Em dic Gisela Almirall Tutusaus ( Gisela Tutusaus al món laboral). Vaig néixer a Gavà, en el mes
d’abril de 1973. La meva família ha viscut al carrer Major des de fa 4 generacions, al que queda
en peu de la casa que el meu besavi va construir i el meu avi, en Nicolau Tutusaus va fer créixer
tant en respecte com en notorietat. He format part de la U.M.E. durant molts anys
acompanyant a una gran part de la mainada d’aquest municipi, així com part de la directiva de
la Cia Gral del Foc de Gavà en la seva època més espectacular, quan tenim xanquers, bicicletes
de foc, monocicles, faquirs, i tot d’andròmines de foc.
He estudiat Història de l’art a la UB i com sempre he tingut una ment molt inquieta vaig assistir
com a oïent a la carrera de filosofia i m’he anat especialitzant pel meu compte en mitologia i
religions, a banda de completar la meva professió com a maquilladora i directora d’Art en
mitjans de comunicació.
Ja vaig començar a treballar de molt joveneta a les passarel.les de moda internacionals i vaig
dirigir l’equip de maquillatge de les passarel.les catalanes durant més de 15 anys. He viatjat i
treballat a mig món, observant atentament com funcionen les coses lluny de casa meva, i
alimentant sempre la meva insaciable curiositat, sempre tractant d’imbuir-me de tota la
informació sociocultural possible.
Parlo 5 llengües a un nivell molt alt, i un dels lemes importants a la meva vida és “Viu i deixa
viure”

Vull presentar la meva candidatura en aquest grup perquè ja n’estic una mica tipa de tanta
demagògia, tant sofisme i tanta mentida en el panorama polític actual. Els nostres drets
fonamentals estan desapareixent poc a poc sota una falsa democràcia i una descarada
manipulació del sistema per assegurar i blindar les jerarquies dominants. Ens estan obligant a
suportar un sistema agonitzant que cal canviar ja de sócarrel.
He decidit presentar-me aquí perquè és el primer model que tinc a l’abast que veritablement
dóna veu al poble amb una democràcia real; perquè “ el poder del poble” l’ha d’exercir el
Poble i aquesta és la via per poder escoltar-lo de veritat.
Hem d’ésser valents i sortir d’un cop tots de la caverna, i i si algú s’ha de sacrificar perquè els
demés obrin els ulls, doncs no hi tinc res a perdre com a dona soltera i sense fills. La meva
família serà el meu electorat. Hem de continuar la tasca dels qui ja han començat a treure’s les
benes.

Què vull si s’em dóna la oportunitat de formar part activa de l’Ajuntament?
Doncs vull escoltar a qui té inquietuds socials i no interessos econòmics; vull viure en una
població humana, on veure cares somrients mentre em diuen “bon dia”, i no en un poble fred
encara que bonic ( de postal per turistes) amb veïns “de tota la vida” abocats als contenidors.
Vull una població sostenible, saludable i humanista enlloc de corporativista. Vull menys
nepotisme i més meritocràcia. Crec en una evolució verda, on és possible un progrés sense
carregar-se el planeta, i això és un fet demostrable. Vull un civisme de veritat, no enmascarat,
començant per l’exemple que jo mateixa he de donar en primer lloc.
No soporto la hipocresia i no tinc pèls a la llengua, i els qui ja em coneixeu ho sabeu
sobradament, pels qui no em coneixeu encara, m’agradaria oferir-vos la possibilitat de poder
fer-ho, prometo no decebre.

