
Vull presentar-me com a candidat(a) a les eleccions del 

Secretariat Territorial de l'ANC a Sant Cugat del 26/11/2016 

Nom i cognoms:  Àngels Vidal Juanola 

Data de naixement: 3 de setembre de 1966 DNI:  

Adreça postal:  

Correu electrònic:  

Telèfon fix:  Telèfon mòbil :  

Professió: Funcionària de la Generalitat de Catalunya 

 

Qui sóc i per què em presento: 

Qui sóc? 

Sóc una enamorada dels meus i del meu país. Mare de dues filles. 

Llicenciada en filologia catalana i màster en direcció i gestió del 

coneixement. La meva formació m’ha permès enfocar la vida laboral, 

sempre a l’administració pública catalana, a treballar per una 

administració transparent, moderna, innovadora i, sobretot, propera a les 

persones. 

Les meves aficions són compartir moments amb la família i els amics, la 

natura i el cant. 

Sòcia de l’ANC des de la seva formació, i adscrita a l’Assemblea sectorial 

de Funció Pública. Participo com a voluntària activament des dels inicis 

en tot el que puc ajudar tant a l’Assemblea territorial de Sant Cugat com 

en la sectorial d’Administració pública. 

Per què em presento? 

No disposo de gaire temps lliure, però crec que en el moment actual cal 

fer un esforç per aconseguir l’objectiu col·lectiu i que personalment 

sempre he somniat, la independència del meu país.  

Em presento perquè vull contribuir a fer possible que les meves filles 

tinguin un país més just i amb millors oportunitats, compromès amb les 

necessitats socials i amb el medi ambient.  

I em presento com a homenatge als meus avantpassats que, havent 

lluitat per aconseguir-ho, no podran veure una Catalunya independent, 



molt especialment pel meu pare.  

Què puc aportar? 

Il·lusió, ganes de treballar, sentit pràctic, coneixement de les institucions, 

experiència en comunicació i capacitat de gestió. 

 

Funció que voldries fer (pots marcar-ne més d’una):  

_   Coordinador 

_   Secretari 

_   Tresorer 

X  Comunicació 

_   Mobilitzacions 

X  Actes 

_   Parades 

 

 

Afegir fotografia mida carnet :

                                           

 

 

S'admetran les candidatures rebudes a l'adreça santcugat@assemblea.cat 
entre els dies 7 i 13 de novembre, els dos inclosos. 


