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- Pertinenga a partits polítics.

PEP TOMAS GUERRERO

Llicenciat en Biologia

Professor de secundária

ANC, Omnium, CCOO, Intermónoxfam

No he militat mai en cap partft polític.

- Compromís orientatiu d'hores de disponibilitat de mitjana setmanal.
Un mínim de 10 hores setmanals, en funció de les

. obligacions professionals.

- Mérits, trajectória o experiéncia que el candidat wlgui exposar.
-Membre de I'ANC des de fa diversos anys,
prácticament des del comengament.



-Col'laboració en la organització de moltes
activitats de TxI ( V de Terrassa, Responsable de

taula de Signa un Vot, Ara és l'Hora, Un país de

Broc, Actes dels27 de cada mes previs al27S, Acte
en defensa de la Sanitat Catalana, Pobresa
energética, i molts altres).
- Anteriorment ja havia col'laborat en les taules de

Terrassa Decideix i com a cap de col'legi electoral
d'aquesta campanya.
- Responsable de tram en la Via Catalana,
Voluntari en la V catalana a Barcelona,
- I col'laboració en moltes altres activitats.
Fora de I'ANC:

Des de fa rnés de27 anys, treballo de professor de

secundária a l'Escola Tecnos, ocupant durant vuit
anys el cárrec de cap d'estudis de secundária,
- Molta experiéncia en activitats de cultura popular
(esplai, Carnestoltes, ...)

-Programa d'actuació.
- Si surto elegit com a membre del Secretariat de TxI treballaré per aconseguir

un secretariat de consens, respectuós arnb totes les sensibilitats dintre de TxI.
- Crec que és important que I'ANC torni a ser molt visible al carrer (taules, actes

als barris,...). Hem de promocionar aquest tipus d'activitats.
- Així mateix, crec que hem d'estudiar com aconseguir la preséncia de més

simbols independentistes (estelades als balcons, estelada en algun punt visible de la
ciutat,...)

- Col.laboració amb altres territorials de la comarca, sobre tot amb aquelles que

tenen una realitat més dura que la nostra, realitzant, si s'escau activitats conjuntes.
- Establir contactes amb partits, grups municipals i govern local per promoure

iniciatives prosobirania al municipi.
- Promoure larealització d'assemblees regulars de socis i voluntaris on es

proposin activitats i es debati i s'acordi conjuntament les activitats arealitzar.
- D'acord amb el punt anterior, proposar la creació de comissions encarregades

de portar a terme les iniciatives acordades, que treballin amb autonomia.
- Promoure que el local sigui un lloc de trobada dels voluntaris i espai de debat i

informació.


