CARME RIERA i ROURA
Tinc 61 anys i soc filla d’Arenys de Munt.
“No volem les engrunes ni tan
sols el pa, volem el forn sencer
per decidir quin pa fer.”

El poble ha parlat i ara toca fer efectiu el mandat de l’1 O. La força és de la gent. És per
això que crec amb la importància de les Primàries i em presento per fer pinya i
incorporar a l’Ajuntament gent republicana.

Formació acadèmica i continuada:
Sempre he pensat amb la importància de la formació continuada i constantment estic
fent cursos i tallers.
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Batxillerat elemental Col·legi de les Escolàpies d’Arenys de Mar i Masnou.
Batxillerat Superior a Düsseldorf – Alemanya.
Curs de Coaching i PNL
Curs Habilitats directives
Formació de formadors.
Resolució de conflictes.
Els conflictes i la seva gestió al món empresarial.
Estratègies pràctiques davant de conflictes.
Curs de direcció d’equips de treball.
Cursos d’Auto Descobriment.
Tallers d’escriptura.
Com preparar una visita i realitzar una visita comercial efectiva.
Curs venedor Tècnic
Seminari sobre tècniques de venta. Orbi Consulting
Seminari sobre tècniques de negociació. Orbi Consulting
Seminari sobre tècniques d’administració del temps. Orbi Consulting
Tècniques de comercialització i Gestió empresarial. Orbi Consulting.
Curs de relacions humanes de DALE CARNEGIE. Convalidació universitària
University of State of New York
Actualment estudiant italià.

Activitats Professionals:
Com esposa i mare de dos fills, el meu objectiu principal, sempre, ha sigut poder
conciliar la meva vida familiar i laboral, és per això que he treballat, fonamentalment,
pel meu compte:
• Negoci propi de confecció (amb personal). Funció de gestió, formació i
comercialització.
• Comercial de venta directa a empresaris i venta directa minorista.
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•
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Formadora a FODEM i associacions diverses.
Formació de creació i creació de negocis en xarxa. NETWORK MARKETING.
Botiga de roba i complements de senyora. Venta minorista.

Trajectòria social i política:
Com a DONA crec amb el potencial de les dones i la necessitat de formar part de la
vida, tan laboral i social com política; i donar, especialment, la nostre visió amb ulls de
dona. Pel que he fomentant la participació de les dones a tots els àmbits; animant i
apoderant-les a fer i aconseguir els seus objectius.
És per això que he sigut:
• Sòcia Fundadora i Presidenta durant set anys de l’Associació de dones
“donaviva”, a Arenys de Munt.
• Sòcia fundadora i Presidenta durant dos anys de la Federació de dones del
Maresme, amb la participació d’onze associacions.
• Sòcia fundadora de l’Associació de dones empresàries i emprenedores del
Maresme: “Dóna’t un impuls”.
Com a MARE vaig formar part del Consell escolar de l’AMPA a l’escola Sant Martí,
a on vàrem treballar per aconseguir, entre altres objectius, l’escola en català.
També vaig ser membre actiu a l’AMPA de l’Institut d’Arenys de Mar.
Com a CIUTADANA penso que el poble és el que ens fa sentir que som part d’una
societat i d’una família molt més amplia que la de la pròpia sang.
En aquest últims mesos, amb tot el que ha anat passant, hem après a ser poble.
Sempre he cregut que tots i cada un de nosaltres hem de participar en el que puguem,
per fer del nostre poble, un poble millor i treballar per una societat on qualsevol es
pugui desenvolupar lliurement, satisfaent les seves necessitats.
Amb aquest objectiu vaig ser:
• Militant del partit independent “Arenys de Munt 2000” i Presidenta del mateix
durant uns anys.
• Membre de l’assemblea per la Consulta per a la Independència del 13 de
setembre del 2009 a Arenys de Munt.
Objectius per Catalunya:
Apoderar la ciutadania. Promoure la regeneració democràtica. Implantar el mandat
de l’1 O.
Per Arenys de Munt:
L’objectiu és treballar pel bé del poble.
Donar visió de dona a tots els problemes i situacions que hi hagin o vagin surtin.
Representació republicana i independentista potent.
Vull un poble que defensi, en tot moment, que els problemes polítics es resolent
votant democràticament, no a cops de porra.
Un poble pioner en salut comunitària i en ensenyament, bases essencials de la
societat. Un Arenys de Munt, exemple de solidaritat i benestar.

