Nucli de Coordinació de l’Executiva
El nucli de coordinació el conformen el Coordinador General, Xavier Domènech, i els
següents membres de l’Executiva:

Coordinador d’Organització i Territori – Xavi Matilla
Responsable d’articular propostes organitzatives i de coordinar els recursos organitzatius
de l’espai, de la seva implantació i extensió en el territori.
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 i actualment és el cap de l’oposició a l’Ajuntament de
Terrassa.

Coordinadora de Comunicació – Elisenda Alamany
Responsable de comunicació del partit i dels equips de premsa, xarxes i discurs.
Elisenda Alamany Gutiérrez (Barcelona, 1983. Actualment resideix a Sabadell) és
Llicenciada en Filologia Catalana i 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.

Coordinador de Relacions Institucionals – David Cid
Responsable de fomentar i implementar les relacions en les diverses expressions
institucionals.
David Cid Colomer (Barcelona, 1980) és 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.

Coordinadora de Societat Civil i Moviments Socials – Lucía Martín
Responsable de les relacions amb la societat civil, especialment a l’hora de traslladar o
donar suport a les seves demandes, copsar les diverses realitats i mantenir-hi un diàleg
constant.
Lucía Martín González (Lugo, 1979. Resideix a Barcelona) és 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.

Coordinador d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa – Marc Parés
Responsable d’estudis periòdics electorals, sociològics i polítics, així com de la innovació
en matèria de polítiques i l’elaboració del programa.
Marc Parés (1979, Barcelona. Resideix a Vic) és 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).

Coordinador de Relacions Polítiques – Adrià Alemany
Responsable de les relacions amb la resta de formacions polítiques d'àmbit nacional i
estatal.
Adrià Alemany Salafranca (1979, Barcelona) és 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.

Coordinadora de Feminismes i Transparència – Jèssica Albiach
Responsable de dissenyar l’estratègia feminista del partit així com de garantir en el seu si
els principis d’igualtat, paritat i transparència.
Jèssica Albiach Satorres (València, 1979. Resideix a Barcelona) és Llicenciada en
Ciències de la Comunicació, especialitat de Periodisme, i ha desenvolupat la seva carrera
professional com a redactora a diferents mitjans de comunicació. Actualment és diputada
al Parlament de Catalunya i membre del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

Coordinador de Relacions Internacionals – Ernest Urtasun
Responsable de dissenyar i establir l’estratègia de relacions internacionals i la
representació del nou espai en l’àmbit internacional tant a nivell institucional com polític.
Ernest Urtasun Domènech (Barcelona, 1982) és 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.
- Adjunt: Gerardo Pisarello
Gerardo Pisarello Prados (Tucumán, Argentina, 1970. Resideix a Barcelona) és
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.

Coordinadora de Formació – Paola Lo Cascio
Responsable de la formació i continguts, així com de la creació d'una nova cultura i teoria
política.
Paola Lo Cascio (Roma, Itàlia, 1975. Viu a Barcelona des del 1999) és 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.

Coordinadora de Municipalisme – Susanna Segovia
Responsable de l’impuls del moviment municipalista i de l'articulació d’iniciatives
municipalistes de defensa dels béns comuns i remunicipalització.
Susanna Segovia Sánchez (Badalona, 1973. Resideix a Barcelona) és 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.

