Carlota Lasierra Herreros

Tinc 54 anys, estic casada, tinc dos fills de 24 i 22 anys i visc a
Bigues i Riells des del 1998.
Soc sòcia d’Omnium i de l’ANC. Mai he militat a cap partit polític.
Vaig estar involucrada activament en la Plataforma de rebuig de
la Pedrera de Riells del Fai.
Tota la meva trajectòria professional s´ha desenvolupat en la empresa privada. Vaig
començar treballant per conta aliena a multinacionals majoristes de informàtica, portant
temes de màrqueting i comunicació. L’any 1996 vaig fundar la meva primera empresa,
dedicada a donar serveis de màrqueting i promoció a empreses de tecnologia. L’any 2000
vaig fundar un grup de empreses dedicades a dues activitats: la venta online en una
d’elles, i el màrqueting comercial en una altra, treballant per clients com Apple, Intel,
Samsung, Toshiba, HP, Canon, Nokia, Roca, 3M..., entre d’altres. La crisi ens va obligar a
tancar el 2013, i el 2014 vaig crear una altra empresa dedicada a la investigació de mercat
mitjançant tecnologies mòbils, amb clients com Pepsi, La Fageda, Casa Tarradellas,
Dr.Oetker, Clarins, Sanofi, Beiersdorf, KH Lloreda, Cola Cao, Coca Cola.... El resum és que
fa 22 anys que soc emprenedora i he creat i gestionat les meves pròpies empreses (set
en total) amb treball dur i moltes hores al peu del canó, donant feina a més de 200
persones al llarg d’aquests anys. Crec en el treball en equip i en la eficiència simplificant
procesos.
Des de fa uns mesos tinc un temps del que fins ara no havia pogut disposar, i he decidit
posar-ho al servei del projecte més important: crear la República catalana, i fer-ho des
del meu poble i per al meu poble. La dita de “pensa en global i actua en local” és la millor
forma de resumir les meves raons per presentar-me com candidata amb Primàries
Catalunya:
Crec que la República la farem des dels nostres pobles i ciutats, ajudant a millorar la vida
de la gent i el seu dia a dia. Primàries Catalunya posa a les mans de la gent de cada poble
la creació de la llista de candidats a les municipals del Maig, sense intermediaris. I també
la creació del programa electoral que es presentarà a aquestes eleccions. Entre tots
decidirem les nostres prioritats. Veient que sembla que els partits s´han ficat en un
atzucat i no troben la sortida, es qüestió de que aconseguim tenir molts municipis amb
consistoris indepes que empenyin cap a la República més aviat que tard. I Bigues i Riells
del Fai ha de ser un d’ells!
Sempre tenint en conte que els dos nuclis del municipi tenen les seves característiques i
necessitats, en la meva candidatura vull donar especial importància als temes relacionats
amb:
-

Medi natural/sostenibilitat/reciclatge/economia circular

-

Comerç i productes de proximitat
Proveïdors catalans en tots els serveis municipals (bancs, llum, telefonia...)
Empreses i micro-empreses al municipi
Polítiques de recolzament a la dona, emprenedoria femenina
Educació en noves tecnologies
Cultura: musica, teatre, cine...
Equipaments municipals: nova piscina; nucli històric de Bigues
Mobilitat: plaça del Mercat; millora de carrers; camins rurals

Tinc moltes ganes de treballar pel meu poble i el meu país, espero contar amb els vostres
vots!

Salutacions cordials.

Si vols saber-ne més de mi, visita el meu perfil a LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/carlotalasierra/

