BLANCA ARBELL I BRUGAROLA
Presentació
Sóc mare i empresària. Tinc dos fills exemplars dels quals n'estic
molt orgullosa. La meva mare i, sobretot la meva àvia han estat
claus a l'hora de definir la meva forma de ser, pensar i participar en
tota mena d'iniciatives que traspuïn un bri de justícia social.

Segueix-me!

Experiència professional

Twitter
@BlancaArbell

Empresària del sector delturisme educatiu
Casa de Colònies 'Can Brugarola'

Facebook
@BlancaArbell

- Fa més de trenta anys que estic al capdavant de la casa de
Colònies 'Can Brugarola, situada a Canet de Mar. Aquesta casa de
colònies de biologia marina està en un emplaçament ideal per
fruir del mar, la muntanya i l’herència artística que el Modernisme
va deixar a la població.

Correu electrònic
alcaldia@canetdemar.cat

Política
Municipal a Canet de Mar
2009 - 2011
- Presidenta de la Secció Local d'Esquerra Republicana de Canet
de Mar
2011 - 2015
- Regidora de l'oposició de l'Ajuntament de Canet de Mar
2015 - 2019
- Alcaldessa de l'Ajuntament de Canet de Mar
2019 - Actualitat
- Alcaldessa de l'Ajuntament de Canet de Mar

Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Maresme
2012 - 2016
-Presidenta comarcal d'Esquerra Republicana al Maresme
2013 - 2015
-Consellera Comarcal de Joventut, Salut, Cultura i Consum
2015 - 2019
-Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.
-Vocal de la Comissió Especial de Comptes.
-Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d'Atenció a les Persones.

Trajectòria acadèmica
Formació
- Estudis d'Educació Social i psicologia.
- Estudis d'Alta cuina.
- Màster en Coaching Executiu i Personal de la Barcelona School
of Management de la Universitat Pompeu Fabra.

Altres informacions

Motivació

L'any 2011, encapçalo la llista municipal
d'Esquerra Republicana de Canet de Mar.
En aquests comissis, ERC aconsegueix
obtenir els millors resultats del partit en
unes eleccions municipals, d'ençà la
democràcia, doblant la representació a 4
regidors.

Entenc la dedicació a la política com una etapa
de voluntariat en què tots/es en algun
moment de la nostra vida ens hi hauríem
d'implicar. L'egoisme i apatia de la nostra
societat ens aboca a procurar pels interessos
personals enfront dels públics, donant pas a
una classe política corrupta i manipuladora que
ens condiciona en tots els aspectes de la
nostra vida quotidiana.

En aquesta etapa, vaig liderar el projecte
de creació d’un servei nou pel poble: una
oficina d’habitatge i accessibilitat. Aquesta
àrea de l'Ajuntament va suposar un cost
cero per les arques municipals, ja que
venia subvencionat des de la Generalitat.
L'any 2013, entro com a consellera del
Consell Comarcal del Maresme i creo
l'Àrea de Cultura que, fins al moment,
encara no existia.

Crec que només amb
la implicació, es poden
arribar a canviar les
coses

