
Nom: Calala Puig Soler

Compromís orientatiu hores setmanals: 15 hores
Formació: Mestra d'EGB i Secretaria Direcció pel CIC
Llengues estrangeres

. Francés, Títol Universitat de Toulouse
o Anglés, nivell mig

AlemanY, nivell inicial, dos cursos

Vida associativa:

. Des dels 15 anys cantaire a la Coral de Castellbell i el Vilar, Membre del grup de

Folck Som 15, Óantaire a la Coral de Matadepera durant 15 anys, a la Coral Belles

Arts de Sabaáell i membre del Quaftet de Nou que durant els 5 anys de la seva

existéncia.
o Membre d?mnistia Internacional, Acnur, Metges sense Fronteres
¡ Als 16 anys participo en la creació del Moviment Escolta al meu poble, Castellbell i el

Vilar, essent caP durant 7 anYs.

Militancia a partits Polítics

. Vaig militar al Reagrupament Socialista i Democrátic d'en Josep Pallach.

o He militat a ERC

Mérits

A partir de la meva jubilació el febrer del 2OL2 vaig comengar a treballar amb IANC de

Terrassa. Del 2013 al 2016 com a membre del Secretariat.

Feines portades a terme
1.- preparació de la presentació de IANC a la nostra ciutat. Coordinar els cantaires que van

actuar al final.
2.- participació en les taules que organitza Terrassa per la Independéncia els dissabtes i dies

de festa a diferents llocs de la ciutat.
3.- Coordinadora de de la Marxa cap a la Independéncia de Terrassa , a la nostra ciutat.

4.- Organització juntament amb tot el secretariat de Terrassa de la Cadena Humana de l'11

de setembre de 2013.
5.- Responsable de l'acció un sol Poble i, juntament amb la cati Vilalta.
6.- Coordinadora de la Taca Groga a Terrassa
8.- Coordinadora del grup d'Entitats
7.- Coordinadora del gruP Actes

Des de l'elecció de l'últim Secretariat fins ara he sigut coordinadora del grup d'actes, grup

que ha portat a terme les accions que sobre Sanitat i Pobresa energética, que d'entre altres
proporar" el Secretariat Nacional i la projecció de la pel'lícula La Revolució Cantada.



Programa actuació

La feina més important que ara tindrá l'Assemblea será vetllar per tal que els polítics caminin
junts en ,la réalització del referéndum per tal de donar validesa a la declaració
d'independéncia del nostre Poble.

Es per aixó que treballaré amb tot t'equip, cas de soÉir escollida, per tat que les accions i

mobilitzacions que margui el Secretariat Nacional pgt'donar suport al govetn, tinguin la seva
máxima projecció a Terrassa.


