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BComú ets tu (equip)

Jordi Martín López

Biografia / Presentació:

Valencià i veí del districte de Sant Martí. Durant més de 15
anys he sigut autònom i emprenedor en el món tecnològic.

Actiu en política des del 15M amb el principal objectiu de
treballar perquè la ciutadania tingui major incidència en les
decisions polítiques. He participat des de l’inici a Bcomú a
l’assemblea de Sant Martí i més tard a l’Eix d’Esports i a la

Coordinadora; també com a conseller de districte i coordinador de consellers. Puc aportar la
visió global i el coneixement que he adquirit participant a diversos espais de Bcomú i de la
institució durant aquests anys, assumint, en concret, la responsabilitat per l’àrea
d’organització.

Júlia Miralles de Imperial

Biografia / Presentació:

Sóc llicenciada en Ciències Polítiques i en Dret per la UAB, on
dono classes de polítiques públiques i estic fent el doctorat
sobre anticorrupció i transparència als ajuntaments.

Per mi Barcelona en Comú representa un projecte innovador i
radicalment democràtic de transformació de la realitat,
construït entre totes per una ciutat que posi en primer terme el

benestar de les persones. Participo en l'assemblea de Gràcia, on actualment sóc
representant a la Coordinadora.

A l’Executiva voldria ajudar a garantir un funcionament transparent de la nostra organització
que respecti els procediments i espais com a base de la democràcia interna. També



m’agradaria coordinar les Relacions Internacionals i que seguim sent actius en aquest
àmbit, ja que avui els fenòmens globals afecten plenament a l’àmbit local.

Ancor Mesa Méndez

Biografia / Presentació:

Llicenciat en Sociologia, Màster i Doctorat en Psicologia
Social per la UAB, sóc professor universitari associat a la UAB
i la UB i Conseller del Districte de Sants-Montjuïc. Durant més
de 8 anys vaig treballar com a tècnic a la FAVB i em vaig
convertir en un activista del moviment veïnal, des del qual he
ajudat a impulsar plataformes, taules d’acció i projectes de
memòria, tractant d’apropar les diferents formes de lluita.

Militant del canvi des de 2014 i activista de Barcelona en Comú en el marc de les
assemblees de Sants-Montjuïc i la Marina i l’Eix de Govern Local des de 2018. Voldria
assumir la responsabilitat de relacions amb els moviments socials com a membre de
l’Executiva, aportant la capacitat de bastir ponts entre diferents sensibilitats en la lluita pels
drets socials i civils.

Kate Shea Baird

Biografia / Presentació:

Veïna del Poblenou, sóc de les moltes persones que vam
sortir de casa el 2014 per implicar-nos en la política electoral
pel primer cop, motivades per la possibilitat de guanyar i,
alhora, de fer-ho d’una manera diferent. Aquest segon objectiu
és molt important per a mi i és per això que aquests anys m’he
bolcat en activar nous formats de participació i comunicació a
Barcelona en Comú, com ara el Barri a Europa, el Cor Rebel,

les Macrobenvingudes o el grup d’Emergència Climàtica. Vaig formar part de l’equip de
coordinació de la campanya de les municipals i durant aquest mandat a l’Executiva he sigut
responsable de les àrees de Participació, Relacions Internacionals, Relat i Premsa. Si
tingués l’oportunitat de continuar, passaria a portar l’àrea de Comunicació. Picaportera,
sempre!



Enric Bárcena Roig

Biografia / Presentació:

Veí de Sant Antoni, activista de barri i municipalista practicant.
Un dels tresors que més valoro de Barcelona en Comú són els
seus espais i totes les persones que en formen part i a qui ens
devem per fer que el seu activisme a BComú tingui sentit i en
resulti una gran capacitat de transformació.

Prèviament enllaç territorial, els dos darrers anys he format
part de l’executiva assumint el rol de co-portaveu i enllaç amb el Grup Municipal. També he
estat responsable de la xarxa municipalista estatal i del desplegament del Porta a Porta.

De continuar a l’executiva em centraria en les funcions de co-portaveu i d’enllaç amb el
Grup Municipal a fi de reforçar la veu de l’organització.

Tània Corrons Mellado

Biografia / Presentació:

Llicenciada en ADE i Màster en Drets Humans. Crec que la
política és la capacitat de qualsevol d’ocupar-se dels
assumptes comuns, de canviar els propis dolors per fer-se
propi el llenguatge compartit i els dolors dels altres. I per això
vaig sortir de casa el 2015, sense vincle previ amb la política, i
em vaig apuntar a l’eix d’Economia i Treball de BComú.

Des del 2016, he coordinat l’eix i he participat a relat, al que he representat en els últims dos
anys a la coordinadora. També he sigut membre del Comitè de Codi d’Ètica Política.

Des de la Direcció Executiva, assumiria l’àrea de finances i vetllaria pels recursos humans i
materials, contribuint a fer de Barcelona En Comú un espai polític amb veu pròpia,
il·lusionant, valent i referent en radicalitat democràtica perquè cuida la participació de tots.



Bea Martínez Alonso

Biografia / Presentació:

Veïna del Guinardó i activista de l'assemblea del meu districte.
Llicenciada en Dret, Ciències Polítiques i amb un postgrau en
Gestió de Conflictes. Consellera d'Horta-Guinardó el mandat
passat i des de fa un any i mig, enllaç territorial. El darrer any
he format part de l'executiva on sóc responsable territorial i
enllaç amb el grup municipal.

Vull estar en la nova executiva per contribuir a posar els territoris al centre i fer una
organització més articulada i empoderada, així com a aprofundir en l'escolta i l'empatia com
a elements fonamentals de la nostra cultura i pràctica organitzatives. Les meves funcions
serien: referent de territori, cures i enllaç amb el grup municipal.

Eva Abril Chaigne

Biografia / Presentació:

Sóc madrilenya nascuda a un barri al sud de la ciutat. Des de
fa tres anys veïna del Poble-Sec on vaig venir a viure amb la
meva dona i el meu fill.

Llicenciada, en Belles Arts per la Universitat Complutense de
Madrid.

Treballo com a professora de secundària des de fa 13 anys, aquest any tinc la sort de fer-ho
al districte de Sant Martí on em trobo molt a gust.

L’activisme LGTBI+ és una de les meves grans passions junt amb la política. Els últims anys
he tingut la sort de poder-les combinar fent d’activista a l’eix de feminismes LGTBI+ on he
après moltíssim, tant que és impossible retornar-ho.

Des de Direcció Executiva portaria l’àrea de feminisme i despatriarcalització i assumiria el
rol de portaveu juntament amb l'Enric Bárcena.


