
Candidates de la CUP Capgirem Barcelona a les eleccions municipals de 2019 
(Ordenades alfabèticament en funció del primer cognom)

 L’octubre de 2018 vam iniciar un procés d’elaboració de la candidatura de CUP Capgirem Barce-
lona per a les eleccions municipals de 2019. Durant aquest període de temps hem estat confeccionant el 
programa de ciutat a través del desenvolupament i debat en cada un dels 10 districtes mitjançant difer-
ents assemblees obertes.

 A partir d’aquest moment hem començat a confeccionar a través de candidatures i votacions la 
llista amb la que CUP Capgirem Barcelona es presentarà a les properes eleccions municipals.
 El resultat de la primera part del procés de confecció de llistes el podeu consultar en aquest docu-
ment.
 Ara iniciem un període que finalitzarà el 2 de febrer i que té per objectiu l’aprovació final del pro-
grama de la candidatura i l’ordenació de la posició que ocuparan les vuit persones que us presentem en 
aquest dossier.
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Leo Bejarano Manjón @leobejarano
És activista veïnal i ha militat en diverses organitzacions del moviment LGBTI (Brot Bord, Crida LGBTI i Atzagaia) i del 
moviment ecologista (Salvem l’Empordà, Naturalistes de Girona i la Plataforma Salvem l’Oreneta). És llicenciat en Ciències 
Ambientals per la Universitat de Girona i té un postgrau en Cartografia Digital i un màster en Tecnologies de la Informació 
Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa com a tècnic de medi ambient a la Generalitat de Catalunya. 
Durant més de 10 anys ha estat vinculat al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, que va presidir entre el 2016 i el 2018, i a 
Conservació.cat, col·lectiu de professionals de la conservació de la natura de Catalunya.

 A la CUP participa en els grups de treball LGBTIQ i Territori, del que va ser el coordinador entre el 2012 i el 2015. Forma 
part del CDR de Sarrià, de l’ecocomissió de la Casa Orlandai i de la junta de l’Associació de Veïns de Sarrià, barri on resideix 
actualment.

Marc Cerdà i Domènech @elpiratavell
Va néixer el 1988 al barri del Carmel de Barcelona i és veí del Congrés i els Indians. Llicenciat en Ciències Ambientals, 
actualment és investigador en formació i doctorand per la Universitat de Barcelona.

Militant de la CUP i activista ecologista, ha coordinat el grup de treball nacional de territori de la CUP i és membre de 
l’Observatori Crític del Canvi Climàtic. Està vinculat al moviment estudiantil universitari i a diverses plataformes ecologistes 
per la justícia climàtica, la qualitat de l’aire i contra la construcció de noves terminals de creuers a Barcelona. Com a membre 
de la CUP – Crida Constituent, ha col·laborat activament en la tramitació parlamentària de la Llei de Canvi Climàtic i la Llei de 
Ports i Transport Marítim, entre d'altres.

Jordi Magrinyà Cabayol @tsankaram
Nascut al barri de la Barceloneta el 1976, a finals dels anys 80 va iniciar la seva implicació en la vida associativa del barri en 
diverses organitzacions de cultura popular. Amb l’objectiu de pal·liar les mancances de serveis al barri, a principis dels 90 
amb un grup de companys i companyes, va inaugurar un centre d’activitats d’educació en el lleure per a infants i joves, que 
va estar actiu durant més d’una dècada. També a principis dels anys 90 va començar a militar en organitzacions de caràcter 
antifeixista i antiracista, i es va involucrar en la creació i la dinamització de diverses plataformes i organitzacions. Aquesta 
militància el va portar a entrar a l’Esquerra Independentista el 2012. Avui milita a les organitzacions Endavant OSAN i la CUP.

De formació i professió, és programador informàtic i analista de sistemes amb més de 20 anys d’exercici. També ha treballat 
de pescador, llibreter i peó d’obra. En l’actualitat és alliberat de comunicació a la CUP Capgirem Barcelona.

Marga Olalla Marfil
És filla del barri obrer i lluitador del Besòs. Obrera de fàbrica des dels 14 anys, activista de barri i estudiantil a l’FP nocturna, 
va ser una de les milers de militants lluitadores antifranquistes dels anys 70. Treballa des de fa gairebé 40 anys a l’Ajunta-
ment de Barcelona, principalment als serveis socials, on és també activista sindical. Ha estat escollida delegada sindical per 
les treballadores del sector, sense abandonar mai el seu lloc de treball. Ha format part de plataformes per la defensa dels 
serveis públics, com la Marea Taronja (moviment de treballadores dels serveis socials), i també ha impulsat la plataforma 
Municipalitzem.

Durant dècades s’ha compromès amb la lluita contra el capitalisme per canviar-ho tot, des de baix i amb la gent treballadora. 
També ha defensat la igualtat de drets dels migrants (tots i totes som la mateixa classe obrera); ha treballat en la defensa 
dels drets dels pobles per la República Catalana i per l’autodeterminació d’Euskal Herria, així com de Palestina, Bòsnia o

Síria; i en la defensa dels drets laborals i contra la precarietat i la discriminació del jovent i les dones treballadores. Ha participat i militat en el feminisme revolucionari contra l’opressió de 
les dones i, especialment, contra l’opressió i l’explotació de la dona treballadora. Durant molts anys ha estat una activista de barri, principalment al seu, Sants, on també ha participat des de 
l’inici en el CDR.

https://twitter.com/leobejarano
https://twitter.com/elpiratavell
https://twitter.com/tsankaram
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Alfons Romero Clavel @Alfonsoiaio
Va néixer al barri de la Sagrada Família i als 9 anys es van traslladar amb la família al barri del Besòs, on va cursar estudis 
de comerç als Gabrielistes de Sant Adrià de Besòs. Des de l’any 1976 viu a Sant Andreu de Palomar. Amb 12 anys es va 
incorporar a la JOC (Joventut Obrera Cristiana), organització que va deixar l’any següent per crear amb amics i veïns el 
Centre Social del Besòs, situat en uns locals cedits per Construcciones Españolas, obtinguts gràcies a la lluita veïnal. Aquest 
centre va ser un referent per al barri i va contribuir a la integració de les veïnes del Camp de la Bota, que havien estat 
traslladades als nous edificis del barri de La Mina. Al cap de poc temps, va començar a participar en una cèl·lula del PSUC en 
la clandestinitat.

L’octubre de 1965 va començar a treballar en la banca i a participar en el comitè d’empresa. L’any 1984 va fer un canvi 
radical de feina i va començar a treballar com a instal·lador i reparador d’aire condicionat i calefaccions, com a autònom.

L’any 2011, coincidint amb el 15 M, es va incorporar al moviment a la plaça de Catalunya, on es va retrobar amb antics amics i camarades d’altres temps. Forma part del col·lectiu 
Iaioflautas, la Plataforma Stop Pujades, està a favor del dret a decidir i de l’autodeterminació, així com d’una República Catalana, feminista, social, antifeixista i anticapitalista. Dona suport 
a totes les plataformes que lluiten per recuperar els drets perduts en sanitat, educació, cultura i drets laborals (vagues Movistar, Sindicat de manters, Panrico, etc.). Si s’ha de definir, ho fa 
com a activista social.

Anna Saliente Andrés @annasaliente
Va néixer a Barcelona, al barri del Baix Guinardó, l’agost de 1991. La seva activitat política va començar al moviment 
estudiantil mentre cursava Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va iniciar la seva militància a l’Assemblea 
de Polítiques i Sociologia, i va participar en les mobilitzacions contra la pujada del 66 % de les taxes en les matrícules 
universitàries i, posteriorment, en l’ocupació del rectorat.
 
L’any 2013 es va traslladar al barri d’Horta i va començar a col·laborar amb la CUP d’Horta-Guinardó, on va iniciar la 
militància uns mesos més tard. Durant els últims anys, ha estat membre del Secretariat Municipal (a l’àrea d’Organització 
i Democràcia Interna i a la de Feminisme i LGBTI) i també ha fet de representant ocasional al Consell Polític Nacional. 
Actualment és militant de la CUP i d’Endavant OSAN i participa en el teixit associatiu del barri d’Horta, en l’ateneu popular i 
en el CDR. Paral·lelament, ha dedicat una part del seu temps a la formació en teoria marxista.

Laboralment, té formació específica en l’àmbit del gènere i actualment treballa en la defensa dels drets de les dones que exerceixen la prostitució. Anteriorment havia treballat al sector 
dels serveis com a dependenta.

Alba Sanjurjo Castro @sssanjur
Va néixer al districte de Nou Barris, Barcelona, el 1994. Des del 2015 milita a la CUP de Nou Barris, on ha exercit de coordi-
nadora de nucli la meitat de la legislatura. També és militant d’Endavant OSAN. Ha participat en diversos espais polítics de 
Nou Barris, com l’Assemblea de Joves de Nou Barris, i ha militat a l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista ARRAN. 
Ha participat activament en les lluites contra els desnonaments i pel dret a l’habitatge, i ha col·laborat amb col·lectius del 
territori. És sòcia del Casal Popular Tres Voltes Rebel.
 
En l’àmbit laboral, coordina el projecte del Casal de Joves de Porta. És graduada en Antropologia Social i Cultural per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’especialització en temes de gènere, i actualment estudia Educació Social a la 
Universitat Oberta de Catalunya.

Roser Vime Bosch @RoViBo
Nascuda a les Terres de Ponent l’any 1987, va arribar a Barcelona per iniciar els seus estudis universitaris fa més de 14 
anys. És llicenciada en Pedagogia i actualment està finalitzant el Màster de Formació del Professorat.
 
La seva militància es consolida amb la implicació en el moviment estudiantil. Va formar part de l’assemblea de Mundet en el 
moment més àlgid de la lluita contra el Pla Bolonya i va participar en les ocupacions de les facultats i del rectorat el 2009. 
Fins fa pocs anys, també va estar molt vinculada al món del lleure associatiu i educatiu a través de la seva implicació en 
l’escoltisme.
 
És militant de la CUP Barcelona des de l’estiu del 2013. Després de les eleccions municipals del 2015, va ser membre

del Secretariat Municipal de la CUP Capgirem Barcelona, primer a l’àrea d’Activitat Institucional i, posteriorment, al càrrec d’Economia. També va ser portaveu de la candidatura durant 
aquest període de temps. Actualment és militant de la CUP Gràcia, barri on viu, i d’Endavant OSAN.

https://twitter.com/Alfonsoiaio
https://twitter.com/annasaliente
https://twitter.com/sssanjur
https://twitter.com/RoViBo

