Ana Llibre Tur

Em dic Ana Llibre Tur, alguns de vosaltres em coneixeu com la neta del xurrero de Mataró,
en Pere Tur.
Em dirigeixo a vosaltres per comunicar-vos que em presento a les primàries com a candidata
a la Alcaldia de Mataró per les properes eleccions municipals.
Com a mataronina i mare de família m’agradaria donar solucions a les inquietuds que pares
i mares de Mataró puguem tenir, tant d’ensenyament com de millora urbana,
socioeconòmiques i ús i utilitat de les noves tecnologies.
En quan a la meva preparació acadèmica, sóc Diplomada en Turisme per l’Escola
Universitaria del Maresme de Mataró i Llicenciada en RRPP per la Universitat de Girona.
Parlo català i castellà com a llengues maternes, a més de parlar anglès i italià.
He tingut diferents experiències laborals, desde formar part del Staff de Recepció del Hotel
Arts, la Direcció Comercial i RRPP de l’Espai Natural Sant Miquel del Fai, fins a emprenedora
amb una botiga al centre de Mataró. Conec doncs de 1ª mà les dificultats que afronten els
comerços de Mataró i de les poques solucions als problemes diaris que han donat els
diversos governs municipals.
La meva relació amb el món de la política és totalment vocacional. Com a mare de família
també em preocupa el present i futur i de l’ecosistema que ens envolta i crec que és hora
d’afrontar nous reptes per millorar la nostra ciutat, fer-la un lloc més biosostenible i deixar
un millor llegat als nostres fills. Necessitem un canvi de govern per fer realitat les nostres
inquietuds. Per aixó aporto la meva joventut, experiencia, il.lusió i treball per afrontar
aquests reptes.
Us convido doncs a unir-vos a aquest gran projecte, un projecte de tots i per a tots, perquè
ens mereixem un futur millor. Compto amb vosaltres: FEM-HO POSSIBLE!

