Sóc l’Arantxa Ferrer Ramos, tinc 25 anys, visc a
Gelida. M’agrada Gelida. És el poble on he viscut des
que vaig néixer, on he estudiat i he crescut. Sempre
he

intentat

formar-ne

part

de

manera

activa,

involucrada en diferents programes de la ràdio i
practicant-hi esports: natació, karate, futbol i bàsquet.
Mai m’ha interessat massa la política, ni he estat en cap llista electoral anteriorment
però penso que ha arribat el moment d’implicar-me en aquest nou àmbit i ajudar a fer
de Gelida un poble millor. Crec en el projecte Primàries Catalunya i en aquesta nova
manera de fer política que dóna tot el protagonisme a la gent del poble. Em presento
amb ganes d’aportar idees, de proposar canvis i donar veu a tots aquells que com jo
no ens sentim identificats amb cap partit polític.
L’entrada de persones no ‘‘professionals de la política’’ a les institucions locals és una
oportunitat per qüestionar inèrcies, canviar dinàmiques instal·lades que es donen per
descomptat. Crec que com més transversal sigui la llista de candidats, més èxit pot
tenir el projecte. M’hi afegeixo per enriquir la transversalitat.

Tinc una manera de comunicar-me planera. Dic les coses tal com les veig i em faig
responsable d’allò que dic. Procuro ser coherent amb les meves idees i conseqüent
amb les meves decisions. Estic acostumada a treballar en equip.
EXPERIÈNCIAPROFESSIONAL
PRÀCTIQUES COM TÈCNICA D’ESPORTS EN EL MEDI NATURAL

Lapica Trips - BCN | Febrer 2019
Activitats en el medi natural a les cases de colònies.
TÈCNICA ESPORTIVA

Fundesplai. Fundació Catalana de l’Esplai | Juny - Agost 2018
Programació i dinamització d’activitats educatives, excursions i natura en campaments
i cases de colònies.
Realitzant també esdeveniments educatius sobre la sostenibilitat i el medi ambient
arreu del territori català.

PRÀCTIQUES COM A TÈCNICA D’ESPORTS

Centre Penitenciari Brians 2. Sant Esteve Sesrovires l Feb 2018 – Abr 2018
Realitzant funcions de monitoratge en la pràctica de diferents activitats com són el
futbol, l'atletisme, la musculació, raqueta i volei entre d'altres. També seguiment i
avaluació dels interns mitjançant el SAP.
MONITORA DE LLEURE

Esplai Viu Bolvir. Bolvir de Cerdanya | Juny - Agost 2015 i 2016
Programació d'activitats assistint al director de lleure i la dinamització d'aquestes.
ENCARREGADA DE BOTIGA

Petardos CM. Vilafranca del Penedès | Maig - Juny 2015
STAFF

Barcelona Bosc Urbà Fundació Cet10 | Feb 2015 - Dec 2017
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Eureka Flooring. Sant Sadurní d'Anoia | Eventualment 2011-2012
ENTRENADORA DE BÀSQUET

Escola Jaume I i Escola Alfons I. Llívia i Puigcerdà. Cursos 2010-2012

FORMACIÓACADÈMICA
CURSANT 4RT CAFE, CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Universitat Ramon Llull | 2015 - Actualment
CFGS AAFE, TÈCNICA D’ ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

Escola Vitae | 2013 - 2015
TÈCNICA EN SALVAMENT AQUÀTIC

Escola Vitae. Barcelona | 2013 – 2015
CFGM CAFEMN, TÈCNICA EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL
MEDI NATURAL

IES Pere Borrell. Puigcerdà | 2011 – 2012

