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Candidatura al Govern de Direcció Política de la Crida 
Llista A 

President : Jordi Sànchez i Picanyol

 
Nascut el 1964. Llicenciat i màster en Ciència política. He exercit la docència i recerca en diverses 
universitats (UAB, UB, UOC, UPF). He estat Director de la Fundació Bofill (2.001 – 2010) i Adjunt general al 
Síndic de Greuges fins el 2015. Soc autor de diverses publicacions. 
L’activisme cívic i polític l’he exercit sempre des de moviments ciutadans. No he militat mai a cap partit 
polític. 
La meva primera escola política va ser la Crida a la Solideritat (1981-1993). La darrera, fins a data d’avui, 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) (2015-2017). I a partir d’ara ho serà la Crida Nacional per la 
República. 
Les circumstàncies m’han portat a ser diputat al Parlament de Catalunya des del 21D. Ho soc per Junts per 
Catalunya. 
El meu compromís a favor d’una Catalunya independent, en forma de República i en el marc d’un país 
socialment just, es manté inalterable. 
La presó limita els meus moviments, però no el meu pensament. 


Secretari General: Toni Morral i Berenguer 

Mestre i gestor cultural de formació. Activista social i polític. En el terreny professional he treballat en la 
docència. En l'àmbit de la gestió cultural he treballat a la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Sabadell i 
a la secció de projectes estratègics del gabinet d'alcaldia. 

Vaig militar al Moviment Nacionalistes d'Esquerra. Em va incorporar a la direcció nacional de l'Entesa dels 
Nacionalistes d'Esquerra (ENE) i vaig participar en les negociacions amb el PSUC per a la constitució 
d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). He format part de diverses direccions nacionals d'ICV, amb 
responsabilitats en els àmbits de medi ambient i de fet nacional, i també en la creació de Compromís per a 
la Independència d'ICV. He estat regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Cerdanyola. He estat diputat 
president de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Barcelona. 

He participat en la fundació de diverses entitats culturals a Cerdanyola del Vallès, com ara l'Agrupació 
Sardanista, l'Associació Diables de Cerdanyola, l'Associació Cerdanyola-Debat i l'Esplai MIJAC (Moviment 
Infantil i Juvenil d'Acció Cristiana). He participat en el Congrés de Cultura Catalana com a coordinador de 
l'àmbit de cultura popular de Cerdanyola del Vallès. He participat en la fundació de l'Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), de la qual ha estat membre del secretariat i secretari de l'associació. Membre de la junta 
de l'Associació Acord d'Esquerres per la República Catalana. Membre del col·lectiu Exigents, associació 
organitzadora del Congrés Catalunya Futur.


� 
1
�



� 


1. Elsa Artadi i Vila

 
Vaig néixer el 19 d’agost de 1976 a Barcelona. Vaig estudiar a l’escola Estel·la del barri de Sarrià-Sant 
Gervasi, avui desapareguda. Llicenciada i màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
doctora en ciències econòmiques per la Universitat Harvard. Parlo quatre idiomes amb fluïdesa - català, 
castellà, anglès i italià- i he viscut llargues temporades als Estats Units i Itàlia. De 2006 a 2010 vaig treballar 
a la Universitat Bocconi de Milà (Itàlia), feina que vaig compaginar els anys 2009 i 2010 amb el càrrec de 
professora visitant a la Barcelona Graduate School of Economics. L’any 2007 vaig ser professora visitant a 
la Fudan University de Xangai. Des del 2009 fins al 2015 va ser investigadora al Centre for Economic Policy 
and Research i a l’European Development Research Network. L’any 2009 vaig ser consultora del Banc 
Mundial. Dos anys més tard va entrar a la Generalitat de Catalunya com assessora al Departament 
d’Economia del conseller Andreu Mas-Colell. El 2013 vaig ser nomenada directora general de Tributs i Joc, 
on vaig crear la Grossa de Cap d’Any. Posteriorment, el 2015, vaig ser nomenada secretària d’Hisenda del 
Departament d’Economia i al gener de 2016 vaig ocupar el càrrec de directora general de Coordinació 
Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya. A les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 vaig 
ser escollida diputada en la llista de Junts per Catalunya, candidatura de la qual vaig ser la directora de 
companya i on anava de número 10 en la llista per Barcelona. Des del passat 2 de juny sóc consellera de 
Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya. 


2. Gemma Geis i Carreras 
 
Nascuda a Girona (Gironès) el 1979. Viu a Girona. Casada i mare de dos fills. 

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona. Col·legiada com a advocada en exercici a l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Girona. Doctora europea en dret per la Universitat de Girona. Màster en pràctica jurídica a 
l'Il·lustre Col·legi 

d'Advocats de Barcelona. Premi extraordinari en dret (2012) per la tesi La ejecución de las sentencias 
urbanísticas. Professora agregada interina de dret administratiu de la Universitat de Girona. Va iniciar la 
seva activitat com a professora a la Universitat de Girona l'any 2003. 

Ha realitzat també estades de recerca a França, Itàlia i als Estats Units. Trajectòria política i institucional 
Vicerectora de desenvolupament normatiu, governança i comunicació de la Universitat de Girona 
(2013-2017). Membre de la comissió de seguiment de Girona de la consulta del 9-N. 

Actualment és Diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, del qual és portaveu a la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’article 155 
a Catalunya, i és fundadora de la Crida Nacional per la República. 

Activitat cívica i cultural 
Membre del Col·lectiu Praga de Juristes. Membre de Greenpeace. Col·legiada com a advocada a l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Girona. 


3. Albert Batet i Canadell 

Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses i MBA per Esade. Portaveu i Diputat Parlament de 
Catalunya de Junts per Catalunya. Alcalde de Valls. Membre executiva AMI Vicepresident ACM  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4. Ferran Mascarell i Canalda 

Sóc algú que creu en el nostre país, en la nostra gent, en la nostra singularitat, en la nostra universalitat, en 
les nostres virtuts, i encara més en el nostre futur. Historiador, fundador i director de la Revista L’Avenç. 
Promotor i president APPEC. Regidor de Cultura i de Gràcia. Conseller Delegat de RBA audiovisual. 
Conseller de Cultura. Delegat del Govern a Madrid. Autor de: Barcelona i la Modernitat, El Catalanisme 
Deucentista, Dos Estats.  

5. Damià Calvet i Valera


Nascut el 1968 a Vilanova i la Geltrú, fill de la Núria i el Joan, espòs de la Montse i pare de la Maria i de la 
Laia. Hem viscut a Vilanova, a Mallorca i actualment a Sant Cugat del Vallès. Sóc arquitecte tècnic i grau en 
ciències i tecnologies de l’edificació. He treballat al sector privat, i he tingut diverses responsabilitats 
públiques. Actualment sóc conseller de Territori i Sostenibilitat, continuant la feina feta pel conseller legítim, 
Josep Rull. He estat regidor electe de Sant Cugat. Sóc associat del PDeCAT. 


6. Laura Borràs i Castanyer 

Fa 25 anys que ensenyo literatura a la universitat, la de BCN, però també ho he fet a universitats del món 
com Kingston a Londres o Brown als EEUU. Del 2013 al 2018 vaig ser la directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes, sense deixar de trepitjar les aules per fidelitat a la meva feina i també perquè 
l’experiència directa de la realitat arribés als despatxos i per continuar prenent el pols a l’actualitat, un gest 
que mantinc com a Consellera de Cultura del govern de la Generalitat que presideix Quim Torra sota el 
valor de la restitució del govern legítim que va ser foragitat de les institucions catalanes de manera 
vergonyosa per l’aplicació fraudulenta de l’article 155 de la constitució espanyola. Va ser en aquest context 
de repressió que vaig accedir a formar part de la llista de Junts per Catalunya, la llista del President 
Puigdemont sense haver militat mai en cap partit polític. Fa quasi 8 mesos, doncs, que treballo des del 
govern, com a independent, per mantenir el batec cultural del país i, alhora, com a parlamentària, per 
reivindicar la sobirania de les nostres institucions i alliberar i permetre el retorn de presos i exiliats. Això és 
el que modestament puc aportar al projecte unitari de la Crida: capacitat de treball i determinació en el 
compromís amb la República catalana.  

7. Pep Andreu i Domingo 

Actualment, sóc alcalde de Montblanc, des de l'any 2007, i ja ho havia estat de l'any 1999 al 2001, i 
president d'ERC a la Conca de Barberà. Militant d'ERC des de l'any 1991, he estat diputat al Congrés dels 
Diputats (2004-2008) i senador (2003-2004), i diputat al Parlament (2012-2015). També vaig ser president 
en funcions de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), quan Carles Puigdemont va deixar el 
càrrec per a esdevenir president de la Generalitat. 


8. Jordi Pairó i Presseguer 
 
Arquitecte de software amb 23 anys d'experiència en el sector de les TI. Em vaig involucrar a l'ANC des del 
seu inici a la Territorial de la Vall del Ges com a coordinador i el 2015 vaig entrar al Secretariat Nacional. A 
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partir del Gener del 2016 vaig passar a ser Coordinador d'Incidència Política de l'ANC fins al març del 
2018. 

  

9. Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez


Nascut a Cornellà de Llobregat Baix Llobregat 1970. Llicenciat en Ciències de la Comunicació, Màster en 
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional per la UAB. Professor associat de Periodisme de 2011 
al 2017 a la mateixa Universitat. Començo activitat política al PSC l'any 1989. Regidor, Tinent d'alcalde i 
Portaveu del Grup Municipal a l'Ajuntament Esplugues del 1995 fins 2003. Abandono la militància al PSC al 
2012. Des del 2000 fins el 2015 em dedico a l'activitat sindical amb responsabilitats de Comunicació i com 
a portaveu del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya L'any 2014 entro a formar part de Súmate. 
Encapçalo la Candidatura al Senat per Barcelona per Democràcia i Llibertat a les Eleccions Generals el 
desembre 2015 i m'associo al Pdecat el 
2016. El gener del mateix any sóc nomenat Delegat del Govern de la Generalitat a la Vegueria de Barcelona 
fins l'aplicació del 155 que sóc cesat. M'incorporo al Govern del MHP Quim Torra com a Secretari 
d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran, en la Conselleria de Presidència. Fundador de la Crida, 
membre de la seva Coordinadora. 


10. Marcel Padrós i Perejoan


Soc assessor fiscal a Badalona des de fa més de 25 anys tot i que visc a Castelldefels. No he militat a cap 
partit polític. Soc membre d’ANC, primer col•laborant amb l’AT de Castelldefels com a voluntari al carrer. 
Des del 2014 fins el 2018 vaig ser membre del Secretariat Nacional pel Baix Llobregat. Membre del comité 
permanent i tresorer de la entitat els darrers dos anys. Una autèntica escola, al carrer i als depatxos 
treballant amb Òmnium, partits i entitats de tot tipus. En totes les campanyes d’ANC, 9N, 1O, taula per la 
democràcia, etc... I ara disposat a aportar tot aquest bagatge per treballar des de baix a La Crida 


11. Assumpció Castellví i Auví


Em considero una dona docent per vocació, tasca que estic desenvolupant des de fa 27 anys. 
Compromesa des de sempre amb el país, fent-ho des del món associatiu i la política local. Vaig estar una 
legislatura de Regidora a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, SN de l'ANC i núm. 6 de la 
llista Junts per Catalunya per Tarragona. 


12. Montserrat Morante i Schiaffino


Tinc 44 anys i sóc mare del Damià (16) i la Vinyet (11). Visc i treballo a l'Hospitalet. De formació nutricionista 
i amb un postgrau de lideratge i govern local, Sóc emprenedora, amb despatx professional propi des de fa 
20 anys. Des de sempre, activista en múltiples organitzacions (estudiantils, sindicals en l'àmbit dels 
autònoms, professionals), i actualment sóc associada de l'ANC i del PDECat, on formo part de la Direcció 
Executiva Nacional.
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13. Joaquim Jubert i Montaperto 


Advocat, PDD de Iese i diplomat en relacions internacionals per SEI-CSIC Políglota.

Soci i voluntari d’Omnium, del Barça, de Ateneu Barcelonès i de la Plataforma per la Llengua. Fundador de 
l’Associació Atenes de juristes pels drets civils. Arrel del 9-N vaig decidir sortir de la zona de confort i 
comprometre’m activament amb el país i implicar-me en la defensa dels nostres drets nacionals, ha estat 
un no parar. Durant molt temps alguns ens ho miràvem des de la barrera o treballant als nostres sectors a 
l’ombra, però a partir del 9-N vàrem dir prou, ens vàrem conjurar (sobretot amb nosaltres mateixos) per no 
defallir i persistir en assolir la independència, des de qualsevol lloc on poguéssim ser útils. Per tant ara cal 
generositat, sumar, fer el cor fort i continuar, resistir, conciliar, unir i no esmerçar esforços per dur a terme el 
que ens hem proposat, per això em sento honorat de poder formar part del Govern de la Crida. 


14. Àngels Cabasés i Piqué


Doctora en Economia Aplicada i Professora Titular d’Universitat al Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de Lleida. Actualment, la meva investigació està centrada en l'anàlisi de l'impacte econòmic de 
les polítiques d'ocupació adreçades a les persones joves, mitjançant una anàlisi estadística i economètrica 
del mercat de treball, així com, en l’estudi de la desigualtat en el repartiment de les rendes. Sóc membre 
del grup de recerca consolidat AGAUR 2017 SGR 00874, Joventut i Societat (JOVIS.com). He participat en 
diversos projectes d'anàlisi socioeconòmic d'àmbit nacional i europeu, en estudis econòmics, en projectes 
d'innovació docent i en congressos nacionals i internacionals. I he ocupat diversos llocs de gestió 
universitària. Finalment, de 2006 a 2010, vaig interrompre la meva trajectòria universitària participant 
activament en la política, com a Secretària General del Consell Interuniversitari de Catalunya (2006-2008) i 
com a Diputada al Parlament de Catalunya (2008-2010). 


15. Maria do Carmo Marques-Pinto


58 anys, casada, mare de 3 fills. Llicenciada em Dret per la Universitat de Lisboa, diplomada en Estudis 
Europeus pel Col·legi d’Europa de Bruges. Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sense 
exercici. De 1988 a 1995 va ser Administradora Principal al Consell de la Unió Europea (Brussel·les) tractant 
temes relacionats amb la fiscalitat, la Unió Econòmica i Monetària, afers socials i la coordinació dels Estats 
membres de la UE en les Convencions de l’OIT (Ginebra). De 1996 a 2007, a Barcelona va exercir com a 
advocada especialitzada en temes europeus, professora associada de Dret de la UE a la Universitat 
Pompeu Fabra, fundadora i secretària general de la Fundació Catalunya-Portugal; directora general de 
Relacions Exteriors de la Generalitat i secretària general del Patronat Catalunya- Món. De 2008 a 2009 va 
ser assessora en afers de la UE en el Gabinet del Primer Ministre de Bulgària. De 2011 a 2013 va ser 
Directora d’Emprenedoria social a la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De 2014 a 2016 va ser 
President Executiva de l’Associação para a Economia Cívica (Lisboa). Des de 2018 fins ara és 
Coordinadora Nacional del Programa Incorpora Portugal de la Fundació “la Caixa”. Des de sempre que he 
sigut molt activa, políticament, des de la perspectiva cívica, tot i que no he militat mai en cap partit polític. 
Sempre m’he dedicat a les relacions internacionals de Catalunya, sigui mitjançant la Fundació Catalunya-
Portugal o des del Govern de la Generalitat, en tant que Directora General de Relacions Exteriors i en tant 
que secretària general del Patronat Catalunya-Mon (actual Diplocat). Soc socialdemòcrata, europeista i 
convençuda que Catalunya necessita una estructura estatal pròpia per tal de poder assegurar el benestar i 
la prosperitat que es mereix la seva Ciutadania. Aquest és el meu compromís polític. 
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16. Irene Negre i Estorach


Tinc 34 anys, visc a l'Aldea. Treballo a l'administració pública al món local. Tècnica Superior 
d'Administració i Finances. Exmilitant d'ERC (secretaria local ERC, Vicepresidenta de la Comarcal del Baix 
Ebre d'ERC, vaig participar en la llista per la circumscripció de Tarragona al Parlament de Catalunya l'any 
2012) Activista de les Terres de l'Ebre. Sòcia de l'ANC, essent secretària nacional durant tres mandats 
(2015, 2016, 2017). Tresorera de Terres de l'Ebre per la independència. Membre de la llista de Junts per 
l'Aldea a les properes eleccions municipals. 


17. Marina Geli i Fàbrega


Metgessa especialista Medicina Interna Consellera Salut 2003-2010 Actualment Universitat Vic-Central 
Catalunya Coordinadora Estudis Sanitaris i Socials 


18. Josep Ferrer i Llop


Dr. Enginyer Industrial, Catedràtic de Matemàtiques a la Univ. Politècnica de Catalunya 
Docència a la ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona de diverses assignatures, incloent tasques de 
coordinació i d’elaboració de material docent. Recerca en Sistemes de Control, havent dirigit diverses tesis 
doctorals i projectes d’investigació i amb nombroses publicacions i comunicacions internacionals. Ha 
obtingut el nombre màxim d’avaluacions positives en docència i en recerca. 
Va ser rector de la Univ. Politècnica de Catalunya i vice-president de la CRUE (Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas). Actualment president de l’Associació Laude de ex-rectors de les universitats 
catalanes. 

Des de fa més de 40 anys, militant actiu de CCOO: en els 80 i 90, responsable estatal de política 
universitària de CCOO; actualment representant a la AQU (Agència de Qualitat Universitària). També al 
PSUC i EUiA, amb diversos càrrecs dirigents; actualment membre del comitè local d’EUiA a L’Hospitalet de 
Llobregat. 

En els darrers anys, president d’Òmnium Cultural a L’Hospitalet de Llobregat. 


19. Pilar Calvo i Gómez


Fundadora de Catalunya Ràdio el 1983, ha treballat 25 anys com a periodista esportiva. A la ràdio nacional 
de Catalunya va formar part de l’ equip de transmissions de Joaquim Maria Puyal, i a TV3, va ser la primera 
dona a Europa presentant un programa resum de la jornada de futbol, el Gol a Gol, encoratjant altres dones 
a fer-se un lloc en un món tradicionalment reservat als homes. Des del 2008 treballa en diferents projectes 
de consultoria a nivell internacional, especialment a la Xina on ha desenvolupat projectes de renovables, 
futbol i promoció econòmica. Durant el 2010 va portar les relacions empresarials del Pavelló de Barcelona a 
l’ Exposició Universal de Shanghai. Més recentment s’ ha associat a una empresa d’ esports electrònics 
per ajudar els clubs tradicional a entrar en el sector gaming des dels valors de l’ esport. En política ha 
format part de la llista de Puigdemont per les eleccions del 21D de 2017 i va ser portaveu dels presos 
polítics durant la vaga de fam. Anteriorment va col•laborar en la campanya de l’ ANC prèvia al 9N. Filla d’ 
espanyols immigrants a Catalunya durant la postguerra veu en la República Catalana la millor via per 
construir un país més lliure i igualitari. 
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