Begoña Pardo Céspedes, nascuda el 1965 a
Lleida ciutat, hi he viscut des de sempre amb
una breu estada a Barcelona per motius de
feina.
Des del 2006 sóc funcionària de la Generalitat
de Catalunya, però he treballat des del 18 anys
en diferents àmbits del sector privat.
Principalment en el sector del comerç i de
l’hosteleria. Els meus estudis reglats son BUP i
COU.
He estat vinculada al món associatiu des de molt jove: primer al Grup de Joves de
Balàfia per incorporar-me després com a cap i com a directora de l’Agrupament
Escolta Alosa a l’Ateneu Popular de Ponent. En aquesta entitat he participat molt
activament en diferents seccions i he estat en diferents ocasions membre de la
junta (com a vocal, secretària i també com a vice-presidenta); he participat també
activament del projecte del Procés Constituent i Constituents per la Ruptura.
Des de fa més de dues dècades sóc afiliada a la UGT i membre de l’ONG Oxfam
Intermon. Actualment també sóc sòcia de l’ANC, d’Òmnium Cultural, de l’Associació
pel Canvi Social Pacífic i Democràtic, d’Amnistia Internacional, d’Oncolliga Lleida,
de l’Associació Espanyola contra el Càncer, simpatitzant de la Coordinadora
d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida. He col·laborat amb el grup local de
Som Energia i sóc membre de la cooperativa, així com de Som Connexió.
L'àmbit municipal és un espai crucial per als canvis polítics i un ajuntament
democràtic ha de vetllar per la participació ciutadana. La proposta de Primàries
Lleida situa la democràcia en el centre de l’activitat política i està teixint grans
canvis per fer efectiva la presència de tots els ciutadans que volem dedicar-hi
capacitats.
L’administració d’un ajuntament no pot ser una qüestió reservada només als
experts: la participació és decisiva si volem canvis polítics a favor de les classes
populars.
Per aquest motiu presento la meva candidatura com a elegible en Primàries Lleida.

