Juliana Martinez Tomàs
Hola!
Sóc la Juliana de Guissona. Nascuda el 1974, sóc
Tècnica Superior en Gràfica Publicitària, ofici al qual m’he
dedicat intensament des dels 20 anys. He desenvolupat
altres feines de gestió, administració i atenció al públic,
alhora que també sóc monitora. Ens tots aquests espais he
treballat amb equips de persones molt diverses, enriquintme de cada experiència i moment, treballant sempre des
del sentit comú i el respecte a la diversitat.
He estat i sóc emprenedora, especialment en el món del
lleure. La meva formació constant, sobretot en el món
laboral, em disposa a escoltar i adquirir nous coneixements
i aprenentatges en qualsevol tasca a realitzar.
Des que vaig decidir formar una família, les prioritats van
canviar i la feina ha anat passant en un segon pla, dedicant
la major part del temps al que crec que és el més
important: la família. La passió, però, pel meu ofici ha fet
que mai deixés de fer el que més m’agrada de manera
“freelance”: el disseny i la fotografia.
Guissonenca d’aquelles que alguns en diuen “de tota
la vida”, definició que durant uns anys em feia certa gràcia
i que en els darrers no m’agrada tant, ja que per a les
noves generacions de guissonencs (fills i filles de famílies
arribades d’arreu del món) penso que no és una frase que
els faci sentir un més del poble.

Mantenir les arrels i crear nous vincles és un dels
motius pels quals m’agradaria treballar: un model de poble
i país integrador de veritat, on els grans deixin fer als petits
i poder treballar la integració d’una manera real, fer
desaparèixer les etiquetes i deixar-se de prejudicis i
polítiques per sortir del pas.
Cuidar les persones, les petites coses que ens afecten el dia
a dia i ens fan la vida més fàcil. Tenir un poble endreçat,
net, acollidor, potenciant les persones i fer de la Guissona
del S.XXI una vila dinàmica, participativa, culturalment
atractiva i emprenedora, tot donant la importància i
recolzament necessari a les nostres associacions, que tanta
feina han fet i estant fent per cuidar el teixit social de la
nostra vila.
La Guissona que tenim avui, administrativament parlant,
és una Guissona que molts cops no m’ha representat. I és
per aquest motiu que he intentat defensar, des del meu
petit espai i amb respecte, que les coses es facin d’igual a
igual.
Em considero una persona polivalent, responsable, sincera
decidida i amant de la justícia, que per desgràcia ha estat
tan escassa en els darrers temps, justícia i seny que molts
cops tampoc he vist reflectida al meu ajuntament.
Fins l’1 d’Octubre de 2017 vaig creure que la independència
de Catalunya era una fita política, que jo, com a Juliana,
podia delegar votant cada quatre anys als uns o als altres.
Després del desencís que m’han ocasionat els partits
polítics, veient com han anat i van les coses i pensant en el
projecte que he escollit defensar, em plantejo una realitat
molt diferent.
Vist el vist, arribo a la conclusió que un projecte de país
només pot funcionar des de baix. Així s’ha anat
demostrant, i tot i el desencís que sentim molts en aquets
moments, jo em sento forta i penso que, com molts que ja
hem pujat al tren de la república, podem aportar la nostra
manera de fer i treballar pel bé d’un objectiu comú, amb
ganes de fer bé les coses pensant en totes les
guissonenques i tots els guissonencs.

És per això que prenc la decisió de presentar-me com a
candidata per Primàries Catalunya a Guissona. Em presento
tenint en compte el moment d’excepcionalitat que viu el
nostre país, desitjant aconseguir la unió entre les diferents
veus de les persones que apostem per la república.
Crec que tinc el perfil de persona que encaixaria en la nova
proposta de govern municipal: per una banda he estat
treballant en la organització i gestió de petites empreses i
entitats. Per altra banda em considero treballadora,
discreta, compromesa, amb do de gents, amb ganes
d’escoltar, aprendre i participar en nous projectes.
El passat, passat està i cal trobar, encara que sigui petita,
aquella cosa positiva que ens ha fet créixer en cada
moment. Els errors ens fan avançar i cal aprendre d’ells.
Així doncs, en aquest moment on els nostres drets es
vulneren constantment, no hi ha opció. Tenim l’oportunitat
de forjar forts canvis a les estructures socials i polítiques. El
país que volem s’ha de basar en el poder del poble, en la
democràcia participativa vinculant.
Catalunya ha estat capdavantera en molts moments
històrics i l’únic que tira endavant un país som les
persones.
Agafem fort aquesta eina que se’ns ha donat, Primàries
Catalunya, i treballem en aquest espai de participació des
de la responsabilitat i la necessitat d’un poble de fer sentir
la seva veu.
Com a veïna de Guissona m’agradaria que els que hi som,
tots, poguéssim dir orgullosos i amb un somriure a la cara:
sí, jo soc de Guissona.
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