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1. DADES DE PARTICIPACIÓ

3. continguts de la trobada

Més de 700 persones inscrites
Més de 180 ciutats del món
Més de 40 països dels 5 continents
Més de 100 plataformes municipalistes
12 alcaldes i alcaldesses
21 tallers i taules temàtiques i 3 actes públics
Més de 170 voluntaris

Acte públic inaugural
Ciutats sense por:
xarxes globals de refugi i esperança

2. ACREDITACIONS PER A PERIODISTES
Els mitjans han d’acreditar-se al formulari que trobaran
al web: http://fearlesscities.com/ca/premsa/
Recordem que les acreditacions de premsa són per als actes
públics de les jornades i estan assenyalats en l’agenda. No
obstant això, aquells mitjans interessats a assistir a tota la
trobada o a algun dels tallers tancats de dissabte o diumenge,
heu d’especificar-ho al formulari.
Si voleu entrevistar algun dels ponents convidats, contacteu
amb la responsable de premsa per sol·licitar-ho.

Responsable de premsa

Sandra Salvador, (+34) 695 189 196
premsa@bcnencomu.cat
Canal de telegram premsa:
telegram.me/PremsaBComu

Els actes públics comptaran amb totes les necessitats
tècniques per a periodistes: taules, wifi, endolls, rac,
tarima per càmeres i sales a la UB per a entrevistes.

Dia:
9 juny
Hora:
19:00 – 21.00h
Lloc: 	Plaça dels Àngels, 08001 Barcelona
<M> Universitat
Accés:
Lliure però es prega acreditació

Taula pública
Democràcia des de baix:
municipalisme i altres històries

Dia:
Hora:
Lloc:
Accés:

10 de juny
17:00 – 19.00
Paranimf de la Universitat de Barcelona
Porta principal acreditant-se a la taula “premsa”

Taula pública
“Entre el neoliberalisme i l’extrema dreta: WTF?!”
amb discurs principal de Vandana Shiva, filòsofa
i activista
Dia:
11 de juny
Hora:
18:00 – 20.00
Lloc:
Paranimf de la Universitat de Barcelona
Accés: Porta principal acreditant-se a la taula “premsa”
Jornades per a inscrits

Dies:
10 i 11 de juny, durant tot el dia
Lloc:	Universitat de Barcelona (Edifici Històric)
Gran Via de les Corts Catalanes 585,
08007 Barcelona
<M> Universitat
Accés:
Contactar prèviament amb Premsa

#WeAreFearless
@BcnEnComu
@BComuGlobal

fearlesscities.com
barcelonaencomu.cat

4. ACTE INAUGURAL – ESCALETA

5. Taules públiques

Ciutats sense por:
xarxes globals de refugi i esperança

Democràcia des de baix:
municipalisme i altres històries

Dia:
Hora:
Lloc:

9 juny
19:00
Plaça dels Àngels, 08001 Barcelona

19.00 h

Els participants pugen l’escenari

19.05 h

Conversa entre Ada Colau i Manuela Carmena

19.25 h 	Intervenció de Gerardo Pisarello,
Primer tinent d’alcaldia de Barcelona
19.30 h 	Andrea Reimer, Regidora de Vancouver
(Columbia - Canadà)
19.33 h

Caren Tepp, Regidora de Rosario (Argentina)

19.36 h 	Aurea Carolina de Freitas,
Regidora de Belo Horizonte (Minas Gerais)
19.39 h

Helen Gym, regidora de Filadèlfia (EUA)

19.44 h

Dolors Sabater, Alcaldessa de Badalona (Catalunya)

19.48 h

Pedro Santiesteve, Alcalde de Zaragoza (Aragón)

19.52 h

Xulio Ferreiro, Alcalde de A Coruña (Galicia)

19.56 h 	Martiño Noriega, Alcalde de Santiago de Compostela
(Galicia)
20.00 h

Gerardo Pisarello dóna pas al bloque internacional

20.10 h 	Eric Piolle, Alcalde de Grenoble
(Ródano Alpes – França)
20.15 h

Jorge Sharps, Alcalde de Valparaiso (Chile)

20.20 h

Governadora Regional d’Attica (Grècia)

20.25 h

Jesse Arreguin, Alcalde de Berkeley (Califòrnia, EUA)

20.30	Tancament de l’acte:
Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona
20.45 h

Final de l’acte

Dia:
Hora:
Lloc:
Accés:

10 de juny
17:00 – 19:00
Paranimf de la Universitat de Barcelona
Porta principal acreditant-se a la taula “premsa”

Ponents
Gala Pin, Regidora de Participació, Ajuntament de Barcelona
Luigi Demagistris, Alcalde de Nàpols
Hazna Youssef, Co-presidenta del Comitè de Municipis
de Cizére, Rojava
Ritchie Torres, Vicesecretari del Consell Municipal
de la Ciutat de Nova York
Debbie Bookchin, Periodista i Escriptora
Iago Martínez, Cap de Gabinet d’Alcaldia, Ajuntament
de La Corunya
Chloe Eudaly, Regidora, Ajuntament de Portland

Entre el neoliberalisme i l’extrema dreta: WTF?!
amb discurs principal de Vandana Shiva, filòsofa
i activista
Dia:
11 de juny
Hora:
18:00 – 20.00
Lloc:
Paranimf de la Universitat de Barcelona
Accés: Porta principal acreditant-se a la taula “premsa”
Ponents
Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI,
Ajuntament de Barcelona
Valery Alzaga, Organitzadora sindical i activista
pels drets dels migrants
Rachel Heaton, Co-fundadora, Seattle NoDAPL Coalition
Fatima Taleb, Regidora de Participació, Ajuntament de Badalona
Ivan Lam Long-Yin, Comitè Permanent de Demosisto,
Coordinador Fundador de Scholarism, Hong Kong
Yayo Herrero, Antropòloga, Ecologistas en Acción

6. Jornades per a inscrits

6. BIOGRAFIES

10 de Juny

Ordenades amb ordre alfabètic (cognom)

09:00 - 10:00 Plenari d’obertura

Valery Alzaga (Ciutat de Mèxic / Berlín)

Paranimf
i Aula Magna

“El municipalisme i la feminització de la política”

10:00 - 12:00

Tallers i taules temàtiques

Aula 103A	Taller 6: Organització d’una plataforma
municipalista: estructura i confluència
Aula 112	Taula temàtica 15: Mobilitat i contaminació (EN)
Aula 113	Taula temàtica 13: Els béns comuns (EN)
Aula 111	Taula temàtica 20: Remunicipalització
Aula 105 	Taller 2: Xarxes socials (EN)
Aula 104	Taller 7: Municipalisme en pobles i zones rurals
Capella	Taller 10: Municipalisme per dummies (EN)

12:30 - 14:30

Tallers i taules temàtiques

Aula 112	Taula temàtica 11: Habitatge, gentrificació i
turisme (EN)
Aula 113	Taula temàtica 18: Transparència i lluita contra la
corrupció
Aula 111	Taula temàtica 16: Espai públic (EN)
Capella	Taula temàtica 17: Democràcia radical a
l’ajuntament (EN)
Aula 105 	Taller 3: Xarxes socials
Aula 104 	Taller 8: Creant institucions no estatals (EN)
Aula 103A	Taller 5: Organització d’una plataforma
municipalista: estructura i confluència (EN)

11 de Juny
10:00 - 12:00

Jesse Arreguin Alcalde de Berkeley, California

Va ser elegit alcalde de Berkeley el passat 8 de novembre,
sent el primer alcalde Llatí de la història de la ciutat, així
com el més jove. Arreguin va començar la seva carrera a la
Comissió d’Assessorament en Habitatge de Berkeley, on va
ajudar a aconseguir finançament per a centenars d’habitatges
assequibles, alhora que ajudava a reforçar les polítiques
d’habitatge inclusiu, i lluitava pel finançament municipal de
l’habitatge estudiantil cooperatiu. El 2004, la ciutadania de
Berkeley va triar a Arreguin per treballar en el Consell Directiu per
a l’Estabilització del Lloguer, on va ajudar a enfortir la protecció
dels llogaters, per tal que les famílies puguin seguir vivint a casa
seva. Entre 2008 i 2016 Arreguin va ser membre del consell
municipal, on va lluitar pels drets de llogaters i immigrants, així
com per les llibertats civils.

Debbie Bookchin Periodista i escriptora

Autora i periodista d’investigació premiada que ha publicat a
The Atlantic, The Nation, The New York Times i moltes altres
publicacions. Duran els tres anys en que va servir a la U.S. House,
va ser secretària de premsa del candidat presidencial d’Estats
Units, Bernie Sanders. És co-editora d’un llibre d’assaig escrit
pel seu pare, Murray Bookchin, titulat La pròxima revolució:
assemblees populars i la promesa d’una democràcia directa
(Verso, 2015).

Manuela Carmena Alcaldessa de Madrid
Tallers i taules temàtiques

Aula 112	Taula temàtica 14: Economia
Aula 113	Taula temàtica 12: Ciutats sanctuary i de refugi
(EN)
Aula 111	Taula temàtica 19: Remunicipalització (EN)
Aula 104	Taller 4: Codi ètic i crowdfunding (EN)
Aula 103A	Taller 1: Com crear una candidatura
municipalista participativa (EN)
Aula 105	Taller 9: Creant institucions no estatals
Capella	Taller 21: Com crear una candidatura
municipalista participativa (ES)

12:30 - 14:00

Organitzadora sindical i activista pels drets dels migrants.
Des de 1999 ha organitzat la campanya Justice for Janitors en
tots els EUA, Regne Unit i Holanda. També ha treballat com
a coordinadora d’organització en diferents ciutats d’Europa,
Turquia i Sud-àfrica i es troba actualment en l’assessorament de
diversos sindicats, incloent IGMetall i Verdi (a Alemanya). El seu
principal interès és el desenvolupament de noves formes de biosindicalisme i estratègies d’organització i de campanya eficaces.
En l’actualitat treballa a Change to Win - European Organizing
Center.

Plenari de cloenda

Paranimf	“Municipalisme internacional”
i Aula Magna

Magistrada i jutgessa. És alcaldessa de Madrid des del 2015, quan
va guanyar les eleccions com a cap de llista de la plataforma
ciutadana Ahora Madrid. El 1965 es va llicenciar en Dret i poc
després va fundar el despatx laboralista d’Atocha (Madrid) on, el
1977, un atemptat de l’extrema dreta va provocar la mort de varis
dels seus companys. Defensora dels obrers i detinguts durant la
dictadura franquista, ha estat també vocal del Consell General
del Poder Judicial i delegada pel País Basc, jutgessa degana de
Madrid i jutgessa de vigilància penitenciària. Ha representat a
Espanya en el Grup de Treball contra les Detencions Arbitràries
de l’ONU. El 2010 es va jubilar i poc després es va “desjubilar”,
desenvolupant una important tasca en relació amb les víctimes
d’abusos policials, en la comissió dependent de la Direcció de
Drets Humans del Departament de Justícia del Govern basc.

Ada Colau Alcaldessa de Barcelona

La primera dona escollida Alcaldessa de Barcelona, dins de la
plataforma municipal Barcelona en Comú. Va estudiar filosofia a
la Universitat de Barcelona, i va adquirir preeminència nacional
i internacional com a activista pel dret a l’habitatge després de
l’inici de la crisi financera de 2008, com una de les fundadores
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Áurea Carolina de Freitas Regidora de Belo Horizonte
(Brasil)

Politòloga especialitzada en gènere i igualtat. La seva trajectòria
activista va començar als carrers, dialogant amb el moviment hip
hop i amb diverses iniciatives populars dedicades a la promoció
dels drets humans. Va ser subsecretària de Polítiques per a les
Dones de Mines Gerais i és una de les fundadores del Fòrum de
les Joventuts de la Gran Belo Horizonte. Participa al moviment
municipalista MUITAS pela Cidade que Volem i va ser elegida
com la candidata més votada a l’Ajuntament de Belo Horizonte el
2016, on busca enfortir la lluita pels drets de grups històricament
marginats, com les dones, la joventut i la comunitat negra. Entre
les seves prioritats hi ha la plena efectivitat del dret a l’ocupació
de l’espai públic i el foment a la participació popular en política.

Luigi Demagistris Alcalde de Nàpols (Itàlia)

Exfiscal, és conegut per la seva lluita contra la corrupció i la
màfia. Com a Alcalde ha nombrat un “Conseller dels Béns
Comuns” dins del seu govern, i ha estat pioner en posar en marxa
iniciatives per revertir els processos de privatització i protegir
els Béns Comuns urbans. El 2017 va obtenir el guardó ‘ValeriotiImpastato’ per la seva tasca contra el crim i la corrupció.

Rena Dourou Governadora Regional d’Attica (Grècia)

Politòloga amb experiència en el moviment anti-globalització.
Dourou va ser nombrada Governadora en setembre de 2014,
representant la Coalició de l’Esquerra Radical (Syriza), a i va
incrementar la despesa social per establir banc d’aliments i
atenció sanitària pels no assegurats. També va ordenar que es
tornés a connectar a la xarxa elèctrica desenes de milers de
residents que havien quedat fora d’aquesta.

Chloe Eudaly Regidora, Ajuntament de Portland

Chloe Eudaly va néixer i es va criar a Portland, Oregon (EUA), i
va arribar a la majoria d’edat com a activista durant la Primera
Guerra del Golf. Ha dedicat els últims 25 anys de la seva vida a la
llibreria independent, i a múltiples assumptes socials, econòmics
i de justícia ambiental, inclosos la defensa de la discapacitat i,
més recentment, els drets dels inquilins i l’habitatge. Aquest
tema la va portar a presentar-se com a candidata per a les
eleccions a l’Ajuntament de Portland i a entrar al Consell
Municipal el 2016. És fundadora de Reading Frenzy (1994-2016)
i cofundadora de l’Independent Publishing Resource Center -un
espai per a la autoedició-. Antiga llogatera afectada pel preu del
lloguer, es compromet a la defensa d’un habitatge segur, estable
i assequible per a tothom.

Xulio Ferreiro Alcalde de A Coruña

Xulio Ferreiro va ser escollit alcalde de La Corunya, Galícia en
2015 com a part de la plataforma municipalista ciutadana “Marea
Atlàntica”. Advocat de professió, després de realitzar estades
d’investigació a Alemanya, els EUA, Xile i Bèlgica va començar
la seva carrera com a professor universitari en 2012. Entre 2012
i 2015 va ser jutge suplent de l’Audiència Provincial de Lugo.
El govern que encapçala ha posat en marxa una Renda Social
Municipal per combatre l’exclusió i la pobresa. També ha eliminat
els abocaments contaminants, un problema ignorat a la Corunya
durant dècades, i ha obert els pressupostos de l’Ajuntament a la
participació ciutadana. Un cop al mes es reuneix amb els veïns i
veïnes als barris, a les trobades Dillo Ti.

Helen Gym Regidora, Filadèlfia (EUA)

Líder comunitària i en temes d’educació, a més de ser la primera
dona asiàtica-nord-americana en treballar per a l’Ajuntament de
Philadelphia. Com a regidora, la seva principal preocupació és
abordar la pobresa generalitzada a Philadelphia, posant l’accent
en construir un sistema d’educació pública de qualitat. La visió
política de Gym està arrelada en la seva trajectòria a diferents
organitzacions. Durant més de 20 anys ha estat al capdavant en
algunes de les campanyes més prominents de Philadelphia, entre les
quals s’inclouen l’oposició a una proposta d’estadi i casino, la creació
d’una escola pública per a famílies i nens immigrants, i campanyes
sobre els drets humans en els processos d’immigració i deportació.

Dejla Hamo Co-Alcaldessa de Derik, Rojava
Rachel Heaton Co-fundadora, Seattle NoDAPL Coalition
Yayo Herrero Antropòloga, Ecologistas en Acción

Yayo Herrero López (Madrid, 1965) és antropòloga, enginyera,
professora i activista ecofeminista. Ha estat coordinadora estatal
d’Ecologistes en Acció i ha participat en nombroses iniciatives
socials sobre la promoció dels Drets Humans i l’ecologia social.

Ivan Lam Long-Yin Comitè Permanent de Demosisto,
Coordinador Fundador de Scholarism, Hong Kong
Iago Martínez
Cap de Gabinet d’Alcaldia, Ajuntament de La Corunya

Vigués de 1979, veí de la Corunya des de 2008. Periodista, en
excedència des que la Marea Atlántica (la construcció d’una
alternativa política per a la majoria social a la ciutat) es va
convertir en una il·lusió massa exigent. Primer com a coordinador
de la campanya electoral a les eleccions municipals de 2015, i ara
com a cap de gabinet de l’Alcaldia de A Coruña.

Martiño Noriega Alcalde de Santiago de Compostela

Va néixer el 1975 a A Coruña, gairebé per casualitat, però va viure
a l’Eixample de Santiago fins als cinc anys, quan els seus pares
es van traslladar al veí ajuntament de Teo, important escenari en
la seva vida personal i professional. És llicenciat en Medicina per
la Facultat de Santiago de Compostela, on també va obtenir el
DEA en Salut Pública el 2010. Va cursar l’especialitat en Medicina
de Família en l’àrea sanitària de Santiago, treballant com a metge
al Centre de Salut del barri compostel·là de Fontiñas i en el del
municipi de Teo. Posteriorment va treballar en la coordinació
d’emergències del 061 fins que el 2007 va accedir per primer cop
a l’alcaldia de l’ajuntament de Teo. El 2011 va repetir en el càrrec
i des de 2015 és l’alcalde de Santiago per Compostela Aberta.
També és, des de fa tres anys, pare d’una nena.

Laura Pérez Regidora de Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament
de Barcelona
Laura Pérez és regidora de la plataforma municipalista ciutadana
Barcelona en Comú. Anteriorment va treballar en estratègies de
desenvolupament en turisme a Perú i a Bolívia, en municipalisme
a l’Equador; en drets econòmics i polítics de les dones a
Guatemala i al Salvador; i en eliminació de la violència sexual
a l’espai públic amb ONU Dones. També havia treballat com a
investigadora al Programa d’Estudis de la Ciutat de la Facultat
Llatinoamericana de Ciències Socials. Com a regidora, ha
impulsat la creació d’un departament per a la transversalitat de
gènere, que té com a objectiu garantir que la igualtat de gènere
sigui un objectiu central de tot l’ajuntament.

Gala Pin Ferrando Regidora de Ciutat Vella i Participació a
l’Ajuntament de Barcelona
Va estudiar Filosofia i és especialista en comunicació digital,
vinculada a la defensa de drets i llibertats a la xarxa. Activista
veïnal pel dret a la ciutat, va participar en la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i en moviments pel dret a
un habitatge digne i adequat. Actualment és regidora de
l’Ajuntament de Barcelona per Barcelona en Comú i responsable
del districte de Ciutat Vella i de Participació i Territori.

Éric Piolle Alcalde de Grenoble (França)

Va ser acomiadat del seu càrrec com a mànager sénior de
Hewlett-Packard per no posar en marxa un pla per traslladar
les activitats de la companya fora de Grenoble. Ha cofundat
una associació de suport als immigrants sense papers, així com
el col•lectiu Roosevelt 2012, que treballa per la transformació
social i ecològica de l’economia. Piolle va ser escollit Alcalde
de Grenoble en 2014 amb el suport de EELV, els partits Parti de
Gauche, Les Alternatifs y l’Esquerra Anticapitalista, així com dos
associacions locals: ADES i la Xarxa Ciutadana.

Gerardo Pisarello Primer Tinent d’Alcalde de Barcelona

Responsable d’economia, treball i planificació estratègica a
l’Ajuntament de Barcelona, dins del govern de Barcelona en Comú.
Prèviament fou professor de dret constitucional a la Universitat de
Barcelona i un dels fundadors de Procés Constituent, un moviment
català creat amb l’objectiu de fomentar els processos participatius
de baix a dalt, per crear la república del 99% de la població.

Andrea Reimer Regidora de Vancouver (Canadà)

Política canadenca de Vancouver, membre del Consell Municipal
de British Columbia. Va ser elegida per primera vegada el 2002
a la Junta Escolar de Vancouver com a candidata del Partit Verd.
El 2005 va ser derrotada com a candidata del Partit Verd en la
seva campanya a la reelecció. Llavors va acoblar el partit de Visió
Vancouver per donar suport a la campanya de Gregor Robertson
a l’alcaldia. Posteriorment va guanyar un seient al Consell
Municipal, en les eleccions municipals de 2008.

Dolors Sabater Alcaldessa de Badalona

Dolors Sabater és pedagoga especialitzada en terapèutica
(educació especial) i va exercir com a professora fins al dia
que va assumir el càrrec d’Alcaldessa de Badalona com a part
de la plataforma municipalista ciutadana ‘Guanyem Badalona
en Comú’ al 2015. En el camp de l’activisme social, ha lluitat
en defensa de drets lingüístics i polítics des de la resistència
durant la dictadura franquista, fins a l’actualitat. Ha treballat en
diversos àmbits de la vida associativa de Badalona, entre ells
els de la participació juvenil, l’antimilitarisme, l’educació per la
pau i l’ecologisme. En els darrers anys aquesta implicació s’ha
concentrat en els drets de les persones amb diversitat funcional,
la mobilitat, la cohesió social contra el racisme i la xenofòbia i la
campanya contra el feixisme als ajuntaments.

Pedro Santisteve Alcalde de Zaragoza

Pedro Santisteve és alcalde de Saragossa des de 2015, per part
de la plataforma municipalista Zaragoza en Común. És llicenciat
en Dret i exerceix des de 1984 com a advocat penalista. Al llarg
de la seva trajectòria personal s’ha destacat per la seva crítica
al sistema penitenciari actual i per la defensa dels drets de
les persones empresonades. És fundador de l’Asociación de
Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos en Aragón (ASAPA), que
el 2000 va rebre de la Diputació General d’Aragó la Medalla al
Mèrit Social. Des de la dècada de 1990 ha estat també professor
a la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa.

Jorge Sharp Alcalde de Valparíso (Chile)

Jorge Sharp és advocat i un dels fundadors del Moviment
Autonomista xilè. Va ser un membre actiu del moviment
estudiantil, primer a nivell secundari en 2006, i després en
la universitat. El 2009 va ser elegit President de la Federació
d’Estudiants de la Universitat Catòlica de Valparaíso. En 2016
va guanyar el procés de ‘primàries ciutadanes’ per ser candidat
a l’Alcaldia de la segona ciutat més gran de Xile, Valparaíso.
Com a alcalde ha obert una farmàcia popular co-gestionada per
residents i ha reduït els preus en un 90%.

Vandana Shiva Filòsofa i Activista

Investigadora, ecologista i feminista. Gràcies als seus llibres
Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento i Las
guerras del agua, la Dra. Shiva ha fet visibles els costos socials,
econòmics i globals de la globalització liderada per les grans
empreses. En 1991 va fundar Navdanya, un moviment per protegir
la biodiversitat, en particular les llavors autòctones, a la Índia. La
Dra. Shiva és membre fundadora del consell de l’Organització
de Dones per al Medi ambient i el Desenvolupament (Women
Environment and Development Organization, WEDO) i presideix
la Comissió sobre el Futur dels Aliments establerta per la Regió
de Toscana a Itàlia. A més, és, consellera del Fòrum Internacional
sobre Globalització (International Forum on Globalisation, IGF)
i membre del comitè que dirigeix la Campanya del poble indi
contra l’OMC.

Fatima Taleb Regidora de Participació, Ajuntament de
Badalona

Fàtima Taleb és mediadora cultural llicenciada en lletres
modernes. És la primera regidora musulmana de Badalona,
escollida dins de la plataforma municipalista ciutadana “Guanyem
Badalona en Comú” de 2015. Ha treballat més de 15 anys en
l’àmbit de la mediació, la gestió de la diversitat i la resolució de
conflictes. A la ciutat ha participat com a voluntària en diversos
projectes i grups de treball social i interreligiosos. L’any 2012
va coordinar el projecte “Construïm barri” per promocionar la
convivència pacífica i la multiculturalitat a Badalona.

Caren Tepp Regidora de Rosario (Argentina)

Caren Tepp és Presidenta del moviment municipalista Ciudad
Futura i Regidora a l’Ajuntament de Rosario. Ha estat activa als
moviments per l’autogestió comunitària, l’economia cooperativa i
la defensa de les terres davant les amenaces de desallotjaments.
L’aprofundiment i l’expansió de la Misión Anti Inflación és una
de les seves principals línies de treball dins del Bloque Ciudad
Futura.

Ritchie Torres Vicesecretari del Consell Municipal de la
Ciutat de Nova York

Va ser escollit el novembre de 2013 representant del Districte 15
al Bronx Central. Com a president del Comitè d’Habitatge Públic,
Torres supervisa l’Autoritat d’Habitatge de la Ciutat de Nova
York (NYCHA), el major proveïdor d’habitatges assequibles als
Estats Units. Ha introduït i promulgat legislació sobre una àmplia
gamma de qüestions, entre elles l’ampliació de les oportunitats
d’ocupació per als residents d’habitatges públics; la protecció
del parc d’habitatges assequibles de la ciutat i la millora dels
recursos de salut mental per a la comunitat LGBT. Torres és
una veu líder en temes relacionats amb l’habitatge assequible i
públic, la reforma policial, la integració escolar i la participació
cívica de la joventut. Sent el membre més jove del Consell
Municipal, Torres és una estrella en ascens en la política de la
ciutat. Molts mitjans de comunicació, com New Yorker Magazine,
New York Times, Newsweek, Observer o Daily News han escrit
perfils d’ell.

 i voleu informació sobre la resta de participants
S
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