
 ANDORRA ENDAVANT 
 

 

 

Noemí Amador Perez  

Currículum 

 

 Edat- 39 anys, 

 

 Lloc de naixement : Andorra, 

 

 Trajectòria professional- 

Diplomada en filologia anglesa i 
en educació i TIC (e-learning). 
Treballa com a professora 
d’anglès a l’escola andorrana de 
segona ensenyança 
 

 Accions destacades- va 
participar en el programa 
Fullbright- ITD “The Study of the 
United States Institute for Secondary School Educators”- US Department 
of State. Va cursar la formació d’educador esportiu a l’EFPEM. Va 
obtenir els certificats de socorrisme a la Creu Roja andorrana. 
 

 Punts forts- Coneixements en l’àmbit Educatiu. Perseverant, flexible i 
positiva per afrontar els canvis que sorgeixen en la vida. 
 

 Càrrec de l’Executiva Andorra endavant - Vice-presidenta del partit. 

 

Motivació: 

“He decidit formar part del projecte d’Andorra Endavant perquè per mi és un 
projecte polític que va més enllà del que coneixen en el món de la política. És 
sobretot un projecte humà, apassionat per un país que és el nostre, Andorra. 
Humà i apassionat perquè les persones que hi formem part tenim un objectiu 
comú que és Andorra i un projecte comú que és conduir el nostre país 
“Endavant” amb perfils de persones que pel nostre viscut en les nostres vides 
podem aportar el nostre granet de sorra. Per avançar en la meva vida, he 
afrontat reptes i he actuat per resoldre’ls!  



 ANDORRA ENDAVANT 
 

 

Doncs bé, aquesta paraula “Endavant” defineix també el meu recorregut, la 
visió que tinc de la meva vida tant personal com professional. Penso que som 
tots responsables de la construcció del nostre futur i el meu viscut sobretot 
aquests darrers anys on he hagut de fer front a la mort d’un marit i a la lluita 
contra un càncer, i m’ha ensenyat que hi han dos vies possibles, orientar-se 
cap al futur, o lamentar-se en el passat! I la decisió que vaig prendre aleshores, 
va ser clara i sense cap dubte: mirar cap al futur i continuar gaudint al màxim 
de les petites coses que a un li ofereix la vida. Per mi el camí polític és un camí 
similar al que acabo de descriure, i he triat participar-hi amb optimisme, amb 
una visió clara del que vull i no vull per Andorra, perquè el meu fill que ara té 7 
anys no em digui, “mama, com és que no vas fer res…” 

Llavors és simplement començar fent petites accions, buscar a obtenir un 
resultat. Fer política per mi significa, conservar els meus ideals sense ser 
ingènua, ser conscient de les crisis i dificultats actuals però afrontar-ho amb 
optimisme, tenir una visió enfocada a un interès general, ser propera, escoltar 
els altres i fer l’esforç de diàleg permanent. En definitiva, fer una politica justa, 
responsable i coherent! 

I acabaré fent al·lusió a la Educació que fa part de la meva vida professional i 
que és el primer graó d’una societat. En el meu dia a dia a l’escola comparteixo 
moltes hores amb adolescents tant impartint les meves classes d’anglès com 
les hores que dedico a la tutoria. Hi ha una frase de Arnold Glasgow, un 
pensador Nord Americà, que em motiva en la meva pràctica docent i és, “un 
dels principals objectius de la Educació ha de ser ampliar les finestres per les 
quals veiem el món”.  

Continuo pensant que Andorra tot i ser petita pot oferir grans oportunitats als 
nostres joves! Així que aquesta és la meva motivació i dedicació en el partit que 
hem creat, Andorra Endavant. Som-hi i Endavant!” 

 


