El meu nom és Anna Maria Cabeza i Gutés, nascuda a Sabadell
el juliol de 1960. De petita, vaig anar a l’escola Roc Blanc, on
algunes classes es podien fer en català... si l’inspector no ens
enxampava! Quan aquest es presentava, hi havia corredisses
per amagar les tasques fetes en català a la classe. En ple
franquisme, això era l’habitual. Va ser el primer contacte amb
una realitat absurda i incòmoda: la meva llengua, la que
parlava amb les persones que estimava, era objecte de
prohibició.
Sóc llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster
en Escriptura per a Televisió i Cinema. He treballat per a diversos mitjans de comunicació,
majoritàriament premsa escrita i també ràdio i televisió. Sóc traductora d’anglès, francès i
alemany. He publicat diversos llibres per a infants i joves. El món de la cultura m’interessa
especialment i crec que el conec força bé, perquè hi estic en contacte com a periodista i com a
escriptora.
No m’he dedicat mai a la política... però això fins i tot pot ser un avantatge. La meva visió de la
ciutat és la de la persona que la viu a peu de carrer, observant i aportant una visió que sempre
vol ser creativa.
Quina ciutat m’agradaria? Quina ciutat ens pot acollir millor a tots i totes?
-Una ciutat menys contaminada. Hi ha molt recorregut per fer pel que fa a aquesta qüestió.
Però cal fer-lo. Determinades zones necessiten un pla realista per tal que la qualitat de l’aire
no suposi un perill per a la salut.
-Una ciutat que gaudeixi dels esdeveniments culturals i s’hi impliqui. Les institucions poden
oferir-nos propostes, però nosaltres també n’hem de fer. Ha de ser un intercanvi bidireccional i
imaginatiu. L’impressionant teixit associatiu de Sabadell té molt a dir.
-Una ciutat on no sigui tan difícil trobar habitatge assequible. Des de la institució més pròxima
a la ciutadania –l’Ajuntament- es poden implementar polítiques que ajudin en aquest sentit.
No és només un problema que afecti els joves, ara ja és un obstacle generalitzat.
-Una ciutat que es pregunti cap on va. Volem ser pioners amb les noves tecnologies? O ens
interessa més que tothom tingui el que necessita? Podem fer totes dues coses alhora?
-Una ciutat que afronti els problemes de convivència. Cada vegada som més, de procedències
diverses, i segur que podem aconseguir minimitzar malentesos i afavorir un intercanvi sa i
enriquidor amb tothom qui ens envolta.
-Una ciutat que es comprometi amb els valors republicans i amb una Catalunya que pugui
decidir sobre el seu futur.
-................................................................................... (En aquest punt hi ha d’haver les teves
propostes. No només les meves, oi?
Gràcies per llegir-me!
Anna Cabeza i Gutés

