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Objectius de la candidatura
Conèixer el veïnat 
per millorar la vida i 
fomentar la inclusió

Treballar per 
guanyar les 
eleccions a 

l’Ajuntament.

Recuperar el 
lideratge a la ciutat 

del nou segle

Conèixer i compartir la 

realitat del districte per fer 

debat polític i propostes 

encaminades a millorar la 

vida dels veïnat, reduir les 

desigualtats i fomentar la 

inclusió social a tots els 

barris del districte de Sant 

Andreu en col·laboració 

amb el grup municipal, 

segons marca el 

Reglament de 

funcionament intern d’ERC.

Treballar perquè ERC 

Sant Andreu sigui la 

força més votada a les 

properes eleccions i ERC 

governi a Barcelona la 

propera legislatura amb 

valors republicans.

Treballar perquè Sant 

Andreu i Barcelona 

recuperin el lideratge 

perdut i preparar el 

districte i la ciutat pel 

s.XXI equiparant-nos a les 

grans ciutats europees 

més avançades en 

polítiques socials, 

feministes, sostenibles i 

democràtiques.

Fer del Casal d’ERC Sant 

Andreu un espai 

d’acollida i participació

obert a la militància, 

amics i amigues, agents 

socials i econòmics i els 

veïns i veïnes.

Un casal que aculli i 
fomenti la 

participació



Objectius de la candidatura

Presència al carrer Mirada Feminista
Comunicació 

interna i Difusió

Incrementar la nostra 

presència al carrer i en el 

teixit associatiu de tots els 

barris.

Garantir la mirada 

feminista tant en aspectes 

relacionals de 

l’organització interna com 

a les polítiques que 

s’impulsen des del Casal. 

Millorar els mecanismes 

de comunicació interna i 

difusió de l’activitat 

política d’ERC Sant 

Andreu.

Elaborar un Pla de 

Formació anual en 

col·laboració amb ERC 

Nacional i Barcelona, els 

grups sectorials i els 

interessos de la militància 

i amics i amigues d’ERC 

Sant Andreu.

Un Pla de formació
anual
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Candidatura Executiva Comarcal
Esquerra Sant Andreu

Presidència

Marina Sánchez i 

Casanovas

62 anys

València

Mare del Marc 

Treballadora Social

Serveis Socials 

Ajuntament de 

Barcelona

Secretaria de 

Finances

Josep Torán i 

Alcodorí

64 anys

Barcelona

La Sagrera

Tècnic en Arts 

Gràfiques i 

Enquadernació

Jubilat

Secretaria de 

Militància

Marga Freixa i 

Jiménez

54 anys

Sant Andreu  de 

Palomar

Mare de la Laia i el 

Roger

Llicenciada en 

Pedagogia

Administrativa a la UB

Secretaria 

d’Organització

Begonya Grau 

i Roca

58 anys

Barcelona

Mare i àvia

Pedagoga

Treballo amb 

persones amb 

discapacitat

Secretaria de 

Ciutadania

Secretaria d’Imatge 

i Comunicació

Xavier Cussó i 

Bordes

21 anys

Barcelona

Estudiant de Filosofia, 

Política i Economia 

(UPF-UAB) 

i Dret (UOC) 

Secretaria d'Acció 

Política i Sectorial

Secretaria de 

Política Municipal

Pol Adroher i 

Bernal

21 anys

Barcelona

Estudiant de Ciències 

Polítiques i de 

l’Administració i de 

Dret a la UPF 



Candidatura Executiva Comarcal
Esquerra Sant Andreu

Secretaria de les 

dones

Lupe Paül i 

Torrent

71 anys

Sevilla

Barri dels Indians

Dissenyadora gràfica i 

escriptora

Jubilada

Secretaria de 

Transició Ecològica

Guillem Garcia i 

Calvo

31 anys

Sant Andreu de 

Palomar

Comunicador 

radiofònic

Secretaria 

d’Innovació

Agustí Pérez i 

Carrasco

46 anys

Barcelona

Navas/La Sagrera

Arquitecte de 

Solucions 

Informàtiques 

Empresarials

Secretaria de 

Formació

Natàlia García 

Gómez

36 anys

Catalana de sang 

galega

Trinitat Vella

Administrativa

Secretaria de 

Memòria

Enric Martí i 

Marrassé

72 anys

Barcelona

Llicenciat en Filosofia

Mestre jubilat

Estudiant d’Història

Melòman



Candidatura Executiva Comarcal
Esquerra Sant Andreu

Presidència

Secretaria 

d’Organització
Secretaria d'Acció 

Política i Sectorial

Secretaria de 

Finances

Secretaria de 

Militància

Secretaria 

d’Imatge i 

Comunicació

Secretaria 

de Política 

Municipal

Secretaria 

de les 

dones

Secretaria 

de 

Ciutadania

Secretaria 

de Transició 

Ecològica

Secretaria 

de 

Formació

Secretaria 

de Memòria

Secretaria 

d’Innovació



Secretaria 
d’Organització

Garantir el bon funcionament del 

Casal de forma ordenada i clara que 

ens permeti portar a terme totes les 

tasques encomanades amb la 

col·laboració de tothom.



Secretaria de 
Militància

Tenir cura de la militància, amics i 

amigues, perquè son el centre i els 

protagonistes de l’activitat del Casal, 

per tal que ens fem partícips, 

reforcem els vincles i sentim que 

formen part del projecte 

republicà del districte de Sant 

Andreu.



Secretaria 
d’Administració i 
Finances

Treballar per una bona i transparent 

administració econòmica dels nostres 

recursos per fer front al 

funcionament ordinari i a tots els 

projectes d’activitat política al districte 

de Sant Andreu.



Secretaria d’Imatge i 
Comunicació

Augmentar la nostra presència, tant al 

carrer com a les xarxes implicant el màxim de 

persones (incloent militants, amics i amigues) 

com a actors comunicatius per impulsar 

campanyes que visibilitzen el nostre 

projecte tant a nivell territorial com a nivell 

sectorial potenciant una comunicació 

compromesa amb el feminisme, l’ecologisme 

i el conjunt de propostes del partit.



Secretaria d’Acció 
Política i Sectorial

Dinamitzar l’activitat del Casal i impulsar 

debats i accions per promoure l’ideari 

del partit potenciant la coordinació amb el 

grup municipal, la federació de Barcelona i 

entitats, grups de pressió i altres actors, tant 

a nivell territorial (barris) com sectorials, per 

acompanyar les reivindicacions en 

que puguem sumar esforços per un districte, 

una ciutat i un país més justos i lliures.



Secretaria d’Acció 
Política Municipal

Innovar i ser capdavanters en 

propostes polítiques al districte 

i a l'Ajuntament recolzant la creació 

d'accions i estratègies
polítiques actualitzades a l'àmbit 

municipal, ja sigui al nostre districte 

com a Barcelona, tot apostant per la 

proximitat al veïnat i la seva 

realitat. 



Secretaria de les 
Dones

Arribar a totes les dones de 

Sant Andreu, conèixer els seus 

problemes, escoltar les seves 

demandes i impulsar els seus 

projectes, sense oblidar les dones 

immigrants i el col·lectiu LGTBIQ+, 

amb la col·laboració de totes les 

companyes d’aquest Casal. Volem fer 

del feminisme de les dones del 

districte de Sant Andreu un referent 

per a Barcelona.



Secretaria de 
Ciutadania

Acostar-nos a les persones i/o 

grups d’orígens diversos que 

viuen al districte per conèixer les 

seves necessitats, ser el seu 

referent polític i fomentar la seva 

participació a ERC Sant Andreu.



Secretaria de 
Transició Ecològica

Tenir un posicionament clar en 

qüestions mediambientals i de 

benestar animal, en col·laboració 

amb el grup Municipal i ERC 

Nacional, en relació als interessos del 

districte de Sant Andreu.



Secretaria de 
Formació

Mantenir formada i informada a la 

militància amb actes i trobades que 

permetin l'ampliació de 

coneixements i desenvolupament 

de criteri propi, sobre qüestions 

d'àmbit local (dels barris), sectorial i 

comunicatiu.



Secretaria de 
Memòria

Recuperar i compartir la 

memòria d’ERC i del districte de Sant 

Andreu per tal de garantir el seu 

coneixement per part de la 

militància, amics i amigues i tot 

l’entorn del districte.



Secretaria 
d’Innovació

Revisar el funcionament del Casal i 

donar suport a l’Executiva d’ERC 

Sant Andreu per millorar i 

actualitzar la nostra organització i 

fer-la més àgil i oberta.



Moltes gràcies!


