40 anys de docència, he cursat un munt de Formació relacionada amb la
docència:


Cursos de formació i participació en grups de treball tutelats per l’ICE, el
Departament d’Ensenyament i/o altres administracions educatives, en relació a
l’aprenentatge de la llengua.



Formació en immersió lingüística i d’especialització en l’ensenyament d’una segona
llengua. (Departament d’Ensenyament).



Cursos de formació a Rosa Sensat.



Cursos d’especialització en Crèdits de Síntesi. (Departament d’ensenyament)



Formació, pel CREDA, pel suport educatiu i específic a alumnat amb deficiències
auditives: lleus i severes.



Formació relacionada amb l’organització escolar i noves tècniques didàctiques de
l’aprenentatge. (Departament d’Ensenyament)



Formació per exercir càrrecs en equips directius: Cap d’Estudis i Coordinació
Pedagògica. (Departament d’Ensenyament)



Formació en el lleure per l’Agrupació Minyons escoltes i Guies Sant Jordi.
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La meva vida professional
 Vaig començar a treballar als 15 anys com administrativa en una fàbrica d’esparadrap
(FEMMA), a Moià, el meu poble de naixement. Mentrestant anava cursant els estudis per
accedir a la Universitat.
 Des de 1970 fins el 1977, ja a Barcelona, vaig treballar com a mestra de Primària (amb
vigència del franquisme fins el 1975) en una Cooperativa de mestres, a Esplugues de
Llobregat. Vaig ser-ne directora durant 3 anys.
 Sóc de la promoció de mestres que, en el post franquisme més immediat, vam ajudar,
amb molt d’esforç i dedicació, a recuperar l’escola catalana i les tradicions populars que el
franquisme havia prohibit.
 El 1977 vaig guanyar
l’Escola, aleshores, Prat
directora fins el trasllat
1982. A partir d’aquesta

l’oposició com a mestra d’EGB, amb destinació provisional a
de la Riba d’Esplugues de Llobregat, de la qual en vaig ser codefinitiu a l’Hospitalet de Llobregat, a l’Escola Ausiàs March, el
data, la meva carrera docent ha estat sempre a l’escola pública.

 Poc després, vaig sol·licitar trasllat voluntari a l’Escola Puig Gairalt del barri de Pubilla
Cases, també a l’Hospitalet i hi vaig anar a viure.
Vaig exercir la docència en aquesta escola durant 9 anys. En vaig ser Cap de Seminari de
Llengües, Coordinadora del Cicle Superior, Cap d’Estudis i vaig desenvolupar tasques, com
a membre del Claustre, al Consell Escolar del centre. Vaig representar al professorat de la
zona al Consell Escolar Municipal de l’Hospitalet en la Comissió on es va planificar el 1r
mapa escolar de la ciutat.
 En aquest barri, on l’exclusió social i la situació de les dones era dramàtica, vaig fer
voluntariat social i vaig coordinar l’Escola de la Dona que oferia oportunitats a persones
que necessitaven i volien formació per treballar o per aprendre a aprendre. Vaig
col·laborar en l’alfabetització d’adults i en pares i mares dels alumnes de l’escola.
 El 1990/91 vaig fer oposicions i guanyar una plaça a l’Ensenyament Secundari i em van
destinar a un Institut de la Mancomunitat, actualment Castell Arnau. Un macro Institut
d’ESO, BATX. i Cicles Formatius (aleshores Formació Professional de 1r i 2n grau) i centre
inclusiu d’alumnes amb minusvalies auditives, dels quals en vaig ser professora en vàries
ocasions. Vaig exercir com a Cap de Departament de Llengües, durant dos anys i vaig
tutoritzar alumnes (ESO, BATX o CF) durant els 6 anys d’exercici en aquest centre.
Tanmateix vaig ser professora tutora de professors o professores en fase de formació
(interins novells o funcionaris en pràctiques). Em van encomanar l’organització del 1r
Crèdit de Síntesi que instaurava la LOGSE als Estudis de Secundària Obligatòria.
 El 1997, vaig venir a viure a Palau-solità i Plegamans i vaig demanar trasllat voluntari a
l’Institut Gallecs de Mollet del Vallès. Un macro Institut d’uns 1500 alumnes d’ESO,
BATX. i Cicles Formatius. En aquest centre vaig tutoritzar alumnes de diferents nivells.
Vaig ser Coordinadora d’ESO durant dos anys i Coordinadora Pedagògica del Centre
durant 11 anys, la qual cosa em va permetre impulsar, coordinar, implementar,
participar...
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Impulsar i implementar, juntament amb la Coordinació de l’ESO i amb la
col·laboració del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Mollet, uns
grups especials de suport a l’aprenentatge de l’ESO, amb una programació especial
i de pràctiques diverses com ara cuina, jardineria, mecànica... i que els alumnes
realitzaven fora del centre unes hores a la setmana.
Impulsar i implementar una Unitat de Suport a l’Aprenentatge, per l’alumnat amb
dificultats greus de rendiment escolar, amb ràtios de 9-10 alumnes amb la finalitat
de complementar l’atenció a la diversitat que oferia el Departament.



Dotar l’Aula d’Acollida dels recursos humans i materials necessaris per obtenir uns
resultats excel·lents.



Centre pioner en oferir, en anglès, una part del currículum de Ciències Naturals a
3r i 4t d’ESO.



Centre pioner en fer pràctiques d’Educació Infantil (Cicle Formatiu, grau superior)
en diferents centres d’Alemanya, i França.



Vam ser centre pioner en la creació d’un Equip de Mediació format per professorat i
alumnat que actuaven conjuntament, amb uns resultats molt positius.



Vam ser centre pioner en obtenir la ISO de qualitat i sotmetre’ns a les
corresponents auditories que en Pla experimental va endegar el Departament
d’Ensenyament.



Facilitar la materialització dels projectes que els Equips docents i/o els
Departaments i Seminaris presentaven. La mirada sempre en la innovació,
participació i consolidació dels projectes.

Em vaig jubilar, voluntàriament, el setembre del 2011, després d’haver exercit
la docència durant 40 anys.
La meva vida professional s’ha hagut d’adaptar, durant aquests 40 anys, a diferents i
complicades lleis d’educació, les quals han fet molt difícil la consolidació dels fonaments
essencials pels quals s’ha de regir l’aprenentatge dels alumnes. Cada canvi de govern
d’Espanya, canvi de llei:
Ley General de Educación de 1970, vigent des de la dictadura de Franco; LOECE
(1980)→No va entrar en vigor; LODE (1985)→En vigor, encara, en part; LOGSE
(1990)→Llibre blanc 1987-1989); LOPAG (1995); LOCE (2002); LOE (2006); LEC
(2009)→Llei, pròpia, d’Educació de Catalunya; LOMCE (2013)→Vigent actualment.
Com a persona i professora, sempre he procurat transmetre, a les meves i meus alumnes, la
necessitat de l’autocrítica, la reparació dels errors, el respecte pel medi ambient i la
responsabilitat que, com a éssers humans, tenim pel que fa a la dignitat, la justícia i la pau.

Núria Solà Bujons, candidata a Primàries Palau-solità i Plegamans
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