
 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA COM A CONSELLERA DE DISTRICTE 

DE CARLA HABIF HASSID BOZZO 

Tel. 678587780 

chabif@coac.net 

Benvolgut/da, 

 

Sóc la Carla Habif Hassid Bozzo i he decidit de presentar la meva candidatura com a Consellera del Districte. 

Algun curiós es preguntarà d’on són aquests cognoms, ja que és el que té la immigració. Sóc Argentina, els 

meus pares van néixer a Argentina i cap amunt hi ha una barreja de nacionalitats, sefardita, italians, 

espanyols, iugoslaves ... aquest gran mestissatge és el que em provoca la meva identitat i m'ha permès dir 

que sóc catalana per adopció (mútua, dels catalans cap a mi i a l’inrevés) i particularment em sento de 

Barcelona. 

 

Aquest any és un any important en la meva vida, vaig arribar aquí l'any 1990, vaig néixer al 1965, el que 

significa que compleixo la meitat de la meva vida a Barcelona, una ciutat amb història, una ciutat amable, 

que em fa sentir a casa, una ciutat oberta i participativa. I parlo de ciutat perquè després de dona i mare, 

sóc arquitecta, ho porto en l'ADN, i des d'allà és que vaig començar a involucrar-me en la societat civil. El 

2002 vaig anar elegida a l’assemblea del Col·legi d'arquitectes de Catalunya i des del 2006 sóc membre de la 

Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del Coac, actualment tresorera. 

 

Amb tot aquest bagatge arribo a ERC, amb ganes d’implicar-me en els temes relacionats amb la ciutat i 

l'habitatge, a tots els nivells. Crec que hi ha molt per fer des de l'arquitectura i l’urbanisme en aquesta ciutat 

que comença a caminar al segle XXI. La ciutat consolidada, estructurada en barris, ha de tornar a mirar-se 

perquè es transformi en una ciutat intel·ligent per a les persones que hi viuen, i quan dic intel·ligent no 

parlo d'apps, em refereixo a la planificació urbana de la rehabilitació, on els espais de relació social es 

potenciïn per la seva qualitat d'ús, siguin segurs des d'una visió inclusiva i accessible de totes les persones 

amb les seves particularitats, confortable a l'hora de recórrer i eficient per adaptar-se a les demandes dels 

nous temps. I tot això només es pot fer des d'una política municipal decidida a potenciar la qualitat de vida 

de les persones que viuen a Barcelona. 

 

Crec que l'experiència de vida en aquest entorn avui em permet pensar que puc aportar a la concreció 

d'aquests canvis i per això és que et demano que confiïs en mi i em votis com a Consellera de Districte. 

 

Moltes gràcies. 

 


