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Formació/titulació acadèmica  

 Mestra. 

          Postgrau en Pedagogia Terapèutica 

Ocupació actual 

  Jubilada. 

 Assessora en Educació Emocional a centres educatius. 

 Conferenciant. 

Pertinença actual i en el passat a associacions i partits polítics 

En la joventut vaig militar a Bandera Roja. Posteriorment no he estat 

compromesa amb cap partit. 

Actualment sóc membre de l’ANC, d’Omium, Plataforma per la 

llengua, Consell per la República i de l’Associació de Mestres 

Alexandre Galí 

Trajectòria i proposta d’actuació 

He dedicat la meva  vida a l’educació, primerament a la infància i 

posteriorment (en els darrers 24 anys) a la formació d’educadores i 

educadors, professorat i famílies, així com a altres col·lectius que ho  

sol·liciten. El tema central de la meva intervenció educativa ha estat el 

desenvolupament de la intel·ligència emocional i social, sobre el que han 

versat diverses publicacions que he escrit.  



 

 

L’inici del meu independentisme fou quan de jove vaig començar a viatjar 

pel món i em vaig adonar que quan em preguntaven si era espanyola, de 

manera automàtica responia que no, que jo era catalana, no em  sentia 

espanyola, la catalanitat formava part de la meva identitat.  

Posteriorment, ja ben entrada l’edat adulta, vaig prendre consciència de 

que Catalunya difícilment podia ser sobirana i que per ser-ho  calia arribar 

a independitzar-se de l’estat espanyol i em vaig sentir implicada en la 

lluita per poder esdevenir lliures.  

El meu compromís s’ha concretat en l’intens treball  vers l’educació de 

l’empatia i la construcció dels valors que menen al respecte honest i 

sincer  pe les llibertats dels pobles. En voldria dir una activisme de base 

ètica. De  manera més directa he participat discretament en les activitats 

que l’ANC i altres entitats han promogut, alhora que he difós per les 

meves xarxes cada acte cada convocatòria. 

Ara faig el pas per formar part del secretariat de l’ANC de Terrassa, 

organisme amb el que em sento vinculada, encara que, fins ara, des de la 

distància. Em presento per oferir el meu compromís de treball en una 

direcció que inciti a fer passos endavant col·lectivament per culminar la 

independència. 

El meu pla d’actuació es vol construir des del compromís d’ activar 

l’esperança de l’independentista, motivant de nou a l’acció perquè l’anhel 

no s’ha esvaït i podem mantenir la mirada en un horitzó que existeix i al que 

és possible arribar-hi. Crec que el gran objectiu actual és  materialitzar la 

idea i el sentiment  -que, repeteixo, hi són, no han desaparegut-  malgrat la 

ciutadania senti frustració i estigui desanimada, enfadada i trista. Podem  

recuperar la consciència de que la independència “l’hem de fer” nosaltres i 

la feina de l’Assemblea haurà de ser configurar l’estratègia necessària. 

Compromís orientatiu d'hores de disponibilitat de mitjana setmanal 

Nou hores. 

 


