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La meva candidatura per a Primàries Castelldefels
Qui sòc?
Vaig néixer a Barcelona al 1995 encara que he viscut sempre a Castelldefels.
Sóc graduada en Biologia Humana per la UPF i actualment estic cursant un
màster en indústria farmacèutica i biotecnologia. He estat delegada durant
dos anys del meu grau universitari on he tingut la ocasió de desenvolupar les
meves habilitats com a representant i mediadora a petita escala. Les meves
inquietuds professionals giren al voltant de la ciència, la sanitat, la innovació i
el servei al progrés social.
Em defineixo com una persona íntegra i compromesa tot mantenint una ment
oberta i cercant l’aprenentatge constant.

Per què em presento com a candidata?
Tot i la meva formació, l’àmbit de la política ha pres un pes molt important en la meva vida i el meu entorn
degut als esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya en els últims anys. El fet de presenciar la vulneració
reiterada de drets fonamentals i l’ús de la violència per part de l’Estat espanyol contra un poble pacífic, m’ha
fet sentir interpel·lada com a jove que aspira a un futur digne i lliure de repressions per a tots i totes en un nou
país. I és precisament en la plataforma de Primàries on he vist l’oportunitat de materialitzar la meva il·lusió i
el meu compromís per a construir la República Catalana començant pel meu municipi.

Què vull per a Castelldefels?
Crec que Castelldefels atresora un gran potencial com a ciutat diversa, acollidora i madura. Precisament és
això el que vaig constatar l’1 d’Octubre; ciutadans i ciutadanes de totes les edats mobilitzats i compromesos
per a defensar el seu dret a decidir. És primordial que la ciutat no perdi l’energia que deriva de fets com aquest
i l’inverteixi en construir una convivència basada en el respecte i la defensa per la llibertat d’expressió i la
cultura.
Cal que la ciutadania es senti la responsable principal del present i el futur del seu municipi i Primàries
Castelldefels possibilita assolir aquest objectiu. És ben cert que la nostra ciutat pot millorar en termes de
neteja, mobilitat, civisme, comerç i respecte pel medi ambient, entre d’altres. Aconseguir això passa per
acurtar distàncies entre votants i representants i establir una relació d’igualtat real.
Que Castelldefels recolzi la implementació de la República Catalana significa avançar cap a un canvi de
paradigma social, econòmic i polític. Tenim la oportunitat d’encetar un projecte amb unes noves regles de
joc, sense jerarquies autoritàries ni paternalismes, tot sumant forces amb la resta de municipis del país.
Pensant en les noves generacions, disposem d’eines com l’educació, la cultura, el feminisme o la memòria
històrica que tenen un poder determinant per a construir un futur digne i amb més encerts. I en aquest repte,
tothom és benvingut.

