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Hem dic Georgina Vidal i Gomis, he decidit presentar-me a la candidatura com a Consellera de 

Districte de Ciutat Vella. Nascuda al barri de ciutat vella i fent vida aquest barri meravellós on cada 

reco és un tresor. Sóc mestra d’educació especial i integradora social. Jo em definiria com una 

persona inquieta, inconformista, responsable, amb grans estratègies socials, una persona 

engrescadora i il·lusionista. Tots aquells que sovint aneu al casal, ja em deveu conèixer i heu 

pogut comprovar de primera mà , la meva manera de ser i fer. 

 

Fa uns dos anys vaig dir prou a estar-me queixant de les politiques educatives que es duien a 

terme a Catalunya i vaig decidir començar-hi a participar de forma activa, des del partit en el qual 

em sento identificada. És per aquest fet, que vaig posar-me en contacte amb la Seu d’Esquerra 

Republicana, des d’on em van derivar al casal de ciutat vella. 

 

Durant aquest anys he format part d’un petit equip que es va construir donant suport al Conseller 

Jordi Bordas, portant a terme els temes vinculats amb l’educació. Per altra banda, formo part de 

les assemblees educatives de Ciutat Vella on s’hi debaten les diferents situacions en que es 

troben les escoles, per altra banda assisteixo als Consells Escolar de Ciutat Vella observant i 

qüestionant els diferents projectes que es duen a terme, també estic en contacte directe amb les 

escoles del barri, intentat mediar i solucionar els problemes que els esdevenen. 

Tota aquesta feina la intento fer des d’una política propera, és a dir, trepitjant el carrer i veient des 

de primera mà quins són els problemes, inquietuds que mouen a la gent. Només així, entenc la 

manera de fer la política. 

 Al ser mestre m’he adonat que quan treballes amb persones has d’aprendre a escoltar i ha 

empatitzar , ja els essers humans sovint ens regim per els sentiments. 

 

Esta clar que aquesta feina de Consellera no serà fàcil i que hi haurà decisions que hauré 

d’aprendre que seran complicades però estic preparada i a la vegada disposada a que em pugeu 

ajudar. 

 

És per tot això, que us animo a que em doneu suport per poder ser Consellera del Districte de 

Ciutat Vella, ja que estic molt il·lusionada per poder millorar la nostra societat, la nostra Barcelona, 

futura capital de la República. 

 


