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La Crida per Sabadell ha decidit en assemblea les línies troncals del programa polític i les persones que integraran la llista 
amb la que es concorrerà a les properes eleccions municipals. L’espai polivalent del Nord ha acollit, aquest dissabte la 
trobada, oberta a tota la ciutadania, en la que prop de 300 persones han discutit, consensuat i votat el programa polític i 
la llista electoral.

Entre els punts votats del programa destaquen l’auditoria ciutadana a la gestió política de l’Ajuntament feta en els darrers 
anys, la confecció d’un pla d’emergència social i la construcció de canals per a la participació directa des de cada barri 
en la presa de les decisions. Membres de la Crida reivindiquen que “aquest projecte transformador posa sobre la taula un 
punt i a part per centrar la presa de decisions en la ciutadania”.

Activistes socials omplen la llista
L’advocada i sindicalista de la CGT, Glòria Rubio, i l’activista ecologista i regidor de l’Entesa, Maties Serracant, lideraran 
la llista de la Crida. Serracant ha volgut destacar “el procés obert i inclusiu  amb el que s’ha arribat fins aquí, en el que 
s’han proposat més de 130 persones”. A més, explica que “cap de les persones proposades ha mostrat especial interès 
en ser a la llista, la qual cosa denota la maduresa del projecte i el seu caràcter col·lectiu”.

Per la seva part, Rubio ha volgut subratllar que “la Crida ve de lluny, aglutina moltes lluites que fa més de 10 anys que 
tenen lloc a la ciutat i s’uneixen per fer un pas més per posar les institucions al servei de la ciutadania”. Rubio també ha 
lamentat que “hi ha hagut candidatures proposades que no s’han pogut incloure de forma legal per referir-se a persones 
immigrades en situació irregular”.

Els cinc primers llocs de la llista els completaran Albert Boada (membre de la COS), Míriam Ferrándiz (militant de Justa 
Revolta i Endavant) i Raül Garcia (advocat de l’equip jurídic de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció). Entre les 
persones que segueixen hi ha membres d’associacions de veïns de Sabadell, Greenpeace Internacional, la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi entre molts d’altres sectors i organitzacions de caire social i polític.

Maties Serracant i Glòria Rubio 
encapçalaran la llista de la 
Crida per Sabadell

Centenars de persones participen d’una assemblea que reivindica “un canvi radical en 

les formes de fer política a la ciutat”.
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Nº 1

MATIES SERRACANT CAMPS

Va créixer políticament a l’ADENC i a la Campanya Contra el Quart Cinturó. Treballa per a 
administracions públiques en temes territorials. És regidor de l’Entesa des de fa un any. 

Nº 2

GLÒRIA RUBIO CASAS

Advocada. Va començar la seva militància a l’Assemblea d’Okupes de Sabadell. Posteriorment 
ha format part de l’Assemblea de Joves i actualment de Justa Revolta i la CGT de Sabadell.

Nº 3

ALBERT BOADA COS

Treballador d’una cooperativa de vehicles - vivenda. Ha participat de diferents moviments a 
Sabadell com l’Assemblea de Joves, la Plataforma Antifeixista, Ordint la Trama, o l’Entesa.

Nº 4

MÍRIAM FERRÀNDIZ SAUS

Sociòloga. Treballa en l’àmbit de la joventut. Vinculada a la lluita feminista. Membre de Justa 
Revolta i Endavant. Sòcia del Casal Independentista Can Capablanca.

Nº 5

RAUL GARCÍA BARROSO

Membre de l’Associació Lliure d’Advocats i Advocades de Catalunya. Forma part de l’equip 
jurídic de la “Plataforma Sabadell lliure de corrupció” a l’acusació popular del “Cas Mercuri”.

ORDRE DE LA LLISTA ELECTORAL
DE LA LLISTA ELECTORAL DE LA CRIDA PER SABADELL 
PER LES ELECCIONS DE MAIG DE 2015
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Nº 6

ANNA LARA LLONCH

Va començar a participar activament en política amb el 15M a Barcelona, al cap de poc va 
tornar a Sabadell i des de llavors milita a la PAHC de Sabadell i a la CUP. 

Nº 7

EUDALD GRIERA LLONCH

Cooperativista i patriota sabadellenc. Membre de Can Capablanca, la CUP i el Moviment Popu-
lar de Sabadell entre d’altres. Participa del Consell de Secció de Catalunya del COOP57. 

Nº 8

SANDRA ALCAIDE BAEZA

Fa dos anys que participa activament a l’AMPA del Ceip Can Llong. També és activista de la 
PAHC de Sabadell, milita a la COS i és representant sindical al  seu lloc de treball.

Nº 9

MARCEL·LÍ ROJAS ÀVILA

Voluntari i activista de Greenpeace Internacional.  Participa activament en altres moviments ecolo-
gistes i a la PAHC de Sabadell. Autònom de la construcció.

Nº 10

ANNA PÉREZ-MUELAS LÓPEZ

Ha militat en l’antifeixisme i en la lluita pel dret a l’habitatge. Actualment treballa per una històri-
ca associació feminista i forma part del moviment de solidaritat amb Palestina.
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Lluís Perarnau Reyes

Núria Campanera Moliné

Albert Grimau Ferrer

Diana Rodriguez Grimau

Quico Andreu Torrent

Aurora Murillo Román

Vicente Palomo Mellado

Tania Mercader López

Toni Múrcia Navarro

Deborah Serrano del Jesús

Lluís Brunet Palou

Maria Mena Yuste

Oleguer Presas Renom

Júlia García Lorite

David Borrell Grau

Txus Merino

Roc Casagran Casañas
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Teresa Llamas Frias

Lluis Casanovas Riera

Yolanda de la Torre Luques

Ernest Espinós

Mariona Ubia

Miguel Moreno

Nani Valero

Julio Moya Laraño

Tona Sallent Custodio

Isidre Soler Clarena
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Per declaracions o concretar entrevistes amb els candidats contacteu amb:

Oriol Sorolla Segura, responsable de premsa

telf. 620 51 13 62

crida@cridapersabadell.cat

CONTACTE DE PREMSA


