Mireia Grau Camps

Em dic Mireia, encara que no soc nascuda a Sant Feliu
sempre l’ he considerat casa meva, aquí: m’he divertit
de petita, he fet les descobertes i entremaliadures
pròpies de l’adolescència i amb el Pere hem bastit la
nostra família i juntament amb les nostre filles la
Mariona i la Vinyet hem participat plenament en tots
els àmbits de la vida social del poble. Sempre he mirat
de retornar a Sant Feliu una mica de tot allò que he
rebut per part seva escalf, proximitat, solidaritat en
definitiva valors que son difícils de trobar a ciutat,
I és ara a la maduresa que m’entristeix veure com poc a
poc prenc distància del poble que tant he estimat.
Crec que ens hem fet grans i no ho hem sabut fer prou
be, Som molts més amb els mateixos serveis o quasi,
amb un petit comerç que lluita molt sol per mantenir-se
amb un jovent que no sap que fer i li manquen espais
propis, amb actes culturals poc consensuats, amb un
deteriorament considerable de infraestructures.
En la mesura del que m’han permés les meves
obligacions he participat i participo activament dels
actes del poble, col·laboro amb les entitats i m’he
involucrat personalment en ajudar a desenvolupar el
projecte educatiu de la llar d’infants ( Junta directiva),
de l’escola (AMPA i delegades, Consell escolar) i de l’
institut (AMPA).
Ara més gran i més lúdica m’ho passo molt be com a
membre, juntament amb un grapat de gent molt
enriquidora, de la Comissió de festes.

Que vull per Sant Feliu de Codines
No tinc solucions màgiques, però crec que aquest projecte és engrescador per recuperar les
ganes de “fer “en grup, per deixar-nos de queixar del que no funciona i buscar idees noves
o be recuperar allò que funcionava i no hem sabut conservar, en aquest afany segur que ens
equivocarem però millor això que veure-ho passar tot sense implicar-se. Jo vull ,sobretot,
tornar a veure gent que “fa poble” colles de jovent amunt i avall, tot i que de vegades
trasbalsin el son, nens fen sorra a la plaça i pares fen petar la xerrada, grans que no calgui
encabir en el context “avis”,en definitiva vull un poble que no exclogui ningú i tots hi
trobem el nostre espai. Vull que deixi se ser un poble adormit i per sobre de tot que no es
converteixi en un lloc per anar a dormir.

Currículum
Per a qui pugui interessar soc advocat de professió, especialitzada en cooperatives
agrícoles, fundacions i associacions, de totes aquestes entitats he aprés a treballar en
equip.
Al marge de la feina m’agrada molt llegir, les coses velles que pots “customitzar” i donar un
nou ús, el teatre i totes les arts en general. En aquests temps en que predominen les
enginyeries jo soc una ferma defensora de les Humanitats.

