S

om na Joana Gomila Lluch, casada, mare de dos fills i
professora de matemàtiques a l’IES M. Àngels Cardona. La

meva afició és el cant. Tot i que des de fa uns anys em diuen que
som política, crec que tots som polítics - feim política quan sortim
al carrer i quan ens quedam a casa, quan prenem decisions i en
definitiva, quan som nosaltres mateixos. Som ordenada ,
responsable, compromesa i m’agrada la feina ben feta. Som de les
que pensa que més val fer-ho una vegada i bé, encara que costi
més, que haver-ho de repetir.
Crec amb les persones i m’agrada estar amb la gent, aprendre i ensenyar el que sé, ajudar i
que m’ajudin, donar i rebre. Pot ser per açò, m’encanta ser educadora; pot ser per açò
m’agrada treballar colze a colze amb els meus companys a l’ institut; pot ser per açò m’agrada
cantar en una coral; pot ser per açò m’encanta tenir una família i uns amics meravellosos; pot
ser per açò em vaig comprometre amb el PSM Més per Menorca presentant-me a les
eleccions municipals ara fa vuit anys a Ciutadella i pot ser per açò encara em queden ganes i
forces per tornar-me a presentar i formar part de la candidatura municipal del PSM- Més per
Menorca a l’ajuntament de Ciutadella juntament amb un gran equip de persones amb les que
compartim ideals i maneres de fer.
Tenc tendència a veure el got mig ple i som optimista per naturalesa, pel que crec que encara
és possible fer una societat més justa, on tots tinguem les mateixes oportunitats, on no és
malmeti la nostra cultura ni la nostra llengua, on l’educació i la sanitat siguin públiques i de
qualitat, on es respecti el territori,on la gent pugui treballar en unes condicions dignes i tenir
una vivenda digna, on els ciutadans siguem compromesos, actius, i crítics, i on el respecte
mutu i la honestedat siguin els pilars per una bona convivència.
Crec que ningú és imprescindible però que tots som necessaris i que tan sols aportant cada
un de nosaltres el nostre granet d’arena construirem una ciutat amable per viure, creixerem i
creurem amb les persones i serà possible un model de ciutat on tots seguem educadors .
Com deia el gran matemàtic Pitàgores: “ eduqueu els fillets/es i no caldrà castigar els
homes/dones”.
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