Nom i llinatges:
Laia Obrador Pons

Lloc i data de naixement:
naixement:
Maó, 30 d’abril de 1979

Formació acadèmica:
acadèmica :
Vaig iniciar els meus estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, i vaig tenir el luxe
de poder-los acabar a Itàlia, on vaig entendre que l’Educació és un fet prou important
per donar-li el valor que es mereix. Aquesta experiència em va fer replantejar la meva
mirada no només com a mestra, sinó també com a ciutadana que veu l’educació com
l’única eina per teixir una ciutat més justa i solidaria, en definitiva, una ciutat més lliure.

Crec que la il·lusió per aprendre no s’ha de perdre mai i per açò, els darrers anys he
continuat la meva formació a través del CEP, l’Associació de mestres Rosa Sensat i
sobretot a través de la UOC, amb la llicenciatura de Psicopedagogia.

Trajectòria profes
professional:
sional:
He treballat a l’escola de Sant Climent des de l’any 2004. He tingut el luxe de gaudir de la
meva feina i de formar part d’un gran equip de mestres que m’han ajudat a créixer i a
millorar com a professional i com a persona.

Càrrecs polítics:
polítics:
Des de l’any 2015 estic al capdavant de la regidoria de Serveis Socials i Educació de
l’Ajuntament de Maó.

Som militant del PSM i adherida al projecte MÉS per Menorca.

Idiomes:
Idiomes:
Català, castellà i coneixements d’italià i anglès

Informació addicional:
addicional:
La meva vida sempre ha estat lligada a Menorca. De petita vaig participar als
campaments organitzats des de Santa Eulàlia i, sobretot, des del GOB. Possiblement,
aquestes experiències m’han duit avui dia a tenir la necessitat de reivindicar el que crec
que és necessari per a Menorca i la seva gent: #SOSMenorca, el dragatge de Maó, el
#NoalTIL, la defensa de la llengua i la cultura, en definitiva, defensar tots allò que té a
veure amb la conservació dels valors de Menorca, del seu paisatge i de la seva gent.

M’agrada passejar pel camp, barallar-me amb les herbes de l’hort, anar amb caiac, amb
bici, compartir taula amb els amics, descobrir racons màgics que desconec encara de
Menorca, viatjar... En definitiva, m’agraden els aromes de la natura, els amics i la
llibertat.

