Sóc la Montse Berbel. Vaig néixer a Sabadell l'any 1955.
Els meus pares, d'origen andalús, van arribar a Catalunya amb les
seves famílies just acabada la guerra quan encara eren uns
adolescents.
Durant 15 anys de la meva vida laboral, i després d'acabar els estudis de magisteri,
em vaig dedicar professionalment a l'ensenyament. L'any 1987 vaig abandonar el
món de l’educació per iniciar una nova etapa a l’empresa privada, primer com a
treballadora i finalment dirigint el meu propi negoci, tasca a la qual he dedicat els
darrers 30 anys de la meva vida.
En aquest moment, amb més llibertat per dedicar el meu temps a altres tasques,
m'agradaria contribuir en tot el possible a assolir dos grans objectius: (1) aconseguir
que Catalunya sigui un Estat independent i (2) contribuir a la consolidació d’una
manera diferent de fer política. I estic convençuda que les primàries responen a
aquests dos objectius.
Els següents punts son alguns dels aspectes sobre els que m’agradaria
treballar I que poden servir de base per a la confecció del programa que haurà
de sortir després d'aquestes primàries:
•

Promoció de la unitat d'acció entre totes les forces
independentistes i sobiranistes de la ciutat. L’objectiu final és la
república independent de Catalunya.

•

Creació de vies de participació de la ciutadania en la deliberació i
elaboració del projecte de ciutat.

•

Promoció del consum responsable i de km 0.

•

Aplicació de polítiques de respecte amb el medi ambient i de consum
d'energies renovables.

•

Promoció de polítiques culturals i educatives que enforteixin la ciutat en tots
els seu àmbits. Pensem si volem una ciutat culturalment depenent de
Barcelona o amb entitat pròpia.

•

Generació de polítiques de solidaritat, protecció I cohesió social

•

Enfortiment del teixit empresarial I associatiu de la ciutat

•

Exploració de vies de col·laboració entre les institucions universitàries I
empresarials que tenim a Sabadell tot integrant-les a la ciutat.

Hem de pensar en com volem que sigui la nostra ciutat d’aquí 20 anys.

