
XENTRAR EN  
LA POLÍTICA
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mUn dia una gran companya 

i amiga em va dir “ets 

una persona curiosa i 

amb empenta”; aquest 

còctel provoca que faci 

passes endavant i aquesta 

curiositat m’ha portat més 

lluny d’on havia pensat 

que podia arribar, com és 

ser regidora del municipi 

on visc: Badalona. Em 

presento: soc Anna Lara 

del grup Andantino de la 

zona Besòs. Tinc dues filles 

precioses de 20 i 17 anys i 

són les flors del meu jardí 

que cada dia m’esforço 

per regar i cuidar.



De jove vaig ser animadora 

del MIJAC i militant de la JOC, 

a molts us sonarà, oi? Aquí 

s’inicia el meu despertar sobre 

la consciència de classe obrera, 

els drets laborals, el sindicalisme, 

les desigualtats socials, la 

implicació en el nostre entorn, 

etc. Tot canalitzat per la Revisió 

de Vida com a vincle que et 

porta a l’acció transformadora 

seguint les petjades de Jesucrist.

Arribat el moment d’anar 

a la universitat, trio estudis 

amb un component social i 

compromès amb les persones 

més vulnerables: treball social. 

Durant aquest temps també 

em vaig implicar a l’AVV del 

barri de Sant Antoni de Llefià 

de Badalona i participo tant en 

l’organització d’esdeveniments 

típics, com en les accions més 

reivindicatives per les carències 

del barri. El meu compromís 

social ha estat més o menys 

intens depenent de la situació 

familiar, sempre prioritzant la 

dedicació a les meves filles.

Sobre la política us diré que tot 

i que m’ha agradat saber del 

decurs de la situació política en 

general, del nostre país, de la 

meva ciutat, mai m’havia decidit 

a comprometre’m directament 

en un partit polític, ho veia 

molt lluny i complicat. Però 

arriba l’1 d’octubre del 2017 i 

una companya del grup d’ACO, 

l’Eva, em diu que seran a l’escola 

de la seva filla, i em demana 

ajuda. “I tant”, li vaig respondre. 

I no només vaig ajudar, sinó 

que vaig estar en una mesa de 

votació defensant les urnes.

Per tots és sabut què va passar 

aquell dia i només vull destacar 

que ho vaig viure amb molta 

il·lusió pel moment que estàvem 

vivint, però a la vegada amb 

molta més indignació i frustració. 

Va ser una experiència de 

col·laboració, d’entrega i d’amor 

de la societat civil per defensar, 

en aquest cas, el dret a vot, el 

dret a expressar a les urnes la 

voluntat d’una societat madura 

que vol encarar el seu futur 

des d’uns valors democràtics.

Temes com l’independentisme 

o l’autodeterminació, que fins 

llavors ni me’ls havia plantejat, 

ara s’havien aferrat al meu 

pensament amb fermesa i 

compromís. Han passat gairebé 

dos anys i encara tenim persones 

a la presó i a l’exili. Aquesta 

indignació que vaig sentir és la 
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que posteriorment em porta 

a plantejar-me de fer un pas 

més i entrar en la política.

L’1 d’octubre va ser un primer 

contacte amb gent d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. Primer 

em vaig fer simpatitzant del 

partit, sense conèixer-hi ningú, 

però sentia que hi havia de ser. 

Vaig participar activament a la 

campanya de les eleccions del 

desembre del 2017 a Catalunya. 

De mica en mica, sense presses 

però sense pausa, em vaig 

endinsar en l’organització de 

la secció local de Badalona.

Tot i que la política té mala premsa, 

tot i que havia de fer certs sacrificis 

personals per dedicar-m’hi 

plenament, tot i que tampoc sabia 

com m’aniria, quan em proposen 

formar part de la llista electoral 

d’ERC sento com la brúixula del 

meu cor em deia de seguir, tot i les 

meves mancances i inexperiència. 

La meva veu interior, guiada per 

l’Esperit, em deia que era al lloc 

adequat. Ho vaig consultar amb 

les meves filles (indispensable 

tenir el seu suport), i de seguida 

em van fer costat. També ho 

vaig compartir amb la resta de 

família, parella i el grup de RVO.

Pors: les pors sempre hi són, 

el tema és com tot, els fas 

cas al 100% i te les acabes 

creient, amb la qual cosa 

t’immobilitzen i vius en l’eternitat 

de la rutina, o les disminueixes 

i les transformes en reptes de 

millora, d’avançar i fer créixer 

el projecte del Regne de Déu.

Les principals motivacions

· Posar-me al servei de la 

ciutadania. Voler lluitar per 

una societat més inclusiva, 

més acollidora, igualitària 

i respectuosa amb el 

medi ambient. Lc 22, 27. 

Qui és més important?

· Aportar el meu recorregut 

social, associatiu i implicació 

personal. Mt 25, 14-30. 

Paràbola dels talents.

· Sortir de la zona de confort 

que em dona tenir 25 anys 

d’experiència en la meva 

professió i obrir-me a altres 

temes com suposa participar 

en el consistori de l’Ajuntament 

on haig de parlar amb tot tipus 

d’entitats i col·lectius. Mc 9, 

2-13. Transfiguració de Jesús.

AUTORA: Anna Lara és militant de la zona Besòs de l’ACO i regidora a l’Ajuntament de Badalona



ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

www.acocat.org

hola@acocat.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat
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Al cap poc de ser al càrrec, 

un militant antic em va dir 

que era la primera dona que 

ocupava el càrrec de presidenta 

del Grup Municipal d’ERC a 

Badalona i que ja era hora. 

Penso que com a dona tinc una 

responsabilitat afegida i crec 

que és molt important que les 

dones també ens fiquem en la 

política. En aquest sentit vull 

subscriure les paraules de Rut 

Ribes, la diputada més jove del 

Parlament de Catalunya per 

ERC que va dir “si no fas tu la 

política, te la faran d’altres”. Amb 

això vull animar principalment 

les dones, som necessàries i 

com diem a ERC “la república 

serà feminista o no serà”.

Ja fa dos mesos llargs i amb 

l’estiu pel mig encara no he 

pogut agafar el ritme que suposa 

el càrrec. Ara, ja he tastat tots 

els sabors de la política, on 

són presents tots els valors 

i contravalors de la condició 

humana. Però sí que sento que 

s’ha d’escoltar i dialogar i tornar 

a dialogar i escoltar, trobar els 

punts en comú i a partir d’aquí 

construir. I per això he d’estar 

disposada a fer concessions 

de les posicions inicials.

En definitiva, em poso al servei 

de Déu nostre senyor i li demano 

paciència, perseverança, 

honestedat i llibertat per 

defensar els meus valors.


