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COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 
 

Esquerra i Reagrupament decideixen els seus caps de 
llista a Sant Just Desvern de cara a les eleccions 
municipals 
 
Les respectives formacions de Sant Just Desvern d’Esquerra Republicana de Catalunya i de 
Reagrupament Independentista han escollit els seus caps de llista per a les properes eleccions 
municipals del 22 de maig. 
 
L’assemblea local d’ERC a Sant Just, reunida ahir dilluns 21 de febrer, va aprovar la proposta 
de l’Executiva de que el número 1 d’Esquerra sigui Sergi Seguí. Paral·lelament, l’assemblea 
d’RCat va escollir Andreu Gimeno com a número 1 de la seva llista. 
 
Cal recordar que totes dues organitzacions han arribat a un acord per presentar-se 
conjuntament a les eleccions municipals i que la llista unitària estarà encapçalada per Sergi 
Seguí com a número 1 i per Andreu Gimeno com a número 2. 
 
Totes dues formacions treballen per acabar de confeccionar la llista amb la voluntat d’incloure 
el màxim nombre de persones, grups i entitats que vulguin treballar per millorar Sant Just 
Desvern. 
 
La candidatura i el nom de la coalició es presentaran el proper diumenge 13 de març durant la 
calçotada anual al Casal de Joves de Sant Just, organitzada conjuntament per Esquerra i 
Reagrupament. 
 
Adjuntem una petita nota biogràfica dels candidats. 
 
Cordialment, 

 
 
 
 
 
Ferran Tost     Marc Fité 
Secretari de Municipals    Coordinador de Reagrupament 
Esquerra Sant Just    Reagrupament Sant Just 
 
 
Sant Just Desvern, 22 de febrer de 2011 
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Sergi Seguí Esteve (Barcelona, 18 de maig de 1981) 
 
Llicenciat en Humanitats i amb el títol de postgrau en Gestió 
Cultural per la UOC, fa sis anys que treballa al Departament de 
Cultura de la Generalitat, els darrers quatre com a responsable 
de Comunicació de la Institució de les Lletres Catalanes. Ha 
estat professor del curs “Eines d’internet per la difusió del 
Patrimoni, la Literatura i les Arts” i ha participat en diferents 
cursos i jornades sobre política i equipaments culturals. 
 

Des de fa dos anys col·labora amb la secció local d’Esquerra de Sant Just Desvern assumint 
les tasques de comunicació i relació amb els mitjans de comunicació. És, també, el portaveu i 
coordinador de la Comissió d’afectats de la promoció de pisos de protecció oficial de la Illa 2 
del Mas Lluí. 
 
Ha estat vinculat, durant gairebé vint anys, al món del beisbol, quinze dels quals al FC 
Barcelona, participant en diferents campionats europeus a nivell de clubs i de seleccions. 
 
Des de fa deu anys manté una relació amb la seva parella Ruth, filla de Sant Just. 
 
 

Andreu Gimeno Carulla (Barcelona, 24 de novembre de 
1963) 
 
Fa tretze anys que viu a Sant Just Desvern, on darrerament ha 
estat vinculat a la consulta popular sobre la Independència 
organitzada per la plataforma SantJustDecideix! com a 
responsable de l’Àrea de campanya i al Grup permanent de 
treball. 
 

Actualment és el Secretari de la Federació Municipal Sant Just – Sant Joan Despí – 
Esplugues de Reagrupament Independentista. 
 
Està casat amb l´Angels i és pare de l’Andrea i l'Esteve, nascuts a Sant Just Desvern. La seva 
vida ha estat molt estretament vinculada al món de l’esport. El seu pare va ser un gran tenista, 
i ell ha continuat lligat professionalment a l’educació de futurs esportistes. 
 
És Màster en Direcció d’Empreses esportives per l’escola Safra, ha dirigit projectes d’esport 
escolar, d’adults, precompetitius i d’alta competició. 
 
Parla fluidament molts idiomes, especialment l'anglès, gracies a l'experiència adquirida 
viatjant per tot el món. 


