
Dolors Sabater i Puig
Actualment professora a l’Institut Júlia Minguell de Llefià en excedència.
Alcaldessa  de  Badalona  per  Guanyem Badalona  en  Comú  entre  2015  i
2018.  Candidata  electa  per  La  Badalona  Valenta  (GBeC-ERC-Avancem-
MES)
Nascuda l’any 1960 a Badalona, al barri Manresà. Llicenciada en Ciències
de l’Educació (pedagoga) especialitzada en terapèutica (educació especial)
i màster en assessorament psicopedagògic.
La seva trajectòria professional comença el 1976 a l’escola NOLVA, i tot i
estar sempre dins el camp educatiu, abasta àmbits molt diversos, destacant
l’educació  especial,  l’acollida  a  l’alumnat  nouvingut  i  els  Plans educatius
d’Entorn (concretament el de Sant Roc) dins el pla per la llengua i la cohesió
social, i l’impuls de projectes d’aprenentatge i servei.
Associativament i des del voluntariat compromès ha lluitat pels drets de les
persones amb diferents capacitats col·laborant amb ASPANIN (Associació
pro persones amb discapacitat  intel·lectual)  i  en moviments culturals,  de
defensa  de  drets  lingüístics  i  polítics  des  de  la  resistència  durant  la
dictadura franquista, fins a l'actualitat. Durant tots aquests anys ha impulsat i
treballat  en diversos àmbits de la vida associativa de la ciutat:  persones
amb discapacitat, educació en el lleure, participació juvenil, antimilitarisme,
educació per la pau, ecologisme. A la dècada dels 90 la dedicació es va
centrar en l’àmbit  veïnal,  consell  de districte,  mobilitat,  recuperació de la
memòria històrica i cultural-tradicional, participació infantil, Consell Educatiu
de  ciutat,  reivindicació  escola  pública  i  en  l’àmbit  del  feminisme,  va
contribuir  a  posar  en  marxa  un  moviment  que  posava  en  pràctica
alternatives al model de criança dominant.
En  els  darrers  anys  aquesta  implicació  s’ha  concentrat  en  aspectes
relacionats amb els drets de les persones amb diversitat funcional (Deixem
de ser invisibles), mobilitat, drets culturals i lingüístics, de participació (Festa
Major  alternativa,  espai  jove  de  converses  interculturals)  convivència  i
cohesió  social  (Òmnium,  Colors  de  la  tardor,  xarxa  d’acollida)  contra  el
racisme i la xenofòbia, Badalona som totes i tots, campanya anti rumors,
Moviments  locals,  campanya  contra  el  feixisme  als  ajuntaments  i  en  la



defensa dels  drets  socials  i  públics  en general  (Badalona  es  mou,  Pels
nostres  Drets…)  i  a  favor  del  dret  a  decidir  (campanya  país  normal,
campanya Ara és l'hora i campanya 9N).


