Jo: Dolors Pont i Costa amb D.N.I. 77273676R, vaig néixer a Sagàs
el dia 24 de Febrer del 1957.
Actualment resideixo al C/ Pau Claris, 27 ( Cal Ramons) de Gironella.
Estic casada i sóc mare de dos fills majors d’edat.
En l’àmbit laboral, vaig estudiar fins a 2on. de batxiller. Als 18 anys,
vaig començar a treballar com a secretària a una autoescola. A partir
d’aquí sempre he sigut autònoma. He tingut una empresa en el sector
del tèxtil, la qual vem aportar feina a molta gent. Però degut a la crisi
del tèxtil, vàrem tinguer que tancar.
Actualment, tinc un bar-restaurant al C/ Pau Casals, 23 de Puig-reig.
He fet també funcions com a secretària de l’Escuderia de Gironella i
de l’ AMPA del IES Pere Fontdevila.
En l’àmbit polític, vaig formar part de les llistes municipals d’ E.R.C.
en dues campanyes electorals, en les quals vàrem guanyar un
regidor.
Les meves motivacions i el que em porta presentar-me, principalment
ès fer el que sento dintre meu, fer el bé pel poble, i escoltar-lo, que
tothom pugui expressar i demanar el que faci falta, ser ajudat i que
tothom estigui en igual de condicions.
Per altre banda, quan van ser empresonats els nostres polítics, que
només havien fet el que el poble els hi vem demanar, el meu cor se’n
va anar una part amb ells.
I per tan és molt important que tots portem aquest granet de sorra,
tots junts aconseguirem fer un país.
I com que dono la meva vida laboral com a feta, el pas de la vida i el
que he après d’ella, em sento preparada per ser candidata, treballar
pel poble i donar tot el que puc, perquè JO sóc un d’ells. No tinc cap
obstacle que m’ho impedeixi, i el més important és que la meva
familia està amb mi.
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• Em comprometo a treballar fidelment pel dret a
l’autodeterminació i independència de Catalunya.
• Em comprometo a actuar sempre per la millora i progrés del
meu municipi i el meu país.
• Em comprometo a respectar , defensar i promoure la
democràcia i els drets recollits a la declaració universal dels
drets humans de les nacions unides.
• Em comprometo a promoure la participació a tothom, que vulgui
aportar el seu talent al projecte realitzant processos
democràtics, que impliquin al màxim la ciutadania.
• Em comprometo a obrar sempre respectuosament la
campanya de bona fe, i a complir el reglament de les Primàries
De Catalunya.
• Em comprometo a donar compliment als compromisos de la
candidatura fruit de la participació ciutadana.
En dono fe. Dolors Pont i Costa
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Aporto signades les següents declaracions jurades.
• No he estat immersa en processos judicials per delictes contra
les persones, i per violència.
• No he estat immersa en processos judicials que impliquin
delictes econòmics o de corrupció política amb sentència
condemnatòria.
• No he donat suport a cap organització política que hagi decidit
concórrer a les eleccions municipals, alternativa a la que
sorgeixi a partir del procés democràtic.
Primàries Gironella, 2019.
En dono fe. Dolors Pont i Costa.

