Sóc l’Anna Solé Ràfols, vaig néixer el 7 de gener del 1971 a l’Arboç però als sis anys
els meus pares ja es van traslladar al Vendrell. Tinc dues filles d’11 i 16 anys que van
a l’Agrupament Escolta Tant Com Puc dels qual jo en vaig ser monitora i directora
durant una dècada. Des d’aleshores l’esperit escolta “sempre a punt” està molt
present en mi, involucrant-me en diverses entitats com les AMPA, el Tant Com Puc, el
Club Patí Calafell, el Caramot i l’Embarcada en diversos moments de la meva vida.
Sóc funcionària de l’Ajuntament del Vendrell des de fa 27 anys sempre en àrees
d’atenció a les persones com Cultura, Festes, Esports i des del 2000 com a tècnic
d’educació, coordinant diferents projectes entre ells La Ballaruga i el Pla Educatiu
d’Entorn, els quals m’han ajudat a desenvolupar el meu ofici d’educadora i potenciar el
fort sentiment de servei públic que tinc, treballant per atendre les mancances en els
àmbits de l’educació i comunitari.
Vaig estudiar a l’Institut Andreu Nin i em vaig graduar en Direcció i Administració
d’Empreses, però la meva autèntica vocació és l’educació, i per això totes les meves
experiències vitals han anat vinculades a aquest àmbit, des del meu temps de lleure, la
meva professió i l’inici del grau d’educació social a la UOC.
El 2010 vaig decidir que havia d’involucrar-me en els moviments participatius, socials i
polítics del meu entorn i per això vaig organitzar conjuntament amb altres persones la
Consulta per la Independència que es van començar a Arenys de Munt i que es va fer
en diverses poblacions de Catalunya, entre elles El Vendrell. A partir d’aquí ja em vaig
involucrar en la política municipal presentant-me com a independent amb la CUP a les
eleccions municipals del 2011, el 2012 a les eleccions al Parlament de Catalunya, i a
les eleccions municipals del maig del 2015 amb Som Poble, en el tercer lloc de la llista.
Durant aquest temps, al 2013 vaig ser impulsora de l’Assemblea del Procés
Constituent al Baix Penedès, el moviment d’esquerres i republicà creat per l’Arcadi
Oliveras i la Teresa Forcades; vaig participar en la organització al maig del 2014 de la
Plataforma Multireferèndum. També vaig ser voluntària en la consulta del 9N del 2014
i en el referèndum de l’1 d’Octubre, així com uns mesos després impulsant el CDR del
Vendrell, i actualment ajudant a tirar endavant el moviment de Primàries.
Sóc republicana, d’esquerres, feminista i independentista, i valoro per damunt de tot la
Democràcia real, crec fermament en la participació i cooperació col·lectiva de les
idees, la llibertat de les creences i les persones, i en l’empoderament i l’educació de

les persones, especialment de les classes populars, com a eina imprescindible per
canviar el món. Com deia Paulo Freire “l’educació no canvia les persones, canvia les
persones que canviaran el món”
El moviment de Primàries és una molt bona opció per canviar el concepte de
democràcia que coneixem fins al moment, així com una molt bona opció per capgirar
la gestió de l’Ajuntament i fer possible EL VENDRELL DE LES OPORTUNITATS, una
vila on amb la participació i cooperació de tothom es facilitin opcions de present i futur
per a les vendrellenques i vendrellencs.
Una gestió basada en els principis del Be Comú, una estratègia de canvi des de a
baix, un sistema de gestió econòmica basat en la dignitat humana, la solidaritat, la
sostenibilitat ecològica, la justícia social, la participació democràtica i transparència
són elements substancials. S’entén com un procés obert en quant als resultats,
participatiu i de creixement local tot i que els seus efectes siguin globals.

