CANDIDATURA D’ADA COLAU:
UN EQUIP PER GUANYAR UNA BARCELONA EN COMÚ
És un honor presentar aquesta candidatura a les primàries de Barcelona En Comú.
Afrontar la gran responsabilitat de presentarme a unes eleccions per guanyar
l’alcaldia de Barcelona és un repte que mai m’hagués plantejat fer jo sola. Aquest pas
només ha estat possible en la mesura en què, en primer lloc, hi ha un projecte
col∙lectiu com Barcelona En Comú, il∙lusionant i alhora seriós, on milers de persones
s’hi han implicat i s’han coresponsabilitzat per ferlo realitat, donant el millor de sí
mateixes amb gran generositat. En segon lloc, vull anar a guanyar les properes
eleccions del 24 de maig en la mesura en què molta gent diversa, però amb objectius
comuns, hem estat capaços de proposar un equip que estigui a l’alçada del govern
d’una gran ciutat com és Barcelona.
Presentem avui un equip disposat a manar obeint a les barcelonines i els barcelonins.
Presentem un equip capaç de governar Barcelona, amb diferents perfils professionals,
grans capacitats tècniques i àmbits d’expertesa que puguin donar resposta a les
tasques pròpies de govern. Però sobretot un equip solvent per la seva capacitat de
treballar col∙lectivament, d’escoltar a qui haurien de ser sempre els únics protagonistes
en una ciutat realment democràtica: els veïns i les veïnes de Barcelona.
És un equip, a més, que no sorgeix del no res. Al contrari, és fruit del treball conjunt,
del consens, de diferents trajectòries i espais que ja hem coincidit denunciant la
corrupció i el segrest de la democràcia; defensant drets bàsics com l’habitatge, la
sanitat o l’educació; reivindicant una economia més justa i cooperativa; defensant els
nostres barris de l’especulació, la desigualtat i la mercantilització; exigint que la vida
digna de tothom sense exclusions sigui l’única prioritat de tota política pública. Ara,
coincidim també en una candidatura que suma forces per poder traslladar la majoria
social a una majoria política valenta, capaç de fer net al nostre Ajuntament i retornar el
control de la nostra ciutat als seus habitants.
Un equip on tothom s’hi pugui sentir reconegut, també les organitzacions polítiques
que s’han sumat a Barcelona En Comú, però sobretot amb marcat protagonisme
ciutadà. Un equip transversal, amb destacada presència femenina més enllà de les
quotes, que combina l’experiència professional, institucional, veïnal i social, i que
busca l’aprenentatge intergeneracional.

Només amb un equip així personalment m’atreviria a fer un pas tan important com
aspirar a liderar el govern de la meva ciutat, Barcelona, que tant estimo. Cap de
nosaltres serà perfecte, ni podrà prometre infal∙libilitat. Però ens comprometem a
posarnos al servei de la gent complint amb el Codi Ètic de Barcelona En Comú, a
treballar dia i nit per recuperar l’orgull de viure a Barcelona i fer de la nostra ciutat un
referent mundial de la revolució democràtica que està en curs. Barcelona té nom de
dona, i farem tot el possible perquè els nostres fills i filles, els nostres éssers estimats,
els que ens han precedit i els que vindran, puguin dir amb orgull que a Barcelona hem
demostrat que sí que es podia.
Ada Colau, 20 de febrer de 2015

1. Ada Colau
Currículum
Investigadora i activista defensora de Drets
Humans. Va estudiar Filosofia a la Universitat
de Barcelona, ha desenvolupat la major part de
la seva trajectòria professional en l’àmbit de la
comunicació (consultoria, producció televisiva,
traducció i interpretació), i des de 2007 treballa
a l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i
Culturals (DESC) de Barcelona. Especialitzada
en projectes de dret a la vivenda i a la ciutat, ha
publicat nombrosos articles, dos llibres Vides
Hipotecades (2012) i Si que es pot! (2013), ha
estat guionista del documental La ley del ladrillo (2007), ha realitzat centenars de
conferències i ha estat convidada com experta a intervenir davant diferents comissions
parlamentàries i altres institucions, nacionals i internacionals.
Amb llarga trajectòria en l’activisme social, en els darrers anys destaca la seva
implicació en el moviment veïnal (primer a Ciutat Vella, després com a membre de la
junta de la Confavc i la FAVB) i en el moviment pel dret a l’habitatge. Ha estat una de
les fundadores, i portaveu durant 5 anys, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), tasca per la que ha rebut diversos premis. Actualment és portaveu de la
candidatura municipalista Barcelona En Comú, que aspira a guanyar les properes
eleccions de maig de 2015. Originària del Guinardó, ha viscut també a Ciutat Vella
(20022009) i des de 2010 és veïna de Sagrada Família, on viu amb la seva parella i el
seu fill de 3 anys.

2. Gerardo Pisarello
Barcelona és una gran ciutat, però creix la sensació
que l’estem perdent. Mentre augmenten les
desigualtats, el petit grup que concentra privilegis en
detriment del bé comú té cada cop més poder. No ens
ho podem permetre.
Hem arribat a un punt de bloqueig, amb unes
institucions cegues que menyspreen a la gent senzilla i
que són complaents amb als més forts. Per això hem
decidit fer el pas. I afegir a la nostra tasca com a pares i mares, com a treballadors i
com a ciutadans, la de recuperar l’Ajuntament per a la vida de la gent. Ho fem amb
modèstia i amb consciència dels nostres límits, però amb la convicció que si no ho
intentem nosaltres, altres ho faran en contra nostra. La democràcia va néixer a les
ciutats. I és a les ciutats, als seus barris, on hem de començar a recuperarla.

Currículum
Nascut a Tucumán (Argentina), el 1970. Viu a Barcelona des de 2001. Doctor en Dret i
professor de Dret Constitucional a la UB. Veí de Sagrada Família i pare de dos fills. Ha
escrit diversos llibres sobre constitucionalisme, drets humans i dret a la ciutat, entre els
quals, Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción (2003); Los derechos
sociales y sus garantías (2007); Un Largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo
antidemocrático (2011) y Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura
democrática (2012). També és coautor de No hi ha dret(s). La il∙legalitat del poder en
temps de crisi (2012) i La Bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta
(2014). Escriu a Público, ElDiario.es i Sin Permiso. Durant més de deu anys ha sigut
vicepresident de l’Observatori DESC. És membre de Procés Constituent.

3. Laia Ortiz
M’il∙lusiona incorporarme a un equip que vol
sumar esforços per retornar Barcelona a la
seva gent. Cal construir una alternativa que
disputi la majoria institucional a la dreta, davant
uns governs que segresten la democràcia,
multipliquen les desigualtats i privatitzen els
serveis públics en benefici d’uns pocs.
En un context de crisi sistèmica és fonamental que els ajuntaments esdevinguin
instruments útils, veritables trinxeres de defensa dels drets i les llibertats. Vull posar la
meva experiència personal i les meves capacitats al servei d’aquest projecte ciutadà
que suma complicitats i experiències diverses. Engeguem un camí nou, il∙lusionant,
que incorpora alhora les experiències de les organitzacions que des de fa molt de
temps fem política dins i fora les institucions. Ara toca guanyar.

Currículum
Veïna de Sant Andreu i mare. Llicenciada en Ciències Polítiques per la UPF, és a punt
d’enllestir Economia a la UB. Ha participat al moviment estudiantil, al moviment
antiglobalització i en diversos Fòrums Socials. Ha treballat com a analista sobre
polítiques públiques de gènere en el marc del Projecte “Ciutats i Persones” de l’ICPS i
ha estat consellera de districte portant Dona, Cooperació i Medi Ambient.
Ha estat diputada al Parlament (Hisenda, Educació i Salut) i al Congrés dels Diputats,
on és portaveu per energia, cooperació, medi ambient i canvi climàtic. Ha defensat
iniciatives contra la pobresa energètica i els privilegis del lobby elèctric. Guardonada
en dues ocasions amb el premi Avizor com a diputada més compromesa en la lluita
contra la pobresa. Des de fa 15 anys és membre d’ICV.

4. Jaume Asens
Hi ha èpoques de normalitat
i altres
d’excepcionalitat. A nosaltres ens ha tocat viure
temps excepcionals, on un altre món és necessari i
urgent per no acabar esclafats pel vell món. Cal fer
un pas endavant per frenar l’ofensiva descarnada
d’una minoria que pretén mercantilitzarho tot. Cal
recuperar les institucions i posarles al servei de la
ciutadania.
Els adversaris són poderosos. No serà un camí senzill. Però sabem que si fem el de
sempre succeirà el de sempre. Cal arriscarse i superar velles divisions. També sabem
que per guanyar no serà suficient una victòria electoral. Cal enfortir els contrapoders.
Si reeixim en aquests objectius, Barcelona pot ser una punta de llança d’una revolució
democràtica que ja està en curs. I jo estic orgullós de poder participar en aquest
moment històric.

Currículum
Llicenciat en Dret i Filosofia, és advocat especialitzat en drets humans i moviments
socials i de les causes contra Félix Millet, Luis Bárcenas i la família Pujol Ferrusola. Ha
defensat víctimes de Guantánamo contra els EUA, participants de ‘La Flotilla de la
Llibertat’ contra Israel i ha iniciat accions pels bombardejos el 1938 de l’aviació feixista
italiana sobre Barcelona.
En l’àmbit local ha defensat entitats veïnals, afectats pel mobbing immobiliari o dones
que exerceixen la prostitució. Membre de la Comissió de Defensa del Col∙legi
d'Advocats i de l'Associació Catalana pels DDHH. Coautor de No hi ha dret(s): la
il∙legalitat del poder en temps de crisi i La bèstia sense morrió. En defensa del dret a la
protesta. Escriu a Público i ElDiario.es. Membre de Procés Constituent i de Podemos.

5. Janet Sanz
M'estimo Barcelona, la seva gent, les seves
lluites. M'indigna veure com la gent de Barcelona
patim els efectes d'una crisi que no hem provocat.
Per això faig política en l’àmbit municipal.
Defenso la política com un instrument útil i
necessari que transforma les nostres vides.
Durant quatre anys hem patit un govern i un
alcalde al servei d'interessos privats, però també
he tingut l’oportunitat de recórrer carrers i barris, de conèixer projectes que donen
sentit a la quotidianitat i donen suport a la gent que més pateix, que ofereixen qualitat
de vida a la nostra ciutat. Vull posar tota aquesta experiència i coneixement per
contribuir a fer de Barcelona una ciutat més humana i més justa. El maig de 2015 hem
de recuperar Barcelona i posar-la al servei de la seva gent! Anem a per totes!

Currículum
Nascuda a Tamarit de Llitera, és veïna de Sant Andreu i està llicenciada en Dret i
Ciències Polítiques i de l’Administració per la UPF. La participació al moviment
estudiantil i la defensa de la universitat pública i de qualitat van ser un gran espai
d’aprenentatge.
En l’actualitat, és regidora a l’Ajuntament de Barcelona. Des de l’oposició ha denunciat
projectes de privatització com la gestió de l’aigua, el desmantellament de Barcelona
Activa o operacions urbanístiques com la marina de luxe, l’ampliació de la Maquinista
o el Sagrera Kids al Bon Pastor. És regidora adscrita a Nou Barris, Sant Andreu i Les
Corts. Des de fa 11 anys és membre de Joves d’Esquerra Verda i ICV. Ha treballat a
Dones amb Iniciativa dissenyant un pla de feminització i a Acció Jove de CCOO
analitzant l'ocupació juvenil.

6. Raimundo Viejo
Vivim temps de crisi i canvi. El pacte de la
Transició s’ha trencat des de dalt i la gent
corrent hem hagut de mobilitzar-nos per
recuperar una democràcia degradada per una
casta incompetent. Els que ens hem
manifestat els darrers anys, defensant els
nostres llocs de treball, els nostres drets i
llibertats, hem esgotat totes les vies possibles.
És l’hora de donar un pas endavant i recuperar les institucions en mans d’uns
interessos particulars. La situació en què ens trobem requereix que ens comprometem
des de les nostres experiències professionals, activistes i de vida en un projecte que
retorni la il·lusió, la democràcia i el benestar a la ciutadania. És l’hora de donar-ho tot
per construir una Barcelona en comú.

Currículum
Nascut a Vigo, el 1969. És politòleg i activista. Viu a Barcelona des de 2005. Ha sigut
professor a les universitats de New Haven, UAB, Chicago, UPF, Lausanne i
Compostel·la. Entre els seus llibres destaquen el premi d’assaig Principis de la Ciutat,
la compilació Les raons dels indignats o La Dansa de Medusa. Ha sigut, a més,
traductor d’obres com La democracia en América, d’Alexis de Tocqueville.
En l’actualitat és professor a la Universitat de Girona i editor i docent a Artefakte, un
entramat cooperatiu de diverses activitats d’edició, formació i llibreria on els mons de
l’educació i la cultura s’entrelliguen des de la crítica, i propugnen un canvi del model
productiu cap a l’economia del procomú.

7. Gala Pin
“Nosotros somos los que hemos construido esta
ciudad” va dir un membre de l'associació de veïns
de Sants als anys 70. “El barri és els seus veïns”
deia l'Emilia Llorca al 2006. Dues frases encarnen
el municipalisme en què crec i parlen de la ciutat
en què confio: la Barcelona dels barris. La
Barcelona que es rebel·la.
Una xarxa d'espais comunitaris, veïnals, digitals,
eixa és la Barcelona que em motiva per formar part
de Barcelona en Comú. M’indigna veure com les
elits aproven lleis que són una declaració de guerra
tàcita. M’emociona que siguem capaços de fer coses que semblaven impossibles.
Vivim un canvi d'època i de nosaltres, de la gent senzilla, depèn quina democràcia
construïm. Em motiva confiar en un projecte que sap que només des del control
ciutadà és possible fer-ho possible.

Currículum
Nascuda a València el 1981. Ha treballat al tercer sector, en la producció
d'esdeveniments, el software lliure i la comunicació digital. Va redactar el Pla de Barris
per Montserrat, Parcel·les Cases i Fortuny de l'Ajuntament de Reus i és coautora de
diversos llibres i articles sobre temàtiques de ciutat.
Veïna de Barcelona des del 2003, s’ha involucrat en la defensa del dret a l'habitatge i a
la ciutat i en el moviment veïnal de la Barceloneta, on ha participat de la recuperació
de la memòria cooperativa, la defensa d’un port ciutadà i el moviment contra el turisme
depredador. Des de 2009, està vinculada al treball per la defensa dels drets i llibertats
a la Xarxa, i la implementació de pràctiques de tecnopolítica i democràcia online. L’any
2012 va entrar a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

8. Agustí Colom
Estem en un moment transcendental a
Barcelona. La crisi financera, les polítiques
d’austeritat i la devaluació salarial han
deteriorat l’estructura social de la ciutat.
Barcelona és avui més desigual; milers de
ciutadans viuen en pitjors condicions que fa
uns anys. Mentrestant, un petit percentatge
de la població no ha deixat d’incrementar
els seus ingressos. El govern de la ciutat
mira cap un altre costat i ignora les
necessitats dels barris, fent oïdes sordes a les demandes de la ciutadania.
Barcelona en comú és un projecte que combina el rigor de l’anàlisi amb l’agosarament
de les propostes; que toca de peus a terra per canviar-ho tot; que posa en comú
l’experiència, valentia i il·lusió per transformar. Avui podem fer realitat una Barcelona
socialment justa, sostenible i democràtica.

Currículum
Nascut a Barcelona l’any 1961, és veí de l’Esquerra de l’Eixample. Llicenciat en
Ciències Econòmiques i Empresarials, és professor del Departament de Teoria
Econòmica de la UB. Recentment ha treballat en l’anàlisi de la crisi econòmica, el
deute i la fiscalitat.
Va ser síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (2004–2011), on va elaborar
el conegut com a ‘Informe Crespo’. És membre del Consell editorial de la Revista
Economía Crítica i del Comitè Científic d’ATTAC. Ha col·laborat en diverses entitats i
moviments com el 15-M i ha impartit conferències sobre les retallades en Sanitat i
Educació. És membre d’ICV i, com a CCOO, és representant actiu en l’activitat
universitària, sent actualment membre de la Junta de la Cooperativa d’estudiants i
professorat Llibreria l’Economista.

9. Laura Pérez
Des de fa anys estic vinculada al tercer sector.
Primer com a voluntària amb la inquietud
d’eradicar la pobresa. Més tard, entenent les
dificultats d’aquesta fita, com a tècnica i
coordinadora de projectes de cooperació
internacional. Des del feminisme he entès la
urgent necessitat de repensar el benestar, de
posar al centre de l’economia la sostenibilitat de
la vida.
No m’he conformat mai perquè entenc del greu perill que és quedar-se de braços
plegats. No podem treballar al servei del patriarcat, de les minories enriquides, que
exigeixen a la població que assumeixi en silenci el paper de l’Estat i eduqui, curi,
estalviï i es cuidi de la seva pròpia seguretat. Què passa amb la meva ciutat, farta de
tanta irresponsabilitat política? Tots i totes hem d’unir forces perquè és el moment del
canvi.

Currículum
Nascuda a Barcelona el 1982, té estudis en Periodisme i Cooperació Internacional al
Desenvolupament i és mare d’una nena de dos anys. Ha treballat en estratègies de
desenvolupament en turisme a Perú i Bolívia, en municipalisme a Equador, en drets
econòmics i polítics de les dones a Guatemala i el Salvador i en eliminació de la
violència sexual a l’espai públic amb ONU Dones.
Coordinadora tècnica de diversos projectes, pressupostos i avaluacions de processos,
ha treballat com a investigadora al Programa d’Estudis de la Ciutat de la Facultat
Llatinoamericana de Ciències Socials. Té un postgrau en Violència urbana amb
perspectiva de gènere pel CEUR (Argentina). En l’actualitat, estudia un màster en
Estudis de Gènere, Dones i Ciutadania a la UB.

10. Mercedes Vidal
La instal·lació de fàbriques com la Pegaso a la
Sagrera, o la Maquinista a Sant Andreu de Palomar
va marcar el caràcter obrer d’aquests barris. Per als
qui hem nascut i crescut aquí, el sentiment obrer
forma part del nostre ADN, malgrat que la nostra
realitat difereixi de la que van viure els nostres
avantpassats o els nostres pares, majoritàriament
emigrants, com en el meu cas del nord d’Espanya.
La meva implicació en el moviment veïnal m’ha
ensenyat a trepitjar carrer, a teixir aliances amb
moviments i entitats i a entendre el municipalisme.
Participo en el projecte de Barcelona en Comú amb la il·lusió que genera la suma de
tantes cultures i lluites que s’ajunten per a posar la ciutat en mans de les persones,
sempre conscient del gran repte que suposa convertir les idees en organització.

Currículum
Té 34 anys i és llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB. Treballa des de fa més
de deu anys a l’àmbit de l’Urbanisme i l’Ecologia, formulant instruments que permetin
repensar les ciutats amb criteris de sostenibilitat. Ha participat en programes de
conservació dels recursos hídrics, projectes sobre mobilitat sostenible, corredors verds
urbans i aprofitament d’energia solar.
Està vinculada al moviment associatiu de la Sagrera i Sant Andreu, on ha compartit la
lluita de l’AVE, la recuperació de les Casernes pel barri, l’Harmonia o les vagues
generals. Ha sigut vicepresidenta de la FAVB, on s’ocupa de Medi Ambient. Participa a
Aigua és Vida i a l’Aliança contra la pobresa energètica. Està vinculada a grups
cristians de base i, des de 2004, forma part d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).

11. Josep Maria Montaner
La motivació per participar a la candidatura és
la de contribuir a construir una Barcelona
igualitària i justa, aconseguint que la nostra
ciutat sigui capdavantera en una revolució
democràtica vital pel nostre país.
Barcelona en comú ens remet a continuar una
tradició de ciutat crítica i reivindicativa,
innovadora i cooperativa; i ens impulsa a fer
realitat la ciutat dels barris que la majoria de la
ciutadania està imaginant i desitjant.

Currículum
Nascut a Barcelona el 1954, és doctor arquitecte, amb estudis d'Antropologia i Història
Moderna, i catedràtic de Teoria de l’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona, ETSAB-UPC. Autor de més de 40 llibres de teoria, història i crítica
d’arquitectura. Del 2008 al 2013 va ser director de la recerca “Arxiu crític model
Barcelona 1973-2004”.
Amb Zaida Muxí, és codirector del Laboratorio de la vivienda colectiva sostenible, que
ha impartit màsters a Barcelona i Mèxic D.F. i ha assessorat a la Generalitat de
Catalunya, la Junta d’Andalusia, i els municipis de São Paulo i Buenos Aires. Ha rebut
nombrosos premis com el Premio Nacional por Iniciativa Periodística en Urbanismo del
Ministerio de Vivienda (2005) o el Premi Bonaplata per la defensa del patrimoni
industrial (1993).

12. Eloi Badia
Treballo des de fa anys per un canvi que
garanteixi l'accés universal de la població als
serveis de llum, aigua i gas mitjançant una gestió
no mercantil on la sostenibilitat ambiental sigui
imprescindible i la participació ciutadana i la
transparència siguin una obligació.
Durant aquest temps, però, he constatat la falta
de voluntat política dels que ens governen. M'he
adonat fins a quin punt s'ha perdut la funció
pública i com l'interès general ha quedat relegat
pels interessos financers i econòmics que
governen la ciutat a l'ombra. En viure aquest sabotatge democràtic he considerat que
cal defensar els drets bàsics més fonamentals i recuperar la sobirania des de tots els
fronts que possibles. Cal recuperar l'Ajuntament de la ciutat i posar-lo al servei de la
ciutadania, al servei del bé comú.

Currículum
Veí de La Verneda i llicenciat en Enginyeria Industrial, ha participat en projectes de
cooperació a Equador, Argentina, Índia i Paraguai. Des de 2007, treballa a Enginyeria
Sense Fronteres en projectes sobre l'accés universal a l'aigua i l’energia, entre d’altres.
Ha estat membre de la junta directiva de l'Associació espanyola d'Operadors Públics
d'Abastament i Sanejament d'aigua, del comitè assessor del Fons d'Aigua i
Sanejament del Govern Espanyol, del comitè directiu de la Global Water Operators
Partnership Alliance de UN Habitat i ha treballat amb el Consorci per la Gestió Integral
de d'Aigües de Catalunya. Ha impulsat un canvi de model envers 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.

13. Josep Bel
Des de 1975 lluito per construir una nova
cultura de la solidaritat i el bé comú front
l’individualisme
i
el
consumisme
antiecològic. Des de les lluites a l’institut per
la democràcia i contra la dictadura
franquista, a les lluites per l’eliminació de la
precarietat i l’explotació laboral, treballo per
incorporar les persones humils a participar i
decidir en organitzacions estables i unitàries
a barris i empreses. Puc aportar experiència per evitar la repetició d'errors viscuts en
organitzacions socials àmplies i exemples d'unitat d'acció.
Cal prioritzar la creació de teixit social sostingut sense el qual no es podrà aconseguir
el que volem. Vinculat des de sempre a les idees del socialisme i l'anticapitalisme, un
marxisme obert a les tradicions de lluita llibertàries i el republicanisme.

Currículum
Sindicalista de Telefónica des de 1984, és graduat social i treballa al sector de
telemàrqueting. Ha participat a múltiples campanyes com la lluita contra la OTAN, les
acampades del 0,7%, les campanyes contra la Constitució Europea o Aturem la
Guerra. S’ha implicat en la lluita per la regularització de sense papers amb
l’organització d’oficines d’atenció a migrants i diverses tancades a Esglésies com a de
la Sagrera.
Com a sindicalista ha lluitat contra els acomiadaments o la vulneració del dret a vaga a
Telefónica. El 2012, va participar de la vaga de fam ‘Marcos Readmisión’ contra els
acomiadaments per baixa mèdica justificada. Impulsor de la Marxa de la Dignitat. En
l’actualitat, és membre del sindicat Co.Bas i participa del Procés Constituent i de l’Eix
de Treball de Barcelona en Comú.

14. Marta Verdejo
Em motiva formar part d'un projecte que vol
transformar el model educatiu. Participar-hi és
un repte i l'oportunitat de fer realitat un somni
compartit. Al 0-3 veiem com Trias desmantella
el model educatiu de les escoles bressol i
privatitza centres sense cap voluntat de diàleg.
Avui, el model se sustenta gràcies al
compromís, la professionalitat i la dedicació de tota la comunitat educativa.
La Plataforma 0-3 BCN va impulsar una iniciativa ciutadana que, després de recollir
26.000 signatures, va topar amb el menyspreu de Trias, que en va vetar la tramitació
amb arguments inconsistents que demostraven la seva manca de voluntat política i
valentia. Cal posar fi a aquestes formes de fer. La ciutadania es mereix un govern que
escolti, que practiqui la participació i no es limiti a predicar-la.

Currículum
Veïna del Clot durant 32 anys, en fa 5 que visc al barri de Sants. Em vaig llicenciar en
Història de l’Art. Fa dotze anys que sóc educadora d’escola bressol. L’educació dels
infants més petits és la meva vocació. En l’actualitat, treballo en una escola bressol
municipal a Sant Andreu.
El compromís amb la defensa d’un servei educatiu públic de qualitat em va dur fa
quatre anys a integrar-me a la Plataforma 0-3, on comparteixo amb d’altres membres
de la comunitat educativa el somni de reconstruir un model en què els professionals
puguem acompanyar els infants en el seu desenvolupament en les millors condicions
possibles. Compagino l’activisme amb la meva militància de base a ICV, on m’he
implicat en la feina col·lectiva de transformar i millorar la vida quotidiana del veïnat de
Barcelona.

15. Berta Sureda
El que em motiva a treballar amb Barcelona en
comú es el meu convenciment de que la política
cultural es pot fer d’una altra manera i és
aquesta altra manera, precisament, la que la
candidatura desplega en tots el àmbits de la
gestió ciutadana: la creació de noves eines
d’articulació social i, per tant, el treball en diàleg
permanent amb un teixit associatiu que ja
existeix i al que hem de reconèixer. Es la gestió
cooperativa de la cultura la que retornarà a la
ciutadania el que la pròpia ciutadania està
produint.

Currículum
Llicenciada en Història de l'Art. Té una llarga trajectòria en la gestió cultural. Va ser
coordinadora d'exposicions de l'Institut de Promoció Urbanística (1988), l'Olimpíada
Cultural (1989-1992) i d'activitats escèniques del Festival de Tardor i el Festival de les
Arts de Barcelona.
El 1992 s'incorpora al equip del CCCB com a coordinadora i responsable de la Unitat
d'Exposicions i, més tard, com a directora del Departament de Serveis Culturals. Al
capdavant de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural va generar un programa de suport
a creadors i entitats, noves línies d'ajut a la recerca, creació i difusió de projectes
artístics i va impulsar la xarxa de centres de creació a Catalunya. Des de Juny de 2008
és directora d'Activitats Públiques del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía a
Madrid.

