Sóc la Laura Marches Lecha , nascuda el 20/08/1975 a Barcelona , visc a Castelldedels des de el
2001. Sóc Diplomada en Ciències Empresarials i Llicenciada en Economia per la Universitat de
Barcelona. També disposo d’una certificació com a assessora financera independent a nivell
europeu ( EFPA, European Financial Planer Association ). He treballat més de quinze anys en
una entitat financera , i vaig deixar-ho al 2014 ( amb càrrec de sotsdirectora d’oficina ) empesa
per la situació de crisis de valors i identitat respecte a les finances convecionals.
Des de llavors he buscat nous reptes i he focalitzat els meus esforços per formar part de les
finances ètiques i l’economia social com una forma alternativa de vida . He aconseguit els
meus propòsits i actualment treballo a Arç Cooperativa Corredoria d’Assegurances Ètiques.
Arç forma part del Grup Ecos i de la XESS ( Xarxa Economia Social i Solidària ) , amb la qual cosa
estic en contacte permanent amb entitats i cooperatives de l’economia social, tercer sector ,
consum ètic i responsable, etc....
Quan vaig veure que Castelldefels obria Primàries em vaig emocionar però no em vaig acabar
de decidir fins que em vaig trobar amb un integrant de les llistes i conegut ( Francesc ) que em
va explicar a fons el projecte. Ara ho tinc clar , voldria formar part de la llista i si més no del
projecte. A Castelldefels hi ha molt poca ànima republicana independentista , i arrelament a la
nostra estimada terra, i és per això que crec que és el moment de començar a treballar per la
República , sento la necessitat de formar part del canvi de Castelldefels i seria feliç que la
ciutadania donés la oportunitat de formar part del consistori , per poder tenir altaveu.
Em sento identificada i comparteixo tots els punts de la Declaració Republicana, de tota la vida
que he estat d’aquest pensament i en tots aquests anys de procés això només ha fet que les
inquietuds es multipliquin . El 1-O és un punt i apart , ni oblit ni perdó i crec que la única
manera de poder prosperar en tots els àmbits es fer efectiu el mandat del 1-O.
El procés forma part de les nostres vides , i hi estem implicats més del que ens pensem ,
aquest estat repressor ens està jutjant a tots i com a tal hem de fer front a aquets atacs.
Crec que puc aportar la meva experiència professional i aportar a la República Catalana el meu
petit gra de sorra transmeten els valors i principis de l’economia social i cooperativa (tornant
al origen de tot i no deixar que ens manipulin segons interessos econòmics perversos).
Tot ha de girar entorn al bé comú de les persones i que aquestes siguin el centre de tot.
Salut i República
Laura Marches Lecha

