
EL'LECCIONS AL SECRETARIAT DE Txl (ANC TERMSSA)

Pepi Oller i Comellas

Disponibilitat de temps variable. Durant el curs escolar de 12 a l-5 hores
setmanals. De juliot a setembre més, excepte els dies de vacances familiars.

L'única tarda de qué disposo per les reunions del Secretariat són les de
divendres, ja que els altres dies tinc horari de vespre a la feina.

Estic disposada a invertir tot el meu saber, temps i ganes
No estic disposada a fer "sacrificis personals" o renúncies vitals'

L- eui em coneix sap que tinc molts tliganrs amb Terrassa des de jove i que
tinc una tendéncia personal a implicar-me en esdeveniments col'lectius de la
meva ciutat. Al llarg dels anys he participat activament en moltes entitats i

associacions, ja sigui a nivell personal o a través d'activitats familiars: Minyons
de Terrassa, Grallers de Minyons, Bastoners de Terrassa, Diables de Terrassa,
Pastorets del Social, Treurebatl, CET, AMPA Lanaspa Giralt, Centre d'Esplai de
Ca N'Aurell, Club de Básquet Sferic, Coral de pares i mares del Conservatori,
Voluntaris per la Llengua... Paradógicament, la meva dedicació a Txl m'ha
allunyat relativament de les activitats que em relacionaven amb aquestes
entitats, perÓ encara hi mantinc contactes personals.

2- A més de I'ANC, també sóc sócia d'altres associacions culturals, com
Ómnium i de Plataforma per la Llengua.

3- Area professional:

a) formació:
Llicenciada en Filologia Anglogermánica



cursos de formació permanent en l'ámbit pedagógic i de comunicació
Llengües:

Nivell D de catalá
Bon domini del catalá (llengua materna), anglés i castellá
Francés básic. Nocions d'alemany

b) activitat laboral:
De jove moltes feines temporals compaginades amb els estudis
Més tard, docéncia a Secundária en diversos centres del Vallés. A
Térrassa, l'estada més llarga a l'lES Blanxart: professora d'anglés BUP i
COU. Després: ESO, Batxillerat, tutora d'Aula d'acollida, Coordinadora
d'Activitats Extraescola rs.
Actualment Escola Oficial d'ldiomes de Terrassa, Departament d'Anglés.

4- Pel que fa al meu activisme a favor del país:

Membre iniciadora de la delegació a Terrassa de Deumil a Brussel.les per
l'Autodeterminació mar§ 2009 (també Ginebra 2010)
Voluntária el dia de la consulta de Sant Cugat Decideix desembre 2009
Membre del grup impulsor de lerrassa Decideix i participació com a
voluntária de taules de vot anticipat i també a la comissió d'actes
Presidenta de Col.legi a la Consulta de Terrassa 23G
Recollida vot anticipat a BCN Decideix en diferents barris de la ciutat
(Sant Martí, Horta Guinardó)
Membre fundadora de Terrassa per la lndependéncia com a Secretária
Participació a Ia Conferéncia Nacional per I'Estat Propi abril 2011
Primer i segon Secretariat de I'ANC Terrassa en ser ampliat a 7 membres,
com a vocal
Participació en I'organització de la Maxa per la lndependéncia,
especialment a la 'bicicletada' per tots els barris de Térrassa
Coordinadora de Taules d'Extensió des dels orígens fins el 2015 amb
l'Oriol Cabré
Guionista del diáleg creuat entre sufragistes i independentistes en el gag
al carrer que tingué lloc a la Fira Modernista 2013
Voluntária de Taules d'Extensió, Signa un Vot i Repartidors
Voluntária d'Ara És !'Hora: Participació a la Giga enquesta a través de ta
central telefónica itambé en el porta a porta
Promotora de la participació al Camestoltes 2015 amb la comparsa on
s'exh i bia u na urna entre reixes' Espa nya-ca ri nyo-lo-nostro-no-funci ona'
Voluntária de campanya de JuntsPelSí com a coordinadora de parades al
carrer
láncada Dejuni a favor d'un acord de govern per fer valer els 72 diputats
independentistes al Parlament
Coordinadora Parada Centre, conjuntament amb l'Oriol Cabré

Les meves tasques preferides: aportar idees, activar voluntaris i estar a peu de
carrer



Les meves raons per presentar aquesta candidatura:

L'ANC no pot quedar desatesa en la seva territorial a Térrassa. A més,
m'agrada estar a prop de l'Órgan de presa de decisions.
Cal capgirar la idea que plana a l'ambient que aquesta tasca és
necessáriament font de conflictes, amarga i feixuga. Estic convenEuda
que també pot aportar grans dosis de satisfacció i realització personal.

5- Pla de treball:

Atesa la urgéncia per impulsar un nou Secretariat, i la impossibilitat d'acordar
préviament una línia de treball donades les circumstáncies, el pla d'actuació
que imagino consistiria en:

Escoltar atentament tot el traspás d'informació i recomanacions que el
Secretariat sortint Pugui oferir
Fer un llistat d'actuacions necessáries per seguir les directrius marcades
pel SN que s'hauran d'adaptar a la realitat local
Repartir les responsabilitats del Secretariat segons els perfils personals,
inclinacions i competéncies dels components del nou Secretariat
Si algunes de les tasques no poden ser assumides amb prou garanties
per cap dels membres, ajudar a trobar les persones idónies per dur-les a

terme sota la supervisió del Secretariat sense que aquest renuncil a la
seva responsabilitat
Voluntat d'optimitzar la participació dels socis

COM crec que cal treballar:

Anant sempre de cara
Sabent escoltar una bona proposta independentment de qui la faci
Tenint molt present que darrere d'una discrepáncia no té per qué haver-hi
una mala intenció
Promovent la crítica envers les idees o les accions, no les persones
Sent exigents amb nosaltres mateixos sense desanimar-nos pels
desencerts
Mirant de potenciar les qualitats de cadascú
Procurant ser resolutius i pragmátics
Amb capacitat d'admetre un error, i amb voluntat de rectificar si cal
Procurant eixamplar el cercle de gent amb responsabilitats, a part del
Secretariat
Sent possibitistes. Mirant d'optimitzar els recursos de qué disposem, peró
alhora, sent conscient que ni la millor de les idees no és viable si no
disposem dels recursos humans per dur-la a la práctica.


