Breu currículum d’Estefania Molina Trillo

Vaig néixer a la capital del Vallès Oriental, Granollers, un dia d’eleccions municipals
(el 8 de maig de 1983). Filla de mare Galega i pare Castellano- Manxec. Formo
part de la generació que vam tancar l’etapa de l’antiga EGB però que també hem fet
la ESO (3r i 4t).
Vaig cursar el Batxillerat en Ciències Socials a l’IES Antoni Cumella de Granollers i
posteriorment vaig diplomar-me a la Universitat de Barcelona amb la Diplomatura
en Gestió i Administració Pública la qual sempre la vaig anar combinant treballant
durant el matí (llavors aquesta Diplomatura només s’estudiava en horari de
tardes), vaig continuar estudiant i dos anys més tard, l’any 2006, vaig llicenciar-me
en Ciències Polítiques i de l’Administració. L’any 2007 vaig cursar el primer curs
de Doctorat en Ciència Política a la UB.
El novembre de 2008 inicio una nova etapa laboral entrant a formar part de
l’equip de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
com a Assessora Tècnica de la Regidoria de Prevenció i Seguretat. Amb el canvi de
Govern Municipal el maig de l’any 2010 formaré part del Gabinet de la Tercera
Tinència d’Alcaldia fins el mes de juny de 2011. Des del mes de juliol de 2011
fins el juliol de 2015 he format part de l’equip tècnic del Grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament de Barcelona en els àmbits de la prevenció, la seguretat,
la mobilitat, el transport públic i l’accessibilitat.
Sóc una activista de la promoció de la bicicleta i de la mobilitat sostenible. Crec que
en els propers anys des de l’administració local s’hauran d’emprendre mesures
contundents per tal de fer front al problema de la contaminació i millorar la
qualitat de l’aire que respirem. Aquest activisme m’ha dut a fer-me sòcia de
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) així com a tenir bones
relacions amb altres entitats que promouen la mobilitat sostenible.

