PERFIL: MARIA ANTÒNIA PERET CAMPRECIÓS

QUI SÓC: La meva mare era filla de Sant
Just i el meu pare de Cornellà de Llobregat
Vaig néixer l’any de la gran nevada, el 1962,
i sóc la gran de tres germans. Després d'uns
anys vivint a Cornellà, als anys setanta vaig
venir a viure a Sant Just Desvern, a casa
dels meus avis. Sóc Graduada Social i he
treballat 30 anys a Sant Just en tasques d'
assessorament laboral . Sóc casada i mare
de tres fills.

QUÈ FAIG:
Actualment estic a l’atur però tinc una vida associativa molt activa : sóc membre del
Col.legi de Graduats Socials de Barcelona, de l´Associació de Dona i Empresa de Sant
Just, membre de Greenpeace, de l´Associació d´Amics de les Roses de Sant Feliu de
Llobregat i formo part del Club de Lectura de les Escoles Municipals de Sant Just.
QUÈ M´AGRADA:
Sóc una enamorada de la vida, m’agrada viatjar, el cinema, la lectura, el cinema, caminar,
fer esport. Vaig formar part del primer equip femení de bàsquet de Sant Just. També
m'agrada la jardineria i sobre tot veure créixer els meus fills.
PER QUÈ EM PRESENTO A PRIMÀRIES SANT JUST:
Per què estem vivint un moment històric i crec que la política local és una eina per ajudar
en el nou projecte de Catalunya .
QUÈ ESPERO D´UN AJUNTAMENT REPUBLICÀ:
Un ajuntament proper a les persones i que la seva finalitat sigui la defensa dels valor
democràtics i la llibertat d’expressió del poble de Sant Just.
COM IMAGINO SANT JUST:
Un poble de l’àrea Metropolitana de Barcelona que aprofiti els avantatges d'estar prop
d'una ciutat com Barcelona, però que, al mateix temps, pugui conservar l'essència de la
vida de poble. Sant Just ha d’adaptar-se al futur i obrir-se cap al parc Natural de
Collselola com també, establir vincles amb altres municipis del Baix Llobregat com Sant
Feliu, Sant Joan, Cornellà o Esplugues.
QUÈ MILLORARIA:
Serà per mi la primera vegada que m'involucro en un projecte polític. Tot ha anat molt
ràpid. D'entrada voldria conèixer totes les persones que formen part de l'equip de
primàries i també les que actualment estan treballant a l’ajuntament. Desitjo formar part
d'aquest nou equip i aconseguir un bon projecte municipal pels propers anys a Sant
Just.

QUÈ VALORO DE L`ACTUAL AJUNTAMENT: L’esforç per millorar els espais públics i
equipaments; les accions a favor de la mobilitat de les persones i les comunicacions i
també el suport al comerç local.
QUÈ PUC APORTAR COM A REGIDORA L´AJUNTAMENT DE SANT JUST:
Per la meva experiència laboral en l’assessorament laboral a les empreses de Sant
Just i als treballadors, crec que puc aportar idees i coneixements en la política per a les
petites i mitjanes empreses. També m'agradaria ajudar a millorar la situació social de les
famílies en situació de risc. Confio molt en el treball en equip i especialment crec en la
força de les dones a fi de millorar el nostre poble de Sant Just .

