Núria Sadurní i Montell
Vaig néixer a Cornellà de Llobregat el 1969, però vaig passar tota la meva infantesa a Esplugues
de Llobregat. Pares de l’Hospitalet i l’àvia li deien la “gavatina”, per tant, tota la família molt
lligada al Baix Llobregat.
Segurament tinc més de 8 cognoms catalans, però no considero que ni sigui ni deixi de ser això
cap mèrit. Em vaig educar amb companys i veïns arribats de tot Espanya en una escola laica i
progressista per l’època i m’he enriquit culturalment d’aquest fet. Als 14 anys vaig anar a
estudiar Batxillerat en una escola religiosa a Barcelona al barri de Les Corts, en un context
cultural i econòmic molt diferent del que provenia i del qual vaig treure experiències variades.
En aquella època em deien de tot per portar una estelada penjada de la motxilla i mai vaig pensar
que això pogués tornar a passar.
Més tard em vaig capficar en el món universitari estudiant Magisteri i logopèdia, participant
activament en les vagues universitàries per aconseguir una reforma del sistema educatiu, tant
de la formació dels mestres com del sistema educatiu obligatori. Arrel d’aquestes vagues es
varen millorar les condicions dels mestres i la primera reforma educativa.
Sempre he cregut que l’educació és la base i el motor del canvi. L’educació ha d’arribar a totes
les capes socials però sobretot a les classes més desfavorides i les persones més febles. És per
això que la meva vida professional sempre s’ha desenvolupat dins de l’àmbit educatiu, en
concret treballant per afavorir la inclusió dels alumnes amb discapacitat dels entorns més
desfavorits tant en l’acció directa com en la formació universitària. La meva tasca professional
m’ha permès treballar amb diferents agents socials i sempre s’ha basat en el treball en equip i
per projectes.
Tinc dues filles castelldefelenques d’una primera parella i des de fa més de 13 anys que resideixo
a Castelldefels (anteriorment a Gavà) amb la meva segona parella. Entre instituts, activitats
esportives, culturals i el dia a dia, estem immerses sempre entre el poble i la platja de
Castelldefels.
Sempre he cregut en el dret de l’Autodeterminació dels pobles i que el poble català té dret a ser
lliure i decidir què vol ser. Vaig votar en contra de l’Estatut del 2006 perquè el meu anhel era la
independència de Catalunya i no una reforma estatutària. La República catalana és per mi
l’única via actualment que pot assegurar la llibertat del nostre poble, de ser com volem ser.
La política és un assumpte de tots i cal una major participació dels ciutadans en la presa de
decisions. L’associacionisme, les formes autorganitzatives i les assemblees són formes que
garanteixen una major democratització i legitimació del sistema polític i una major
responsabilitat de tots els ciutadans implicats. Aquesta forma de democràcia participativa és
molt més transparent, on s’escullen les persones que ens representen i quins són els programes
i prioritats per als quals volem que es treballin en els pròxims quatre anys.
Primàries Catalunya està treballant en aquest sentit, d’una forma més participativa nascuda de
les pròpies necessitats expressades pels ciutadans de Castelldefels i treballant per la República
de Catalunya.

