Lídia Morera Culebras
Nascuda a Barcelona fa 41 anys. He viscut la majoria de la meva vida personal,
familiar i laboral a Esplugues de Llobregat. Sóc filla, néta i besnéta
d’espluguins. I sóc mare d’un meravellós nen de 7 anys que és la raó de la
meva vida.

Què faig:
Treballo actualment en el món de la comunicació i les xarxes. He estat
formadora de joves que no han assolit l’ESO en cicles formatius i d’adaptació.

Què m’agrada:
La política m’ha apassionat des de joveneta. Recordo una frase del meu pare
quan era adolescent i em queixava constantment del què em semblaven grans
injustícies: “Lídia, si les coses no t’agraden, implica-t’hi i canvia-les”
M’encanta llegir, el teatre i la música. M’agraden les llargues converses i
envoltar-me de gent que no pensa com jo. M’apassiona viatjar. I m’agrada la
meva família i les meves amistats. M’agrada anar a la Jarra i la Pipa a fer una
copa de vi en bona companyia, sempre que la feina i la vida familiar m’ho
permeten. Faig ballet clàssic a una de les millors escoles de dansa del món
que, per cert, és a Esplugues, A escena.

Per què em presento a les Primàries Esplugues:
Per compromís amb el poble que m’ha vist créixer. Perquè crec que els
republicans hem d’anar units per combatre el feixisme i per implementar la
República. Perquè sóc fidel al mandat de l’1 d’octubre i perquè crec que no és
moment de partidismes, sinó de país,

Què n’espero d’un ajuntament republicà:
Que defensi la democràcia i que empoderi la ciutadania mitjançant processos
participatius reals i vinculants. Que escolti de veritat i, sobretot, que faci tot el
possible per construir les bases de la futura República Catalana.

Com imagino Esplugues:
Me l’imagino com la ciutat de la qual el meu fill, quan sigui gran, no haurà de
marxar si no ho vol. Imagino una ciutat més solidària. Un espai de trobada on
tothom que el visiti, s’hi vulgui quedar. Imagino comerços oberts i plens de
vida. Terrasses a la fresca on petar la xerrada amb els amics i la família.
Imagino un cinema. Imagino espais on els nens i nenes siguin feliços i puguin
compartir els seus moments d’oci i d’aprenentatge. Imagino Esplugues amb
música en viu i donant veu al talent del poble. Desitjo una Esplugues
compromesa i fidel amb els valors republicans. Una Esplugues on la família
d’un veí exiliat per motius polítics rebi tot el recolzament i suport institucional.
Una Esplugues reivindicativa i que, evidentment, no multi a ningú per
reivindicar la democràcia o penjar llaços grocs.

Què milloraria:
No crec que es tracti de millora, sinó d’un canvi de paradigma i de marc
mental. La República ha de començar per força als ajuntaments. Els principis
de llibertat, igualtat i fraternitat haurien de ser l’ànima mater d’un ajuntament.
Cada acció, cada pla municipal, cada infraestructura i cada impost haurien de
tenir aquests tres punts com a eixos principals.

Què valoro de l’ajuntament actual:
L’Ajuntament és ple de bons servidors públics i de persones amb vocació real
de servei. Tot aquest potencial hauria de revertir de forma directa en la
ciutadania i no respondre a interessos partidistes i electoralistes. Massa sovint
comprovem que no és així. Un clar exemple és que, actualment, les obres de
millora d’infraestructures i serveis s’executen sempre durant els dos darrers
anys de mandat. L’objectiu és evident per mi, assegurar-se bons resultats en
les següents eleccions. Sempre he cregut que el calendari hauria d’anar
marcat per les necessitats socials no pas per l’agenda electoral.

Què puc aportar com a regidora de l’ajuntament:
Experiència i coneixement. M’agraden les persones i em fa feliç ajudar-les a
ser més felices. Pot semblar utòpic però crec, sincerament, que això és la base
del servei públic: el benestar dels altres. Els problemes, preocupacions i
somnis dels meus veïns i veïnes només se’ls pot donar solució des de
l’empatia i l’amor. Sinó som capaços de sentir una situació aliena com a pròpia
no farem el màxim possible per solucionar-ho.

