PRIMÀRIES
CATALUNYA

MARTA AREÑAS RUSIÑOL.
Candidata Bigues i Riells
EXPERIÈNCIA
Mestra de Català a l’ Escola Joanot Martorell – Mataró (78-84)
Mestra d’EGB a l’ Escola Camí del Cros – Mataró (84-86)
Mestra a l’ Escola Marinada de Montornès del Vallés (86-92)
Directora i mestra al CEIP El Turó de Bigues i Riells (92-2005)
Directora des dels inicis a l’ Escola La Sagrera – Santa Eulàlia
de Ronçana (2007 -2018)

OBJETIUS
Participar a les Primàries de
Catalunya per assolir un consistori
independentista al marge dels
partits, apoderant el poble de baix
a dalt i complir amb el mandat de
l’1 d’octubre.

FORMACIÓ
TÍTOL DE MAGISTERI UAB 1978
LLICENCIADA FILOLOGIA CATALANA UB 1989
POSTGRAU ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL UOC 2000
CURSOS I ASSESSORAMENTS:

La participació en llistes obertes
és un valor republicà.

Gestió i direcció de centres (Dep. Ensenyament Generalitat)
Didàctica i Actualització professional
Master practitioner en PNL – Instituto Neuron 2015
Curs de català, nivell D CNL Granollers

Aconseguir el benestar de la gent
i el progrés del municipi en tots
els àmbits: social, cultural,
lingüístic,..
La República comença als pobles.

BIOGRAFIA

APTITUDS
La meva vida dedicada a
l’ensenyament em permet oferir a
la gent el meu perfil conciliador i
integrador; coneixedora de tota
mena de reptes i amb experiència
al mon dels infants, dels pares i
mares ; dels municipis de Bigues i
Riells i Sta. Eulàlia demanant-los
suport , reclamant inversions i
millores per tenir una escola de
qualitat en un poble més amable i
benestant . amb un Ajuntament
proper a tothom. Crec que la
democràcia està en les persones i
no en les sigles de partit

Soc filla de Sora (Osona) un poble molt petit en què era difícil
viure per a una família amb 4 filles. Els meus pares, el Moisès i la
Maria, van treballar molt perquè les 5 filles estudiéssim.
Vaig començar el batxillerat a l’Institut de Granollers l’any de la
seva inauguració. I així, treballant i estudiant sempre, fins ara.
És clar que vam dedicar, amb el Marià, molts anys a la cura de
les meves filles Laura, Júlia i del meu fill Ferran.
Fa 12 anys vaig gaudir d’una excedència de 2 anys, que vam
viure a Curitiba, Brasil, on vaig tenir temps, molt temps per
veure des de lluny la situació política de Catalunya. Allà,
defensant Catalunya i el català, puc veure ara que vaig elaborar
el que sentia des de jove, érem una nació diferent , sotmesa i
que només podríem anar endavant sent independents. Des del
2010, a la manifestació en contra de la retallada de l’Estatut, i
fins el passat 1 d’octubre, no he fet sinó refermar aquest
convenciment. He participat a l’ANC des del 2012, i encara ara
hi crec fermament, doncs els partits polítics m’han decebut i
més ara que necessitem unitat d’acció i d’objectius.
Ara tinc temps per treballar pel meu país i pel meu poble Bigues
i Riells, en què vivim des del 92, i per tot això m’he agafat amb
seny i il·lusió, la participació en les Primàries.
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