
Equip En Comú Podem - Candidatura a la Comissió Executiva d’Un País en Comú

CAP DE LLISTA:

Xavier Domènech Sampere (Sabadell, 1974. Resideix a Barcelona). 
Cap de llista d’En Comú Podem, la candidatura guanyadora a les dues últimes 
eleccions generals, actualment és portaveu d’En Comú Podem al Congrés. 
Durant anys implicat en diversos moviments socials pels drets laborals, 
antimilitaristes, la defensa de l’educació pública i el 15M. El 2015 participa 
en la campanya de les eleccions municipals de Barcelona en Comú i per un 
breu període de temps entra al govern de la ciutat. Historiador especialitzat en 
moviments socials, cultures polítiques i canvi polític durant el franquisme i la 
transició, també ha escrit assaigs sobre la dinàmica social, cultural i política que 
s’inaugura a partir del 2008.

LLISTA:

Joana Agudo Bataller (Begur, 1949). Llicenciada en Història 
Contemporània per la UB i Mestra, ha desenvolupat la seva tasca professional 
com a mestra de Primària, professora de Formació Professional i funcionària de 
l’Ajuntament de Barcelona. Compta amb una llarga trajectòria sindical  que va 
començar en la seva etapa universitària i que l’ha fet ocupar diversos càrrecs de 
responsabilitat a CCOO, per exemple el de Secretària de Política Internacional 
del 2001 al 2009.

Elisenda Alamany Gutiérrez (Barcelona, 1983. Actualment 
resideix a Sabadell). Llicenciada en Filologia Catalana, ha desenvolupat la seva 
trajectòria professional en la docència de llengua i literatura catalanes a nivell 
de secundària, per a adults i també en l’àmbit universitari. Membre de Decidim 
Castellar, de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), actualment és 
regidora de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 

Adrià Alemany Salafranca (1979, Barcelona). Llicenciat en Economia 
per la UPF i Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea a l’IUEE de 
la UAB. Autor de llibres i diverses publicacions sobre polítiques públiques, deute 
i habitatge, l’any 2009 va cofundar la PAH i va coordinar la Iniciativa Legislativa 
Popular a nivell estatal per a la dació en pagament. El 2014 esdevé un dels 
impulsors de la plataforma Guanyem Barcelona, i actualment és membre de la 
coordinadora de Barcelona en Comú.

Equip
En 
Comú 
Podem



Equip En Comú Podem - Candidatura a la Comissió Executiva d’Un País en Comú

Eloi Badia Casas (1983, Barcelona). Llicenciat en enginyeria industrial, 
ha participat en projectes de cooperació a nivell internacional. Impulsor de la 
Plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica. Actualment és regidor de Presidència, Aigua, Energia i 
Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident de Mediambient de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona.

Eva Balart Armengol (Barcelona, 1967). Periodista. Inicia militància 
comunista a la UAB (1987). Va representar l’assemblea de Ciències de 
la Informació a la Mesa del Claustre. Impulsora de l’Associació per una 
Universitat Progressista, precedent de l’AEP. Ha participat en organitzacions de 
pau i solidaritat, al moviment veïnal i popular de Gràcia i és afiliada al SPC. 
Coordinadora de Comunicació d’EUiA, va treballar 9 anys a vàries publicacions 
de Grupo Zeta. 

Núria Buenaventura Puig (Barcelona, 1955. Viu a Rubí). Diplomada 
en Ciències de l’Educació, ha treballat com a mestra. Des de l’època universitària 
ha estat implicada en organitzacions polítiques i sindicals de transformació de 
la societat. Actual Secretària d’Organització d’ICV, ha estat diputada al Congrés, 
directora general de Medi Natural de la Generalitat i alcaldessa de Rubí.

David Cid Colomer (Barcelona, 1980). Llicenciat en Biologia per la UPF 
i Màster en Cooperació al Desenvolupament per la UB. Va implicar-se activament 
a la Plataforma Aturem la Guerra i als Fòrums Socials Mundials i Europeus. Ha 
estat coordinador nacional de Joves d’Esquerra Verda i ara és coordinador 
nacional d’ICV. Ha participat en la construcció de diferents processos de 
confluència com Barcelona en Comú, on va cocoordinar la campanya electoral.

Teresa Estany Profitós (Balaguer, 1955. Resideix a Lleida). Psicòloga 
Psicoanalista. Ha treballat sempre dins l’àmbit de la Psicologia Clínica i la Salut 
Mental aplicada a l’Educació i a les professions que assisteixen les persones. 
Actualment col·labora com a independent amb el Comú de Lleida.

Marc Grau Solés (Salt, 1984. Viu a Terrassa). Politòleg i doctor en 
Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, fins fa poc era 
professor del Departament de Ciències Polítiques de la UAB. Cap de campanya 
de Terrassa en Comú a les eleccions municipals del 2015 i d’En Comú Podem 
a les generals del 2016, actualment és cap de gabinet i coordinador del grup 
parlamentari al Congrés dels Diputats. 
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Aitor Hernández Carr (Barcelona, 1979). Antropòleg i Doctor en 
polítiques públiques per la UAB. Trajectòria laboral centrada en la recerca 
universitària, la docència i l’avaluació de polítiques públiques. Activisme centrat 
en la lluita contra la xenofòbia, la solidaritat amb els drets de la població palestina 
i una assemblea de barri del 15M. Cocoordinador de la campanya electoral de 
Barcelona en Comú i actualment membre de l’equip d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Paola Lo Cascio (Roma, Itàlia, 1975. Viu a Barcelona des del 1999). 
Llicenciada en Ciències Polítiques i Doctora en Història Contemporània. 
Actualment és professora d’Història Contemporània a la UB. Els seus àmbits 
de recerca es concentren en la història política i institucional de la Catalunya 
contemporània.

Candela López Tagliafico (1985, Lomas de Zamora, Argentina). 
Diplomada en Gestió i Administració Pública, Llicenciada en Ciències del Treball 
i Màster en Polítiques Públiques. Ha treballat en projectes de cooperació i 
protecció dels drets humans a nivell internacional. Regidora a l’Ajuntament de 
Castelldefels des del 2011 per ICV-EUiA, des del 2015 n’és alcaldessa per la 
candidatura MOVEM Castelldefels (ICV-EUiA-MÉS-ENTESA i EQUO).

Núria Lozano Montoya (Barcelona, 1967. Viu a l’Hospitalet). 
Advocadessa i tècnica superior en prevenció de riscos laborals. Autora 
d’estudis sobre el tema, sobre contractació pública i discriminació laboral per 
raó d’homofòbia. Operària a l’automoció durant 12 anys. Sindicalista de CCOO, 
responsable de Món del Treball d’EUiA i de Model Federal i Plurinacionalitat d’IU. 
Membre del Fòrum Social Europa i de la xarxa sindical del Partit de l’Esquerra 
Europea.

Lucía Martín González (Lugo, 1979. Resideix a Barcelona). Enginyera 
química i Doctora en Ciències Ambientals. Ha treballat com a inspectora de 
plantes de tractament de residus i ha estat investigadora postdoctoral a la UAB. 
Membre del grup impulsor de la PAH a Barcelona, ha participat en moltes i 
diferents tasques dintre d’aquest moviment. Actualment és diputada al Congrés 
per En Comú Podem.

Xavi Matilla Ayala (Terrassa, 1975). És arquitecte-urbanista i des del 
2002 ha desenvolupat la seva activitat professional en l’àmbit de la planificació 
i l’ordenació urbana i territorial. És professor d’Urbanisme a la ETSAV-UPC. A 
les últimes eleccions municipals va encapçalar la candidatura de Terrassa en 
Comú, la versió vallesana de Barcelona en Comú, i actualment és el cap de 
l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa.
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Vicenç Navarro López (Gironella, 1937. Viu a Barcelona). Ha estat 
Catedràtic d’Economia Aplicada a la UB i actualment és Catedràtic de Ciències 
Polítiques i Polítiques Públiques a la UPF. És també professor de Polítiques 
Públiques a The Johns Hopkins University (Baltimore, EUA), on ha impartit 
docència durant 45 anys. Forma part del Consejo Ciudadano Estatal de 
Podemos i és responsable de l’Àrea de Polítiques Públiques de la formació.

Joan Josep Nuet i Pujals (Reus, 1964. Resideix a Montcada i Reixac 
des del 1990). Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. 
Ha treballat en diverses empreses industrials com agent comercial. Ha participat 
en les direccions d’Izquierda Unida i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), de la 
qual n’és coordinador general. Diputat al Parlament de Catalunya des de 2015.

Marc Parés (1979, Barcelona. Resideix a Vic). Professor del Departament 
de Geografia de la UAB i director del Research Group on Urban Governance, 
Commons, Internet and Social Innovation de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP). Doctor en Ciències Ambientals i llicenciat en Ciències 
Polítiques, ha estat regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament del Figaró-Montmany per la Candidatura Activa del Figaró (CAF). 

Gerardo Pisarello Prados (Tucumán, Argentina, 1970. Resideix a 
Barcelona). Doctor en Dret i professor de dret constitucional a la UB. Ha escrit 
diversos llibres sobre constitucionalisme, mundialització i democràcia. Durant 
més de deu anys ha estat vicepresident de l’Observatori DESC. Actualment és 
Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per Barcelona en Comú. 
Dirigeix les àrees de Treball, Economia, Relacions Internacionals, Memòria i 
Planificació Estratègica.

Marta Ribas Frías (Rubí, 1975). Periodista de formació, ha desenvolupat 
bona part de la seva carrera professional en mitjans de comunicació locals i 
també d’àmbit nacional. Va ser regidora a Rubí entre el 2004 i el 2013 i diputada 
al Parlament per ICV-EUiA del 2012 al 2015. Des del 2015 és diputada per 
Catalunya Sí que es Pot i des del 2016 és Coordinadora Nacional d’ICV.

Héctor Sánchez Mira (Figueres, 1978. Actualment viu a Cardedeu). 
Llicenciat en Biologia. Ha treballat a l’hostaleria i d’administratiu. Participa 
al moviment estudiantil als anys 90, però el seu compromís amb l’activisme 
es forja a la contra-cimera de Gènova (2001) i al Fòrum Social Europeu de 
Florència (2002). Forma part d’EUiA des de la seva fundació; actualment n’és el 
responsable d’Organització.



Equip En Comú Podem - Candidatura a la Comissió Executiva d’Un País en Comú

Susanna Segovia Sánchez (Badalona, 1973. Resideix a Barcelona). 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació, Màster en Cooperació Internacional i 
Màster en Ciències Polítiques. Ha treballat 12 anys a l’Equador com a representant 
de l’Agència Catalana de Cooperació i com a experta en participació ciutadana. 
Des del 2014 participa a Barcelona en Comú, d’on actualment és portaveu i 
membre de la direcció executiva.

Gemma Tarafa Orpinell (Barcelona, 1971). Comissionada de salut de 
l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat investigadora de Salut Pública a la UPF, on 
ha codirigint fins el 2015 el Grup d’Investigació en Desigualtats en Salut (GREDS-
EMCONET), i investigadora de l’Institut Català d’Oncologia. Doctora en Biologia 
Molecular per la UB i postdoctorada per la Universitat de Yale. Coautora de 
diverses publicacions en l’àmbit de la salut pública, els determinants socials i 
les desigualtats en salut.

Ernest Urtasun Domènech (Barcelona, 1982). Llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Postgrau en Relacions Internacionals. Ha format part de 
Joves d’Esquerra Verda, organització de la que va ser responsable de Relacions 
Internacionals. El 2010 va ingressar a la Carrera Diplomàtica, on ha desenvolupat 
diferents responsabilitats al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. Membre 
de CCOO, actualment és portaveu d’ICV i eurodiputat al Parlament Europeu.


