Dossier de premsa

PROPOSTA D’EQUIP DE BARCELONA
EN COMÚ PER A LES ELECCIONS
MUNICIPALS DE 2019

1. Ada Colau Ballano

2. Joan Subirats Humet

3. Janet Sanz Cid

Alcaldessa de Barcelona. Nascuda a
Barcelona el 1974, va créixer al barri del
Guinardó i actualment viu de lloguer amb
la seva família al barri de la Sagrada Família, al mateix pis que abans d’assumir
el càrrec. Ha dedicat bona part de la seva
vida a l’activisme social, la defensa dels
drets humans i el dret a l’habitatge, valors
que segueix defensant des de l’alcaldia
de la ciutat.

Comissionat de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona impulsor de projectes com
la Biennal de Pensament i la de Ciència.
Nascut a Barcelona (1951). Doctor en
Ciències Econòmiques (1980), Catedràtic
de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).Especialitzat
en temes de governança, gestió pública
i en l’anàlisi de polítiques públiques, així
com en problemes d’innovació democràtica i societat civil. Viu al barri del Farró.
Autor de desenes de llibres i centenars
d’articles de caràcter acadèmic. Ha
col·laborat com a articulista en diferents
mitjans de comunicació.

Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat des d’on s’ha impulsat el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, i regidora del districte
de Nou Barris des del 2015. Nascuda
a Tamarit de Llitera (1984), és veïna de
Sant Antoni i llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració per la
UPF. La major part de la seva activitat
associativa s’ha dedicat al moviment
juvenil, la defensa de drets humans com
l’aigua i l’energia i al moviment feminista.
És membre d’Ecologistes en Acció, Sos
Racisme i del sindicat CCOO.

4. Jaume Asens

5. Lucía Martín González

6. Laura Pérez Castaño

Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea
de Drets de la Ciutadania, Cultura,
Participació i Transparència, i regidor del
districte de Sarrià-Sant Gervasi. Nascut
a Barcelona (1972), és llicenciat en Dret i
Filosofia a la UB amb estudis de Ciències
Polítiques i Socials a la UPF. En la recent
tasca institucional destaca per haver
impulsat un nou marc d’integritat, participació i bon govern. Ha impulsat polítiques
com el programa d’acollida de refugiats,
el pla de lluita contra la islamofòbia, o
el carnet de veïnatge. Com a advocat,
la seva activitat ha girat al voltant de la
defensa dels drets humans i dels moviments socials com la PAH o el 15M. En
els darrers anys va especialitzar-se en la
lluita contra la corrupció, en casos com el
de l’extresorer del PP, Luís Bárcenas, el
Cas Millet, o el Cas Pujol.

Nascuda a Lugo el 1979, fa tres anys va
deixar la seva feina d’investigadora precària a la UAB per ser la número dos a la
llista d’En Comú Podem per Barcelona a
les eleccions generals de 2016. A més de
ser portaveu d’Habitatge d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, des de
2018 assumeix també el càrrec de portaveu d’En Comú Podem. És enginyera
química i doctora en Ciències Ambientals.
El seu primer contacte amb els moviments socials el té a l’Ateneu Candela de
Terrassa. Participa també a les manifestacions de V de Vivienda i l’any 2009 forma
part del grup impulsor de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca a Barcelona.
Des de llavors, ha participat en diferents
tasques dins d’aquest moviment.

Regidora de Feminismes i LGTBI i
Relacions Internacionals i del districte
de Sants-Montjuïc. Ha impulsat
el protocol No Callem contra les
agressions i l’assetjament sexual dins
l’oci nocturn. Nascuda a Barcelona l’any
1982. En acabar els seus estudis en
Periodisme i Cooperació Internacional
al Desenvolupament, va treballar
en estratègies de desenvolupament
en turisme al Perú i a Bolívia, en
municipalisme a l’Equador, en drets
econòmics i polítics de les dones a
Guatemala i al Salvador, i en l’eliminació
de la violència sexual a l’espai públic
amb ONU Dones. També és mare
d’una filla de sis anys.

7. Gala Pin Ferrando

8. Jordi Martí Grau

9. Eloi Badia Casas

Regidora de Participació i del districte de
Ciutat Vella on aquests quatre anys ha
centrat els esforços en deixar de tractar
el centre de la ciutat com un aparador
i posar els veïns i les veïnes al centre
de les polítiques públiques. Nascuda a
València el 1981, és veïna de Barcelona
des del 2003. La seva escola política ha
estat el moviment autònom de la ciutat i
el moviment veïnal de la Barceloneta. Ha
treballat al tercer sector, a la producció
d’esdeveniments i a la comunicació digital. Ha contribuït durant anys als moviments pel dret a l’habitatge, com la PAH,
i el dret a la ciutat. Ha estat vinculada a
pràctiques tecnopolítiques en defensa de
drets, llibertats i la neutralitat de la xarxa.

Gerent Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona. Nascut a Barcelona el 1965,
és llicenciat en Ciències de l’Educació.
Dedicat a l’educació, la cultura i la ciutat,
principalment en l’àmbit de la gestió pública i gairebé exclusivament a Barcelona
i al seu ajuntament on ha tingut responsabilitats molt diverses tant en l’àmbit
tècnic com en el polític. Coordinador de
dos plans estratègics de cultura, ha estat
president del districte d’Horta-Guinardó,
delegat de Cultura i director de l’Institut
de Cultura de Barcelona.

Regidor de Presidència, Aigua, Energia
de Barcelona i del districte de Gràcia.
Nascut a Barcelona (1983), veí de la Verneda i llicenciat en enginyeria industrial.
Com a regidor ha desenvolupat projectes
com Barcelona Energia i la creació de
1.000 nous llocs de treball. També ha
liderat la remunicipalització d’escoles
bressol i els serveis d’atenció a la violència masclista, així com, ha impulsat la
creació d’empreses públiques de serveis
funeraris i aigua. Abans d’entrar a l’ajuntament, havia treballat envers un canvi en
la gestió dels béns comuns a través de la
plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la
Sobirania Energètica i l’Aliança contra la
Pobresa Energètica.

10. Mercedes Vidal Lago

11. Pau González Val

12. Gemma Tarafa

Regidora de Mobilitat i d’Horta-Guinardó. Presidenta de TMB. Té 38 anys i és
llicenciada en ciències ambientals per la
UAB. Ha treballat en l’àmbit de l’urbanisme i l’ecologia, formulant instruments
que permetin repensar les ciutats amb
criteris de sostenibilitat. Vinculada al
moviment associatiu de la Sagrera i
Sant Andreu, on va compartir la lluita de
l’AVE, la recuperació de les Casernes pel
barri, l’Harmonia o les vagues generals.
Ha estat vicepresidenta de la FAVB, on
s’ha ocupat dels diferents temes de Medi
Ambient. Ha participat a Aigua és Vida i
a l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
Està vinculada a grups cristians de base.

Nascut a Barcelona l’abril del 1987, veí
d’Horta i Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UPF.
Agent d’Atenció al Client del Metro de
Barcelona en excedència des del 2015,
actualment Conseller Tècnic del Districte
d’Horta-Guinardó. Va presidir el Consell
de Joventut de Barcelona, va ser membre
de l’Associació de Veïns de Font d’en
Fargues i de l’Associació Casal de la Font
d’en Fargues, Vicepresident d’Esplais
Catalans, secretari general del Moviment
Laic i Progressista i Diable d’Horta. Tot
comença a la infància quan s’apunta a
l’Esplai Picabufa. Comparteix pis amb 3
joves i un gos.

Comissionada de Salut i Comissionada
de Diversitat Funcional de l’Ajuntament
de Barcelona que ha impulsat el primer Pla de Salut Mental o el dentista
per a persones vulnerables. Nascuda a
Barcelona (1971). És doctora en Biologia
Molecular per la UB i postdoctorada per
la Universitat de Yale. Ha estat investigadora de Salut Pública a la UPF, com
a subdirectora del Grup de Recerca en
Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET) i investigadora de l’Institut Català
d’Oncologia. Ha estat des de fa més de
15 anys activista del moviment per l’abolició del deute extern i per la sanitat pública
i universal. Mare d’un fill i una filla.
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13. Ancor Mesa Méndez

14. Jéssica González Herrera

15. Jordi Rabassa

Nascut a La Orotava (Tenerife) l’any
1985, amb 20 anys es trasllada a viure
a Barcelona per continuar els estudis
universitaris. Sociòleg i doctor en Psicologia Social per la UAB, investigador de
la subjectivitat a través de les tecnologies
i compromès amb la sociologia urbana.
Ha treballat durant vuit anys pel moviment
veïnal de Barcelona com a tècnic a la
Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB). Professor associat de
tècniques d’investigació social, sociologia
de l’educació i sociologia urbana a la UB i
d’anàlisi multivariada de dades la UAB.

Nascuda a Barranquilla, Colòmbia, al
1989. Politòloga i Postgrau en Societats
Africanes i Desenvolupament per la UPF.
Màster en Comunicació pel Canvi Social
per Ohio University. Veïna de Barcelona
des de 2006, ha treballat al tercer sector
com a investigadora i formadora en
iniciatives a nivell municipal i internacional que busquen la incorporació d’una
mirada intercultural crítica en els àmbits
de joventut, gènere, participació ciutadana diversa, salut pública, entre d’altres.
Coordinadora de projectes al Centre
d’Estudis Africans i Interculturals.

Conseller de Ciutat Vella. Llicenciat en
Història. Té el títol de Suficiència Investigadora i el Diploma d’Estudis Avançats
per la Universitat de Barcelona, especialitzat en la investigació dels moviments
socials i la història de la ciutat de Barcelona. La seva carrera s’ha centrat al sector
del servei i l’atenció als clients. Vinculat
des de l’any 1993 al moviment veïnal de
la ciutat, ha format part de les juntes de
diverses associacions de veïns i veïnes
i d’entitats relacionades amb la recerca
històrica, la recuperació de la memòria i
la difusió i defensa del patrimoni.

16. Natàlia Martínez

17. Jordi Matas

18. Carolina Recio

Consellera de Ciutat Vella. Nascuda a
Badalona al 1987 i veïna del Raval des
de 2010. Enginyera tècnica en telecomunicacions especialitzada en l’àmbit
audiovisual, te estudis de postgrau en
direcció de fotografia cinematogràfica.
La seva trajectòria laboral està marcada
per l’acumulació de feines precàries en
múltiples àmbits, passant pel control de
sistemes audiovisuals i més recentment
en gestió de màrqueting i venda online.

Conseller tècnic de l’Eixample. Llicenciat
en Biologia i veí de la Sagrada Família.
Vinculat al teixit associatiu des dels
escoltes a l’Antoni Gaudí, després a
la vocalia de Solidaritat de l’AVV. Actiu i
compromès a les mobilitzacions d’Aturem
la Guerra, Palestina, Contra la Violència
Masclista, implicat al 15-M, en les
llibertats democràtiques, per un turisme
sostenible i per l’Ateneu del Poblet.
Ha combinat d’ençà 1997 la feina
vinculada a l’educació en el lleure i la
biologia amb l’activitat i l’organització del
teixit sociopolític de la ciutat des del barri.
Ha desenvolupat tasques de dinamització
de projectes, comunicació, planificació
estratègica, gestió d’equips i organització
d’esdeveniments a Pau Sempre i la
Fundació Socialisme Sense Fronteres.

Consellera Portaveu al districte de
Nou Barris treballant per la reversió
de les desigualtats socials des de
2015. Nascuda l’any 1980 a Barcelona,
doctora en Sociologia per la Universitat
Autònoma, durant anys s’ha dedicat
a la recerca i la docència a la Facultat
de Ciències Polítiques i Sociologia.
Vinculada de sempre al teixit veïnal
de Nou Barris, ha estat membre de
l’AAVV de Prosperitat, ha participat a la
campanya de “Nou Barris Cabrejada diu
Prou” i al llarg dels anys ha treballat a
múltiples espais del districte de foment
de la cultura com a eina de transformació
social. Feminista, la seva mare va
ensenyar-li que aquesta era la única
manera de viure en aquest món.
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19. Eduard Corbella

20. Yusef Quadura Izquierdo

21. Eva Campos

Conseller del districte de l’Eixample des
d’on s’ha implicat en la construcció de
polítiques públiques des dels barris com
és el Pla d’Usos de Sant Antoni, per preservar-ne el teixit comercial, o la lluita junt
als moviments socials en front l’expulsió
de veïns i veïnes pels preus abusius de
l’habitatge. Nascut a Barcelona (1982).
Membre de la Direcció Executiva de
Barcelona en Comú, on ha desenvolupat
l’estratègia per una organització feminista, amb eines per despatriarcalitzar el seu
funcionament.

Nascut a Palestina el 1986. Conseller
suplent al districte de Gràcia i responsable de coordinació i comunicació de
Gràcia en Comú. Enginyer químic. Arriba
a Barcelona per estudiar un Màster en
Finances el 2010, any des del que és
veí del Camp d’en Grassot. Té estudis
de postgrau en Anàlisi del Capitalisme
Contemporani a la UB. Membre del 15M
i de la plataforma “No al TTIP”, col·labora
amb ATTAC.

Consellera de Sant Martí a les àrees
d’Habitatge, Medi Ambient, Salut,
Drets Socials i com a territori els
barris de Verneda/La Pau i Sant Martí.
Nascuda a Barcelona (1971). Tècnica
de Residus amb àmplia experiència
en màrqueting i activista compromesa
amb el medi ambient. Orgullosa filla
del barri barcelonès Via Trajana, barri
històricament invisible per a la majoria
d’Administracions, ha lluitat des de ben
jove per trencar aquesta desigualtat
sense sentit dintre de la nostra ciutat.

22. Núria Marcet
Nascuda a Terrassa fa 89 anys, en una
família de 14 germans, va venir a viure a
Barcelona quan encara era una nena, i
amb 19 anys es va fer monja de clausura.
El classisme que va viure allà dins la va
decebre i va preferir anar a col·laborar en
una associació dedicada a ajudar gent
gitana del Camp de la Bota. Durant anys
va viure en una barraca i va participar en
una cooperativa de rams de flors amb
les seves veïnes, fins que el franquisme
va desmuntar les barraques i va crear el
barri de La Mina. Passada aquesta etapa
va estudiar d’infermera i va treballar a Vall
d’Hebron durant 6 anys, fins que va tenir
l’oportunitat d’anar a la Índia amb la seva
companya Angelines per a conèixer els
orígens ètnics dels gitanos i a experimentar altres religions. Anys després, al tornar
a Barcelona va treballat habitualment en
la pràctica del ioga. Li ha quedat una pensió molt reduïda, però ha tirat endavant
llogant el pis on feien les classes.
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