
CANDIDATURA CONSELLER DE DISTRICTE, BARCELONA VELLA, gener 2015

Em diuen Xavier Roman i Pérez de la Lastra. Vaig néixer a Barcelona el 1962 (l’any
de la nevada), és a dir, el passat novembre va fer-ne 52. Sóc llicenciat en Història
per la UAB. Com historiador tinc alguns articles publicats (a les revistes l’Avenç i
Afers) i  el  llibre  Pescadors i  Llauradors,  que fou Premi d’investigació  històrica de
l’Ajuntament de Catarroja (l’Horta - Albufera) l’any 1987. 

Des de 1991 sóc guia turístic i agent de viatges. La meva activitat professional s’ha
centrat en el camp dels viatges alternatius amb enfocament cultural. I per aquesta
raó he voltat per Amèrica, Àfrica i sobretot Àsia.
 
Vaig  començar  l’activitat  política  ingressant  als  14  anys  a  les  JCC.  El  1980
m’adhereixo a Nacionalistes d’Esquerra on vaig ser membre actiu de l’Assemblea de
Joves i participo en els inicis de la Crida a la Solidaritat. El 1985 prenc part en la
creació del MEN i el 1986 ingresso al MDT, organització que abandono el 1990, any
en que participo en la fundació del Casal Independentista de Sants. 

Ingresso a ERC el 1999. Faig un parèntesis en la meva militància durant el 2002.
Retorno al partit després de les eleccions municipals del 2003 i entro a militar al
Casal Martí Marcó de Barcelona Vella. El 2004 vaig ser nomenat Secretari de Política
Parlamentària.

El setembre de 2005 em presento com a candidat a Conseller de districte i surto
escollit Portaveu, càrrec que desenvolupo fins a final de mandat (maig de 2007).
Revalido el  càrrec de portaveu en següent  mandat (2007-2011) i  durant
aquests anys encapçalo l'oposició d'Esquerra al projecte de l'hotel del Palau
i  la  denúncia  de la  xarxa de corrupció  que es descobreix  al  Districte de
Ciutat  Vella  i  que  va  ser  la  causa  de  la  dimissió  de  la  regidora  Itziar
Gonzàlez, amb que vaig mantenir una relació molt bona. Torno a ser escollit
com a portaveu pel mandat 2011-2015 i centro la meva actuació en l'oposició a la
reforma del Port Vell i al Pla d'usos de la Rambla. El 2012, atès que el nostre grup al
Districte només comprèn un únic conseller (jo mateix) presento la dimissió i cedeixo
el càrrec a en Jordi Bordas per tal de que el Casal compti  amb un portaveu que
compti amb més temps de dedicació. 

Continuo treballant però en tasques municipals, exercint ara el càrrec de secretari de
Política Municipal del Casal d'Esquerra de Barcelona Vella.

El meu objectiu és aportar experiència i coneixement a l'equip de consellers
que sorgeixi de les properes eleccions municipals, fomentar la participació
de la militants, amics i simpatitzants en la política municipal, per tal de dur
a  terme  de  manera  col·lectiva  una  política  municipal  al  servei  de  la
ciutadania i que tingui en compte els interessos  dels sectors populars dels
barris de la Barcelona Vella.

Visc al Raval - Llevant. M’agrada llegir, anar en bici i fer muntanya.

Salut i llibertat!

El Raval
El Barcelonès
Països Catalans
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