Sóc la Júlia Viussà, nascuda a Sant Feliu, el poble que
m’ha vist créixer. Em considero una persona inquieta,
amb ganes d’aprendre i d’estar involucrada en coses
que m’enriqueixin a nivell personal i que puguin arribar
a causar un impacte positiu al meu voltant.
Amb el títol de graduada en Estudis Literaris sota el
braç, i amb un interès especial en els estudis d’igualtat i
gènere, considero que una forta aposta cultural i social
ajudaria al poble a encaminar-se cap a un model més
dinàmic i participatiu que anés des de donar continuïtat
i suport a les diferents entitats del poble, fins a crear
una xarxa d’oportunitats als joves que hi viuen.

Júlia Viussà Meya

Per això crec que aquest projecte, amb gent diversa que
abraça la idea de treballar plegats per assolir un objectiu
comú, és la millor via perquè entre tots i totes puguem
dir i fer la nostra per construir la millor versió del poble
que tots volem. I per això he decidit sumar-m’hi.

Què vull per Sant Feliu de Codines
Una renovació, un canvi. Crec que Sant Feliu es troba estancat, i que amb l’ajuda i la
implicació de la seva gent, que ja demostra una ferma voluntat de fer coses (per exemple, a
través de les entitats), podem aconseguir encaminar el poble cap a un model renovat, cuidat
i millorat, i poder realment sentir orgull del poble que estimem. Un model inclusiu, que
abraci la diversitat d’opinions i idees i amb oportunitats reals pels joves.

Currículum
Graduada en Estudis Literaris i amb cursos d’especialització en igualtat i gènere, sento un
interès i una passió innates a tot allò que envolta la cultura (també la popular). Segurament
és per això, ajuntant-ho amb un esperit curiós i inquiet, que formo part de diferents entitats
i colles del poble: el grup de teatre Deixalles’81, el grup del Correfoc del Follet i la Fantasma,
l’Ateneu i el col·lectiu feminista Transfeministes Codinenques.

