Sóc la Cris Aixàs, nascuda al Vallès fa 37 anys, però
d'arrels del Pirineu de Lleida; enamorada d'aquest poble
des que el vaig conèixer a l'adolescència. Per a mi Sant
Feliu és un retrobar la gent de poble dels arrels de
muntanya on estic molt agust essent vallesans. Fa 13
anys que visc aquí, des que em vaig independitzar i el
meu fill es codinenc d'arrel pura i a plaer amb 12 anys
recent acomplerts.

Cristina Aixàs Esqueta

Sempre m'ha agradat molt colaborar amb la gent a tall
personal, però també m'he implicat en major o menor
grau en totes les associacions que l'agenda personal
m'ha deixat, com el correfoc, L'AMPA, el futbol, l'Esbart,
el Xino-Xano...
La meva implicació personal 9 grupal és simple de
descriure: m'agrada millorar les persones i el seu entorn
i més dins el poble que duc al cor.

Que vull per Sant Feliu de Codines
Vull una població feliç en l'entorn idílic on residim. Com? Millorant la mobilitat, el tema
joventut en tot el que cal treballar i expandir per al seu bé , el respecte comú en vàries
franges de treball trasversals, la vessant social, la conciliació de poble en general... Tenim
molts aspectes millorables a desig de la població qua manquen als programes perquè no
s'escolta a les persones...

Currículum
Em vaig llicenciar en Ciències Polítiques, però em vaig especialitzar en Relacions
Internacionals perquè el meu tarannà era resoldre conflictes tant mundials com de la vora
mateixa. I en Sociologia per a entendre la gent en societat i millorar la convivència grupal.
Però quan vaig ésser mare, he treballat de tot el necessari en proximitat duent a dins la
meva vocació amb mires que el meu barrufet acompleixi les seves pròpies directrius,

PER QUÈ EM PRESENTO A PRIMÀRIES CODINES?
Perquè és la meva vocació fora titulacions procurar per al bé comú .
Perquè el poble m'ho ha demanat i no fer-ho se'm clavaria a la ment i al cor.
Per als codinencs de cor... Per a vosaltres...

