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Montornès del Vallès, Gener 2019.
El meu nom és Yolanda Barreiro Prats, nascuda a Barcelona el 10 de setembre de 1963, tinc 55
anys. Visc a Montornès del Vallès des de fa 22 anys. Pel poble de Montornès he tingut una
vinculació especial, des de molt petita, ja que tot i que només veníem els caps de setmana i a
l’estiu, vaig aprendre les coses bones que té viure en un lloc on les persones estem més a prop
els uns dels altres.
La meva Formació sempre ha estat en conèixer les àrees funcionals d’una empresa, i per això
vaig acabar els estudis de Formació Professional Administració i vaig seguir amb el Grau en
Administració d’empreses i Marketing. I sense deixar la meva formació, he treballat com a
gerent en diferents empreses del sector servei, amb la funció de posar-les en marxa. I tot,
combinat i com a prioritari el fet de ser mare. Fa 10 anys vaig veure la possibilitat de tenir la
meva pròpia petita empresa de fabricació-subministrament en el sector serveis, i fins a dia
d’avui.
Des de l’any 1997 vaig estar treballant: a l’ampa de l’escola Can Parera, també a l’ampa de
l’escola Mogent, a la FAPAC i a l’Associació Dones per la Convivència, així com també altres
taques socials de forma voluntària. Ara amb tots els últims esdeveniments polítics a casa
nostra he estat escoltant, veien, participant no activament, i quan vaig entrar en contacte amb
Primàries Montornès, haig de dir que vaig sentir afinitat, coincidència en pensament,
opinions, etc... si bé jo prefereixo ajudar en la tasca que calgui sense ser cap visible, finalment
he decidit inscriure’m com a candidata.
Em presento pensant en treballar per una gestió transparent i que hi hagi vocació en totes les
àrees de treball. Crec que puc aportar:














Treballar les necessitats del teixit comercial i empresarial de Montornès.
Integració en tots el àmbits.
Industria neta, de recerca, robòtica.
El civisme, tasca principal.
Educació continuada.
Seguretat i prevenció.
Veure que les polítiques socials arribin a qui les necessita.
Recuperar vells oficis.
Atenció a les persones més vulnerables.
Promocionar l’àmbit formatiu a totes les edats.
Respecte a l’entorn natural des de la coneixença.
Participació ciutadana en tots els àmbits.
Etc...

