
Direcció Executiva

Candidatures definitives

BComú ets tu (equip)

Jordi Martín López

Biografia / Presentació:

Valencià i veí del districte de Sant Martí. Durant més de 15
anys he sigut autònom i emprenedor en el món tecnològic.

Actiu en política des del 15M amb el principal objectiu de
treballar perquè la ciutadania tingui major incidència en les
decisions polítiques. He participat des de l’inici a Bcomú a
l’assemblea de Sant Martí i més tard a l’Eix d’Esports i a la

Coordinadora; també com a conseller de districte i coordinador de consellers. Puc aportar la
visió global i el coneixement que he adquirit participant a diversos espais de Bcomú i de la
institució durant aquests anys, assumint, en concret, la responsabilitat per l’àrea
d’organització.

Júlia Miralles de Imperial

Biografia / Presentació:

Sóc llicenciada en Ciències Polítiques i en Dret per la UAB, on
dono classes de polítiques públiques i estic fent el doctorat
sobre anticorrupció i transparència als ajuntaments.

Per mi Barcelona en Comú representa un projecte innovador i
radicalment democràtic de transformació de la realitat,
construït entre totes per una ciutat que posi en primer terme el

benestar de les persones. Participo en l'assemblea de Gràcia, on actualment sóc
representant a la Coordinadora.

A l’Executiva voldria ajudar a garantir un funcionament transparent de la nostra organització
que respecti els procediments i espais com a base de la democràcia interna. També



m’agradaria coordinar les Relacions Internacionals i que seguim sent actius en aquest
àmbit, ja que avui els fenòmens globals afecten plenament a l’àmbit local.

Ancor Mesa Méndez

Biografia / Presentació:

Llicenciat en Sociologia, Màster i Doctorat en Psicologia
Social per la UAB, sóc professor universitari associat a la UAB
i la UB i Conseller del Districte de Sants-Montjuïc. Durant més
de 8 anys vaig treballar com a tècnic a la FAVB i em vaig
convertir en un activista del moviment veïnal, des del qual he
ajudat a impulsar plataformes, taules d’acció i projectes de
memòria, tractant d’apropar les diferents formes de lluita.

Militant del canvi des de 2014 i activista de Barcelona en Comú en el marc de les
assemblees de Sants-Montjuïc i la Marina i l’Eix de Govern Local des de 2018. Voldria
assumir la responsabilitat de relacions amb els moviments socials com a membre de
l’Executiva, aportant la capacitat de bastir ponts entre diferents sensibilitats en la lluita pels
drets socials i civils.

Kate Shea Baird

Biografia / Presentació:

Veïna del Poblenou, sóc de les moltes persones que vam
sortir de casa el 2014 per implicar-nos en la política electoral
pel primer cop, motivades per la possibilitat de guanyar i,
alhora, de fer-ho d’una manera diferent. Aquest segon objectiu
és molt important per a mi i és per això que aquests anys m’he
bolcat en activar nous formats de participació i comunicació a
Barcelona en Comú, com ara el Barri a Europa, el Cor Rebel,

les Macrobenvingudes o el grup d’Emergència Climàtica. Vaig formar part de l’equip de
coordinació de la campanya de les municipals i durant aquest mandat a l’Executiva he sigut
responsable de les àrees de Participació, Relacions Internacionals, Relat i Premsa. Si
tingués l’oportunitat de continuar, passaria a portar l’àrea de Comunicació. Picaportera,
sempre!



Enric Bárcena Roig

Biografia / Presentació:

Veí de Sant Antoni, activista de barri i municipalista practicant.
Un dels tresors que més valoro de Barcelona en Comú són els
seus espais i totes les persones que en formen part i a qui ens
devem per fer que el seu activisme a BComú tingui sentit i en
resulti una gran capacitat de transformació.

Prèviament enllaç territorial, els dos darrers anys he format
part de l’executiva assumint el rol de co-portaveu i enllaç amb el Grup Municipal. També he
estat responsable de la xarxa municipalista estatal i del desplegament del Porta a Porta.

De continuar a l’executiva em centraria en les funcions de co-portaveu i d’enllaç amb el
Grup Municipal a fi de reforçar la veu de l’organització.

Tània Corrons Mellado

Biografia / Presentació:

Llicenciada en ADE i Màster en Drets Humans. Crec que la
política és la capacitat de qualsevol d’ocupar-se dels
assumptes comuns, de canviar els propis dolors per fer-se
propi el llenguatge compartit i els dolors dels altres. I per això
vaig sortir de casa el 2015, sense vincle previ amb la política, i
em vaig apuntar a l’eix d’Economia i Treball de BComú.

Des del 2016, he coordinat l’eix i he participat a relat, al que he representat en els últims dos
anys a la coordinadora. També he sigut membre del Comitè de Codi d’Ètica Política.

Des de la Direcció Executiva, assumiria l’àrea de finances i vetllaria pels recursos humans i
materials, contribuint a fer de Barcelona En Comú un espai polític amb veu pròpia,
il·lusionant, valent i referent en radicalitat democràtica perquè cuida la participació de tots.



Bea Martínez Alonso

Biografia / Presentació:

Veïna del Guinardó i activista de l'assemblea del meu districte.
Llicenciada en Dret, Ciències Polítiques i amb un postgrau en
Gestió de Conflictes. Consellera d'Horta-Guinardó el mandat
passat i des de fa un any i mig, enllaç territorial. El darrer any
he format part de l'executiva on sóc responsable territorial i
enllaç amb el grup municipal.

Vull estar en la nova executiva per contribuir a posar els territoris al centre i fer una
organització més articulada i empoderada, així com a aprofundir en l'escolta i l'empatia com
a elements fonamentals de la nostra cultura i pràctica organitzatives. Les meves funcions
serien: referent de territori, cures i enllaç amb el grup municipal.

Eva Abril Chaigne

Biografia / Presentació:

Sóc madrilenya nascuda a un barri al sud de la ciutat. Des de
fa tres anys veïna del Poble-Sec on vaig venir a viure amb la
meva dona i el meu fill.

Llicenciada, en Belles Arts per la Universitat Complutense de
Madrid.

Treballo com a professora de secundària des de fa 13 anys, aquest any tinc la sort de fer-ho
al districte de Sant Martí on em trobo molt a gust.

L’activisme LGTBI+ és una de les meves grans passions junt amb la política. Els últims anys
he tingut la sort de poder-les combinar fent d’activista a l’eix de feminismes LGTBI+ on he
après moltíssim, tant que és impossible retornar-ho.

Des de Direcció Executiva portaria l’àrea de feminisme i despatriarcalització i assumiria el
rol de portaveu juntament amb l'Enric Bárcena.



Comunitat de BComú a la Coordinadora

Candidatures definitives

Sergi Gómez Planella (individual)

"Ara es presenten molts projectes nous, però la novetat és
ser assenyat en lo nou", adaptació de Tierno Galván.

Els nous projectes de Barcelona en Comú són innovadors per
la seva qualitat, però poc engrescadors en el seu procés de
participació. Engrescar socialment i organitzativament en el
seu procés de creació dels projectes ha de ser el nostre ADN
en el canvi de la vella política.

Per aquest motiu em presento a la Comunitat de Barcelona
en Comú per vetllar la participació del canvi

Laura Marino Avellà (individual)

Formar part de la Coordinadora de Barcelona en Comú implica
un alt grau de compromís amb l'organització i, sobretot, tenir la
capacitat de participar en les decisions més estratègiques.

Per a algú com jo que està implicat des que es va crear
Guanyem Barcelona primer i Barcelona en Comú,
posteriorment, estar a la Coordinadora és un pas endavant i la
possibilitat d'aportar la meva experiència i bagatge previ en
diferents entitats i moviments socials en els quals participo des
de fa molts anys.



DesdeBaixEnComú (equip)

Som una candidatura que entenem BComú com una eina de transformació que, junt amb
els moviments socials i ciutadania, ha de continuar creant un teixit que ens porti a assolir
canvis estructurals  en la nostra societat, a la ciutat i al país.

Internament, hem de potenciar el paper de cada òrgan, la transversalitat, els debats i la
transparència per a aconseguir una participació efectiva en la presa de decisions i amb veu
pròpia. Necessitat constatada. Presentem un equip d’activistes de diversos espais, amb
moltes ganes de construir organització, moviment i polítiques transformadores des de baix i
connectades amb el carrer. Aquesta candidatura és continuadora de la feina realitzada pel
Jordi de Ciutat Vella i la Marta del Fort Pienc, companys que sortiren escollits en l’anterior
elecció (2017).

Joan Tramuns

Llicenciat en periodisme per la UAB, he treballat a banca i he
estat membre del comitè d'empresa  diverses vegades com a
independent. Sóc membre del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, PSC, i com a periodista he exercit al Centre
Europeu d'Informació Empresarial de la UE., i al Triangle. A
Coordinadora de BComú he representat a l'assemblea
D'Horta-Guinardó, de la que en formo part i també he estat a
Territorial.

Marta (Kolo) Venceslao

Doctora en antropología y profesora de la Universidad de
Barcelona. Activista en movimientos sociales en Euskalherria
y Catalunya - Moviment de Resistència Global (MRG),
moviment feminista, Plataforma en Defensa de la Universitat
Publica (PDUPU). Actualment, militant de Barcelona en Comú
a la assemblea de Sant Antoni.



Leo Magriñà

Vaig donar suport a la formació de Guanyem Barcelona i de
Barcelona en Comú. Estic a l’assemblea d’Horta-Guinardó i a
Territorial. El meu activisme se centra a treballar als
moviments socials del barri del Guinardó, l’AVV del Guinardó
en els temes de crisi climàtica i en el grup El Garrofer, espai
de debat per impulsar mensualment xerrades i debats al barri
sobre qüestions socials i polítiques. Participo en la comissió
de Medi Ambient de la FAVVB.

Àngels Tomás
Activista social i feminista, lluitadora activa per l’erradicació
de les violències masclistes.  Integrant de l'assemblea de
Gràcia des de l'inici del projecte (juliol 2014). De l’Associació
Veïnal Vila de Gràcia i de les diferents lluites i plataformes en
pro de la millora dels nostres barris. Ara, consellera del
districte de feminismes, salut i memòria històrica. Amb
l'experiència adquirida vull treballar, per reforçar el paper de
BComú  organització, enfortint la nostra identitat  i ideari  vers
les dinàmiques fagocitadores de la institució.

Manuel (Cubi) Cubero
Em considero activista de Barcelona en Comú, des del 2014.
Comissió d’organització, acollida, dinamització de noves
assemblees i comissió de logística. Participació en
l'assemblea de Nou Barris i tasca institucional com a conseller
del Districte de Nou Barris. Porta a Porta

Vull continuar sent activista de Barcelona en Comú, al Porta a
Porta i altres espais en els quals encara no he participat per
continuar aprenent, per aportar la meva experiència i il·lusió i
treballar per consolidar aquest projecte.

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/manuel-cubi-cubero?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/manuel-cubi-cubero?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/manuel-cubi-cubero?oasis=1


Juan Ambrós Biern (individual)

El projecte municipalista ha recollit les reivindicacions
històriques de les entitats socials, les plataformes veïnals i de
les joves, excloses de l'agenda política. L'escenari polític
actual segueix comportant, però, que les joves se sentin
defraudades per la classe política. Això contrasta amb
l'empenta dels espais juvenils autoorganitzats: davant els
principals reptes globals, les joves deixen clar el seu propòsit
de trobar lloc en la recerca de solucions.

Aquesta voluntat d'incidència de les joves organitzades és
coincident amb l'esperit de Barcelona en Comú, el qual busca

apropar la representació política al conjunt de la ciutadania, vetllant perquè les propostes
per transformar la ciutat i les institucions s'elaborin de manera col·lectiva.

Per això, és essencial la participació de les joves en els espais de deliberació de Barcelona
en Comú, garantint que es tingui constància del seu parer davant aquestes polítiques
transformadores i assegurant la seva continuïtat."



Enfortim el Comú (equip)

En un context d’injustícia social, d'emergència climàtica i d'auge de l'extrema dreta,
Barcelona té una sèrie de reptes fonamentals que necessita afrontar amb valentia i
capacitat de lideratge. BComú hi contribueix i hi ha de seguir contribuint, fent política
en favor del bé comú i esdevenint un referent arreu. Per això, ens presentem com a
candidatura vinculada a Cuidem el Comú, per a continuar treballant per construir
una organització cada vegada més sòlida i que aculli amb respecte la seva pluralitat,
que tan bé reflecteix la dels veïns i veïnes. I per això volem enfortir els llaços amb
els moviments socials per aconseguir la força necessària per dur a terme les
transformacions que facin de Barcelona una ciutat més justa, que posi al centre les
necessitats de les persones i que tingui en compte les diferents etapes i situacions
de la vida, dels infants, de la gent gran, de les persones que cuiden, i per tant una
ciutat més saludable, més ecològica i més respectuosa amb la gent que hi viu amb
l’entorn.

Mariela Iglesias Costa

Vaig néixer a Buenos Aires i vaig venir fa més de 18 anys a
estudiar les polítiques i els projectes de ciutat que es feien a
Barcelona. Des d'aquell moment vaig saber que la
transformació passava per la proximitat i que aquí aprendria
d'això. Ja era sociòloga i docent, havia treballat amb
programes de dones a la Ciutat de Buenos Aires. A més
d'estudiar un màster en Polítiques, Projectes i Gestió de la
Ciutat (UB) i un altre en Ciència Política (UAB), vaig treballar

com a investigadora, docent i consultora, sempre amb projectes que vinculaven la
perspectiva social amb la territorial. Aquestes experiències variades i riques em van
permetre assumir que la transformació és en clau urbana. Aquesta idea és la que em mou, i
la que em porta a aportar el que pugui als espais en els quals estic. Actualment sóc profe de
polítiques urbanes i innovació social en la UOC; i em dedico a fer projectes d'urbanisme
social des d'una idea àmplia d'espai públic. A Barcelona en Comú, em vaig acostar quan
encara es va dir Guanyem aquell dia en la presentació a l'escola prop de Paral·lel. Era un
moment necessari i encara ho és. Crec en els espais de militància que cuiden, que generen
idees, que són motor de canvi.

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/mariela-iglesias-costa?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/mariela-iglesias-costa?oasis=1


Mercè Llenas Herbera

Llicenciada en Història Contemporània i Màster en Resolució
de Conflictes, he treballat com a mediadora de conflictes a
l’àmbit penal, en el Programa de Justícia Restaurativa de la
Generalitat de Catalunya. Actualment jubilada.

Antiga militant antifranquista, vaig estar molts anys mirant-me
la política des d’una certa distància. El 15M primer i la
construcció del Procés Constituent i de Guanyem Barcelona
em van tornar la il·lusió en un projecte polític. Vaig creure que

valia la pena implicar-s’hi.

Formo part de l’assemblea de Sagrada Família. He format part de la Territorial en
representació de l’assemblea i de la Coordinadora en representació del districte de
l’Eixample.

L'honestedat de les persones, la radicalitat democràtica i la pluralitat són per a mi valors
molt preuats. Pluralitat que ens crea dificultats de vegades i que sovint ens tensa, però que
també ens enriqueix. No en tinc cap dubte.

Volem transformar la nostra societat per posar en el centre les necessitats de les persones.

César Ochoa Díez

Professor de matemàtiques a un institut públic del Poblenou,
barri on participo a Barcelona En Comú des de l’inici de la
confluència, un cop cristal·litza i ens hi unim moltes de les
persones que formaven part de l'Assemblea del 15M del barri.
També he col·laborat amb la Comissió Internacional i l'Eix de
Mobilitat. Els dos darrers anys he format part de la Direcció
Executiva.

M'il·lusiona continuar formant part activa d'aquest projecte i
contribuir al fet que la nostra organització sigui capaç
d'afrontar amb èxit els grans reptes que representen la crisi

climàtica, de qualitat de l'aire i d'habitatge a la nostra ciutat.

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/merce-llenas-herbera?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/cesar-ochoa-diez-0?oasis=1


Marcelo Expósito (individual)

Me mueve a presentarme como candidato a la Coordinadora
de BComú el interés por continuar aportando a los debates de
la organización mi experiencia previa en la Dirección
Ejecutiva, en el Congreso de los Diputados, y mi anterior
trabajo como enlace político de BComú en Madrid y en el
Estado, así como también mi participación como delegado de
BComú en encuentros políticos internacionales.

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/marcelo-exposito?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/marcelo-exposito?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/marcelo-exposito?oasis=1
https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/marcelo-exposito?oasis=1


Cuidem el Comú (equip)

Ens presentem com a candidatura vinculada a Enfortim el Comú, per ajudar que BComú
esdevingui una organització més forta en la seva diversitat, més arrelada als moviments
socials i al teixit territorial i més capaç d’impulsar un canvi d’hegemonia en favor del progrés
i la justícia social a la ciutat i al conjunt del país. Volem contribuir així a fer de Barcelona una
ciutat més justa, més feminista, més lliure, més igualitària i cada dia més compromesa en
l’acompanyament i la cura de les persones que hi viuen, especialment les més
vulnerabilitzades. I, més enllà de Barcelona, ens proposem fer el possible per continuar
transformant la societat amb la palanca del municipalisme i l’única bandera de la fraternitat.
Treballarem perquè la Coordinadora General reflecteixi els neguits de les persones
activistes de tots els espais, vetllarem perquè les decisions que es prenguin siguin el més
inclusives possibles i tindrem cura de tots els espais i de totes les persones que hi
participen.

Joan Busquet Duran

Periodista, ara jubilat. Exdirigent del PSUC (1970-1980),
militant de velles utopies, estic orgullós de pertànyer a BComú
des de la seva fundació, els tres últims anys com a
coordinador de l’eix del Dret a la Informació i la Comunicació i
membre de la Coordinadora de Relat i de la Coordinadora
General. La meva prioritat, si sóc elegit, serà contribuir tant
com pugui a reforçar la capacitat política i a enfortir la
diversitat interna de l’organització (per gènere, per origen, per

edat) perquè s’assembli cada cop més en la seva composició al conjunt dels sectors
populars i estigui en millors condicions de garantir-los els drets bàsics i una vida digna.

Júlia Trias Jurado

Feminista. Formo part de la generació que ens va tocar
experimentar el primer any del Pla Bolonya tot just entrar a la
universitat, fet que va marcar les meves primeres lluites com a
estudiant i la meva implicació en els moviments socials. Fora
de la universitat, on vaig cursar el Grau en Ciències Polítiques
i Administració Pública de la Universitat Autònoma de
Barcelona i un Màster en Migracions Forçades i Refugi a
distància a la Universitat de Londres, la meva vinculació amb

els moviments socials s’ha centrat principalment en moviments feministes i organitzacions
per la defensa dels drets de les persones migrades.

He treballat a nivell europeu, euro-mediterrani i local en l’àmbit de la defensa dels drets
humans tant des de la societat civil com des de la institució. Vaig venir a viure a Barcelona

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/joan-busquet-duran-0?oasis=1


des del Baix Llobregat l’any 2014 i el 2018 vaig començar a treballar a l’Ajuntament a l’àrea
de seguretat i prevenció. Ara treballo a la Regidoria de drets de ciutadania i participació.

Eduard Corbella Cervelló

Llicenciat en Història de l’Art, graduat en Il·lustració, i Màster
en polítiques públiques i gènere, he treballat en l’àmbit de la
comunicació i la cultura, sempre des d’un vessant social.

Vaig implicar-me en la construcció de BComú el 2014, des de
la Comissió de Logística i l’assemblea de Sant Antoni, i
col·laborant puntualment amb l’Eix de Feminismes i LGTBI.
Des del 2015 formo part de l’equip de consellers/es del

Districte de l’Eixample, i el 2017 vaig entrar a formar part de la Direcció Executiva assumint
el seguiment de la línia de despatriarcalització i cures de l’organització, vetllant pels
districtes i els consellers/es, i sent un dels enllaços amb Grup Municipal.

El que em motiva a presentar-me és continuar treballant per l’enfortiment de la
Coordinadora, que ha de ser l’espai des d’on construir una organització plural, permeable i
sòlida que, amb tota la intel·ligència col·lectiva, treballi per consolidar l’espai polític dels
Comuns i continuar transformant la nostra ci"

Lucia Morale

Sóc argentina i veïna de la Teixonera, vaig arribar a Barcelona
en 2014 i sóc part de BComu des de 2015. El meu activisme
va començar a l'Argentina amb la defensa dels drets humans
en la investigació dels responsables de la dictadura. Com
advocada especialitzada en polítiques públiques de seguretat,
la meva feina des de fa anys és treballar per una societat i uns
cossos de seguretat més democràtics i respectuosos dels
drets de tothom. A dies d'ara treballo a l'Ajuntament a l'àrea de

prevenció i seguretat. A BComu he participat de l'eix de seguretat i els últims dos anys
també de la coordinadora. Crec profundament en la construcció col·lectiva i m'agradaria
tenir l'oportunitat de continuar el procés d'enfortiment en el qual estem immersos. En aquest
context d'avanç de l'extrema dreta, de polarització, de desil·lusió generalitzada, hem de
fer-nos fortes. Aprofitar tot el camí recorregut, aprendre del que hem fet bé i no tan bé,
enfortir el treball conjunt amb altres organitzacions i també seguir millorant els nostres
processos de debat i presa de decisions, totes ens hem de sentir part i contribuir a
creixement d'aquest espai.

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura/lucia-morale-0?oasis=1


Ens tindran en Comú! (equip)

Creiem que el futur de Barcelona en Comú dependrà molt del que fem com a organització
aquests propers anys. Diverses circumstàncies aconsellen reforçar al màxim la base de
l’organització, les seves pràctiques de participació i la bona sintonia amb els moviments
socials. Les persones d’aquesta llista volem contribuir, des de la Coordinadora, a aconseguir
aquests objectius. En aquest nou cicle caldrà que reforcem el que està fora de la institució
alhora que defensem tot allò aconseguit en aquests 4 anys i que volem guanyar en el nou
mandat. També caldrà que preparem lideratges diferents i diversos sense oblidar les
aliances entre les nostres activistes i les altres protagonistes de les lluites de la ciutat. Per
tot plegat haurem de teixir i treure el màxim potencial a les capacitats individuals i
col·lectives. Perquè davant de tots aquests reptes ens tindran en comú!

Miquel Borràs Faran

Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB. Ha
exercit aquesta professió a diferents diaris i revistes.
Posteriorment ha treballat durant 20 anys en una cooperativa
dedicada a serveis de comunicació. Es va iniciar en la política
durant els anys 70 amb els moviments antifranquistes i les
primeres associacions de veïns a Badalona. Va participar en
els 80 en ràdios lliures i moviments antinuclears i cooperatius.
Actualment participa a l'assemblea de Ciutat Vella i ha estat
representant d'aquest espai a Territorial i a

Coordinadora.Considera el municipalisme, la radicalitat democràtica i la transparència com
a les principals eines de transformació social.

Vanessa Maxé Navarro

Sociòloga especialitzada en planificació i gestió de projectes i
equips, implicada en el 15M i col·lectius d'activisme creatiu i
moviments veïnals del Raval. Actualment membre de la
Comissió d’Organització de Barcelona en Comú participant en
tasques de seguiment del funcionament intern de
l’organització. També com a coordinadora de La Comuna,
Escola del Comú contribueixo a la consolidació de l’espai de
formació, reflexió i empoderament col·lectiu de Barcelona En
Comú.

Des de la Coordinadora voldria contribuir a la millora d’aquest espai de forma articulada
amb la resta de l'organització. L’impuls del debat polític i organitzatiu a partir de l’experiència
d’aquests últims anys, ens hauria de permetre madurar què implica ser un moviment polític
municipalista en aquest nou context global i en el marc del canvi de cicle en què estem
instal·lats.
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Miquel Missé Sánchez

Sociòleg i activista trans. Els meus interessos se centren en la
promoció d'una cultura trans plural i crítica així com en la
difusió de referents amb experiències de gènere diverses i
transformadores. Participo en l'Eix de Feminismes i LGTBI des
de la seva creació i actualment n’és un dels co-coordinadors.

Penso que Barcelona en Comú és una organització política
amb un potencial transformador molt rellevant però també
amb importants reptes al davant que poden resumir-se en

resistir-se a les dinàmiques tòxiques de la política en general, i de la política de partits en
concret. En relació amb això em sembla que és una responsabilitat col·lectiva, de tots i
totes les seves activistes, treballar per construir un espai col·lectiu més transparent,
democràtic, permeable, plural i sobretot amable. La forma en la qual ens organitzem diu tant
o més que les polítiques que fem. I probablement, la Coordinadora és un espai clau per
abordar aquests reptes amb entusiasme i amb cura :)

Adriana Sabaté Muriel

Educadora social i activista feminista. Actualment, focalitzo
esforços en tirar endavant un espai comunitari de formació de
persones adultes a Sants, des d’on treballo per a la igualtat
d’oportunitats de totes les veïnes del meu barri. A Barcelona
en Comú, participo en l'Eix de Feminismes i LGTBI des de la
seva creació.

Per tal que Barcelona en Comú continuï sent una eina eficaç
per a la transformació social a la nostra ciutat cal una organització oberta, participativa i
transparent, que mantingui una mirada crítica cap a les inèrcies partidistes de la política
tradicional. Per passar a la proposta ens oferim a formar part de la Coordinadora, amb
ganes d’enfortir el debat polític en aquest òrgan i nodrir el perfil propi de la nostra
organització paral·lelament a la gestió institucional.
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Xavi Farré Perisé

Llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques, veí de la
Bordeta. He treballat, entre d’altres, a l'IERMB. També he
estat tècnic a l'administració local amb tasques vinculades al
coneixement del territori, modernització de l'administració i
comunicació. Actiu en moviments estudiantils i altermundistes
de principis de segle fins al 15M. Durant aquest període he
ajudat en projectes que busquen la transformació i la justícia
social. Sóc membre de l'assemblea de Sants des dels seus

inicis i Conseller Tècnic de Sants-Montjuïc.

És un moment crucial per a la nostra organització després d'haver assolit un segon mandat
en el govern de la nostra ciutat. Ara hem d’enfortir la nostra organització i això passa per la
implicació de totes, per dotar els nostres òrgans de govern i participació de la màxima
diversitat possible. Amb una Coordinadora més diversa aconseguirem que aquesta
esdevingui un espai més ric, democràtic, transparent i útil per a l'enfortiment de la nostra
organització.
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Amb valentia! (equip)

Volem representar la força i la il·lusió amb què el projecte de Barcelona en Comú va
néixer, acompanyades, però, de l’experiència forjada al llarg d’aquests anys de lluita
i creixement. Tenim clar que sense els moviments socials i sense tenir un peu al
carrer, la institució no avançarà. Creiem també que per a tenir una societat
plenament democràtica cal que les forces polítiques donin exemple; volem una
organització permeable i feminista que no abandoni mai la rebel·lia amb la qual va
guanyar les eleccions. Experiència, joventut i dinamisme són el cor d’aquesta petita
però cuidada candidatura a la coordinadora!

Julià Tudó Cisquella

Sóc en Julià, estudiant de Ciències Polítiques i de
l'Administració a la UPF. Vaig fer-me activista de Barcelona en
Comú el 2015, quan tenia 15 anys, amb la mateixa il·lusió pel
projecte que encara avui mantinc. Participo principalment a
l'assemblea del Clot Camp de l'Arpa i a l'Espai Jove. Sóc
monitor d'esplai i membre d'un grup de teatre; l'educació i la
cultura són dos dels motors que em mouen i condicionen la
meva participació política! Em presento a la coordinadora
perquè crec que estem en un moment polític desafiant però

motivador i tinc més ganes que mai de continuar lluitant i fent barri des de la nostra
organització. M'agradaria aportar el meu granet de sorra per a mantenir Barcelona en Comú
a prop de les lluites del dia a dia, a prop del carrer. Per una organització permeable,
ecologista, feminista i d'esquerres!

Eva Campos Paladio

En l'actualitat estic treballant com a consellera del districte de
Sant Martí, al costat dels meus companys, persones
implicades des de fa molts anys en les lluites veïnals, fent
realitat dia a dia el canvi de la ciutat de Barcelona des de dins
de les institucions.

Continuo amb la mateixa il·lusió i ganes de treballar i de
deixar-me la pell. Fent realitat el somni d'haver aportat el
meu granet de sorra al bé comú. He guanyat experiència en el

funcionament de les interioritats de les institucions i m'he enriquit amb les relacions tant dels
companys, com de la xarxa social que conformen les entitats diverses i plurals del territori.

Gràcies a aquesta experiència, tinc la seguretat que més que mai hem d'unir forces i
empènyer perquè aquest projecte sigui més fort i sòlid. És l'única eina per continuar el canvi
social ja començat. Ens queda molt per endavant i seria un orgull compartir espai amb un
equip plural, divers amb diferents visions i els mateixos objectius.
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