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Méfits:

Soc argentí ivisc a Catalunya des de finals del 2001, quan vaig venir becat a estudiar a I'Escola de Arquitectura de

Barcelóna, Des de llavors, vaig iniciar un procés d'acostament i coneixement d'aquest país. Catalunya en va enamorar i

vaig decidir iniciar una nova etapa aquí.

Al'Argentina vaig treballar com a docent universitari a la meva Escola d'Arquitectura, des de que era estudiant. Ja com a

titulat, em vaig integrar a les cátedres de História de I'Arquitectura i MorfologiaArquitectónica; etapa que em va permetre
participar de la Gestió Universitária dins el Consell Escolar.

A Barcelona, el meu interés per la cultura va comengar amb l'estudi de la llengua i la história catalana, continuant amb la
consolidació d'un grup de amics locals i de neus vinguts; els quals em van ajudar a entendre la singularitat cultural i les

reivindicacions históriques de Catalunya.

Tinc dos pai'sos, tots dos molt estimats per mi: I'Argentina i Catalunya'
Conscient del lloc i moment históric que em toca viure, vaig decidir participar activament en aquest procés fundacional.
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Prografna d'actuació

Som hereus de la tasca duta a terme pels anteriors Secretariats que s'han succett des de la creació de Terrassa per a

la lndependéncia (Txl), als que hem de reconéixer la feina feta, aprofitant aquest canvi per aportar noves estratégies.

Com a Assemblea Territorial la nostra prioritat és treballar coordinadament amb el SN, duent a terme les accions de
les campanyes de I'ANC, i també les accions que, des de la nostra territorial, puguem desenvolupar amb els nostres
voluntaris.

Tinc molt clar que ara s'inicia una etapa crucial del nostre full de ruta i que la feina será la de continuar avangant
seriosament, treballant amb les persones i associacions del territori per tal d'ampliar la base social i consolidar
l'interés en nostre nou paÍs.

Vull fer un esforg per arribar a tots els habitants de Terrassa, siguin o no ciutadans amb dret de vot, difondre més la

tasca de Txl i a ¡ANC en general, engrescar els convenguts i aclarir dubtes als que no ho estan, convertir el local del

carrer del Nord en un espai de trobada, augmentar la feina d'extensió, fer-vos a tots més partícips del que hem de fer i

fentque ens hi ajudeu.
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Restalanostraenerg¡avital peraconseguirlallibertati unnoupaísmésinclusiuijust.

Dos eixos de treball:

1. AMPLIARLABASESOCIAL:

Amplia l'ámbit de les tasques d'extensió amb accions adregades als habitants de Terrassa, per tal de facilitar I'accés i

el contacte amb I'ANC. Necessitem consolidar als convenguts i incorporar nous seguidors.

. Realització activitats, tertúlies, xenades idebats informatius a diferents ámbits de la ciutat ielterritori.

. Facilitar la preséncia de nous membres a les activitats que portarem a terme. Ells han de continuar i reforqar
la feina que farem des del Secretariat.

' 2. INICIARELPROCÉSCONSTITUENT

Accions adregades a tota la comunitat, per tal d'iniciar el Procés Constituent: debats, taules rodones, grups de

treball, jornades, /ecfures.
. Discussió de Propostes Constitucionals, Manifestos, Declaracions de drets.

' Elaboració de documents amb contribucions ciutadanes.

' Difusió de les nostres contribucions a les Xarxes Socials.
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