Sílvia Soler i Vilagran
Vaig néixer al barri barceloní de Sant Antoni al 1968, on vaig viure la
meva infantesa i va créixer durant l’adolescència. El 1992 vaig
traslladar-me al barri de Poble Sec i de barri a barri, el 2003 vaig
venir –no sabia si per quedar-m’hi per sempre a Castelldefels, on fa
més de 16 anys que hi visc plenament.
Sóc la gran de tres germanes, em vaig divorciar del meu amic perquè
així encara som d’amics i ara visc acompanyada de tota la gent que
m’estimo i m’estima: la meva família, els meus amics, les meves
amigues, i la resta de famílies que he triat per ser feliç i viure la vida
de forma optimista: la de l’esplai, la de la UB, la de Colera, la de
Martinet, la de l’ANC, la de Castelldefels.

Què faig
Vaig estudiar filologia catalana i fa més 23 anys que treballo com a
servidora pública al TERMCAT, organisme autònom de l'Administració
pública. M'agrada parlar de servidora pública perquè crec fermament
que hem d’omplir l'Administració pública de servidors al servei dels
de les persones. Treballar amb vocació de serveis és el repte que
hem d’aconseguir implementar a totes les administracions del país.
Vaig començar a treballar de ben jove al negoci familiar: una
comercial de corbateria, Ballerino. Hi vaig treballar fins als 24 anys i
vaig aprendre a treballar des de baix per arribar a ser
l’administradora de la societat. La importància de ser ambivalent en
una empresa per a poder fer-ho tot és un dels aprenentatges que
més m’ha servit al llarg de la vida.

Des de fa més de 12 anys col·laboro amb Clínica Castelldefels, on
coordino les tasques de les auxiliars, les relacions amb les mútues i
els professionals que visiten al centre. El mon sanitari m’ha ensenyat
a cultivar la paciència, l’empatia i la vocació de servei. Els pacients
necessiten que se’ls escolti, que els tractem de forma empàtica i
personalitzada quan entren per la porta del nostre centre. He aprés a
coordinar grups de persones i a gestionar el conflicte.
Fins ara he coordinat l’Assemblea Nacional Catalana de Castelldefels,
una feina voluntària que m’ha ocupat una part molt important de la
meva vida aquest darrers 4 anys. Abans d’aquest període de
coordinació, vaig portar la comunicació de l’Anc de Castelldefels. A
part de formar part de la comissió de comunicació de xarxes el baix
Llobregat, vaig participar en la comissió de Majoria Social qie va
eixamplar la base de l’independentisme a la nostra comarca, a la
coordinació del 9N i a la coordinació del Referèndum de l’1 d’octubre.
Estic afiliada al sincidat IAC-CATAC i des de fa més d’un anys sóc la
representant dels treballadors i la delegada de prevenció del
TERMCAT.

Què penso

Que els amics es trien i no te’ls imposen.
Que la vida és preciosa encara que a vegades pensen que és injusta.
Que estimar ens ajuda a ser millor persones.
Que la República és l’únic camí per assolir la independència del nostre
país.
Que sense la lectura i l’escriptura ens perdríem els millors plaers
d’aquest món.
Que l’esport saneja la ment.
Que la dignitat, la honestedat i la veritat són els valors més
importants que cal preservar.
Que cuidar i preservar la natura és una aposta de futur per un mon
millor. Un compromís amb les generacions que ens precediran.
Que sense memòria no podem agraït als que ens van precedir en les
nostres lluites.

Què m'agrada

Sóc inquieta des de ben petita i al llarg de la vida, m’han interessat
moltes coses de disciplines diferents.
En l'àmbit esportiu he jugat federada a un club femení de futbol sala,
m’apassiona l’esquí i el senderisme, la vela, el pàdel, el tennis.
Durant molt de temps vaig formar part del Club de rem Colera, on
vaig tenir el privilegi de formar part del primer grup de dones que va
remar per primer cop en una Regata de la Conxa a Donosti.

M’agrada dibuixar i la m’apassiona la música, però la meva vocació
real és l’escriptura. Vaig seguir diversos cursos de novel·la i
escriptura a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés de mans de
Lolita Bosch i Eduard Màrquez. Ells em van ajudar a saber que volia
escriure i ho faig sempre que puc i que el poc temps lliure que tinc
m’ho permet.
M’agrada ballar : he fet cursos de balls de saló i de danses d’arreu del
món.
I una dels plaers més gran que m’ocupa molt de temps és cuinar.
Considero que cuinar per algú és l’acte d’amor més gran que tenin a
la vida.

Per què em presento a Primàries
Castelldefels
M'ha atret el repte de transformar una institució, com l'alcaldia de
Castelldefels i participar en transformar-la en una administració
republicana des de la meva condició de ciutadana. Perquè el mandat
de l’1 Octubre ens va ensenyar que som capaços d’apoderar-nos i
autoorganitzar-nos.

Què espero d'un ajuntament Republicà

Que dugui a terme el programa electoral sorgit del mandat de l’1
d’octubre, que escolti a tota la ciutadania i que actuï amb coherència i
transparència davant les decisions que es prenen.
En definitiva compromís, participació, transparència, honestedat i
servei públic.

Com imagino Castelldefels
Una ciutat cohesionada, participativa, republicana fins el moll de l’ós.
Sostenible, segura, acollidora, responsable amb els col·lectius
desfavorits. Ben comunicada entre els seus barris i amb la comarca.

Què milloraria

Fomentaria la sostenibilitat, el comerç just, el consum de proximitat,
Millorar la mobilitat i el transport públic, dintre de la població, amb
les poblacions de la comarca i amb Barcelona, tenint en compte les
capacitats diverses de tots els ciutadans.
Fomentaria el civisme i el voluntariat a partir de la formació, la
conscienciació i la implicació ciutadana.
Fomentaria els valors republicans, el poder d’una societat organitzada
d’acord amb els valors de la llibertat, la justícia. El bé comú ha de ser
un interès comunitari.
Fomentaria el compromís dels ciutadans i ciutadanes amb les seves
institucions per a garantir la seva llibertat.

Què vull millorar de l'actual ajuntament
Caldria millorar la informació, la transparència i la participació.
Treballar per la república i en aquest sentit des de l'escala municipal
aportar al país el màxim de valors republicans.
En definitiva, més cultura, més sostenibilitat, més participació, més
qualitat de vida, més república per a Castelldefels.

Què puc aportar com a regidora a
l'ajuntament de Castelldefels
M'agradaria posar al servei dels ciutadans i ciutadanes la meva
capacitat de treball, la meva experiència professional, la honestedat i
el compromís amb la república.
Portar a l’ajuntament el programa electoral que treballarà i
consensuarà l’assemblea de votants i comprometre’m a garantir que
es fa efectiu i sinó es pot fer efectiu en la seva totalitat a donar les
explicacions públiques pertinents a l’assemblea de votants i a tota la
ciutadania.
M'agradaria fomentar la implicació ciutadana i el voluntariat, la
participació.
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