CURRICULUM VITAE
Nom i Cognoms: Isabel Sala Casteràs
Nascuda:
A Bell-lloc d’Urgell
Resideix:
A Lleida -Pardinyes- des dels 6 anys, i ja en fa uns quants
Tinc dos fills
DADES PERSONALS
1977-1988
1988-2003
2003-2019

SAFA – Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa
Auxiliar Administrativa
Generalitat de Catalunya
Auxiliar Administrativa
Generalitat de Catalunya
Administrativa
DADES ACADÈMIQUES

Formació acadèmica
2012
CFGS en Administració i Finances INS “La Caparrella” de Lleida
1990-1991
COU (Curs d’Orientació Universitària) IES “Marius Torres” de Lleida
1990
BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) IES “Marius Torres” Lleida
Titulacions de llengua catalana
2000
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Curs de llengua catalana de nivell D
1989
Junta Permanent de Català
Coneixements mitjans de llengua catalana nivell C
1993
Junta permanent de Català
Coneixement suficients de llenguatge administratiu
ASSOCIACIONS, ENTITATS I ORGANITZACIONS
Organització de veïns de Pardinyes Orvepard
En sóc sòcia veterana – sòcia núm. 82- encara que no hi participo activament
Cercle de Belles Arts de Lleida
Vaig ser membre de la Junta -com a Secretària i vocal de comunicació- des de finals de 2013 fins
al 2016, actualment en sóc sòcia.
Procés Constituent – Associació pel Canvi Social, Pacífic i Democràtic
En sóc membre des dels seus inicis al 2013 per l’assemblea del Segrià, he assistit a diversos
promotors en representació de l’esmentada assemblea. També he estat membre de la
Coordinadora en dues ocasions. Actualment col·laboro -molt poc- en la Comissió de
Comunicació.
Sòcia de l’ANC
Sòcia d’Omnium Cultural
Sòcia de Plataforma per la Llengua
Sòcia de Acción Contra el Hambre
Afiliada a CCOO
Procuro fer col·laboracions puntuals freqüents a Proactiva Open Arms i altres ONG’s d’ajuda a
refugiats.

Vull ser candidata de PrimàriesLleida perquè des
del moment en què em vaig adherir a Procés
Constituent vaig tenir molt clar que s'havia de fer
camí cap a un nou model d'estat. Em vaig
comprometre a treballar per la República del 99%,
per la qual cosa, calia esmerçar esforços per tal que
Catalunya aconseguís tenir una Constitució pròpia
que inclogués els màxims punts del nostre decàleg.
Com que el mateix que desitjo per al meu país ho
desitjo també per a la meva ciutat, estic disposada
a treballar per aconseguir:
-

que Lleida sigui una ciutat pionera en la defensa d’una banca pública i ètica. Que no
pateixi especulació financera, així com, que les persones que hi viuen tinguin una
fiscalitat justa i uns salaris i pensions dignes.

-

que la nostra ciutat sigui pionera en la implementació d’una democràcia participativa,
què comporti el debat i la participació dels seus conciutadans mitjançant mecanismes de
participació, com ara, les audiències públiques, entre altres. I que els mateixos ciutadans
puguin exercir també, i en bona lògica, el control dels càrrecs electes.

-

que les persones que hi resideixen puguin gaudir d’un habitatge digne, i d’una educació
i sanitat públiques de qualitat.

-

que sigui urbanísticament ben dissenyada, tant pel que fa als espais públic com en la seva
mobilitat, tenint com a prioritat les persones de mobilitat reduïda.

-

que es remunicipalitzin tots els serveis públics externalitzats, els interessos privats no
poden passar per sobre d’allò que és públic, començant per l’aigua.

-

que la llengua emprada com a prioritària en l’administració de la ciutat sigui el català.

En definitiva, que Lleida sigui una ciutat multicultural, laica, diversa, feminista, neta, ecològica,
esportiva, pacífica, acollidora, és a dir, tal com ja és ara...però millor perquè serà
independentista! I també, perquè no?, ben comunicada amb la resta de ciutats de Catalunya i
del món, tant pel que fa a les persones com a les mercaderies, tenint sempre ben present que
el consum millor i més responsable és el de proximitat.

