
FITXA CANDIDAT:

• Formació/titulació acadèmica: 

- Grau en Arquitectura Superior i Enginyeria d’Edificació (en curs). 

  La Salle, Universitat Ramon Llull. Barcelona. 

- Grau Disseny Industrial. EMAD. Terrassa. 

- Ciència de Materials, diagrama ferro carboni. Especialització de grau. 

  UPC Terrassa. 

- Postgrau en gestió de conflictes i mediació Fundació Pere Tarrés. 

  Universitat de Barcelona. 

- Màrqueting & Management. Formació privada i treball de mercat. 

• Ocupació actual: 

   Project Mànager en Arquitectura, Disseny Industrial i Interiorisme. 

   MM estudi d’arquitectura i disseny. Soci fundador www.mmarchstudio.com 

• Pertinença a associacions i partits polítics:

- Soci de Ple de Dret de l’ANC, aspirant a coordinar la Sectorial d’Immigració

  de l’ANC. 

- Col·laborador permanent de l’Associació Constituïm, CDR Sant Pere, 

  Manantial de Vida de Can Anglada, La Font.

- Col·laborador puntual d’Associacions Veïnals, en especial la de Can Roca i

  Vallparadís.

- President Joves Nous Catalans.

- Fundador de Joves pel Sí - Terrassa.

- Membre de la Plataforma per la Llengua.

- Vocal de l’associació Veu Pròpia de Terrassa.

- Col·laborador del Consell Interreligiós de Terrassa.

- Membre del Consell per la República.

- Representant nacional de l’associació Primàries Terrassa.

- No pertanyo a cap partit polític ni militància. 

• Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana 

   setmanal: 5 hores setmanals. És possible disposar de més hores en cas

   d’urgència o prioritats.

Mouad Essemmaa

CANDIDAT A SECRETARIAT ANC TXI

Nascut al Marroc 1985 i ciutadà català des de 

fa més de 19 anys.



ANC TXI TERRASSA 2020

• Mèrits, motivacions, trajectòria o experiència que el candidat/ 

   candidata vulgui exposar: 

- Espai groc. Vaig ser un dels ideòlegs i impulsors del projecte. Responsable

  de relacions amb els CDRs i les AAVV dels barris. Coordinador de 

  campanya, programes i formats d’actes.

- Col·laboració en els actes i parlaments i organització dels 11S.

- Col·laborador en programes de ràdio i en TV3 (30 minuts i Telenotícies) en

  temes relacionats a la joventut i la immigració. 

- Creació i elaboració de la campanya nacional 21D de la Sectorial

  d’Immigració.

- Mediador cultural en la recepció de refugiats/des de l’Open Arms. Tutor i

  acompanyant de gestions administratives personalitzades.

- M’agradaria destacar l’experiència enriquidora en coordinar un grup 

  important de persones en el viatge a Madrid i a l’haver tingut l’oportunitat

  d’integrar reunions de treballs amb el MHP Carles Puigdemont i els enllaços

  amb el Parlament Europeu.

• Programa d’actuació:

- És fonamental fer una reflexió, debat i valoració de la situació en la qual

  ens trobem, traçar nous objectius segons capacitats, recuperar i consolidar

  el treball en xarxa entre entitats de la ciutat. 

  

- Confeccionar un pla estratègic sobirà, per tal d’enfortir el moviment 

  independentista, fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre i aixecar la 

  suspensió de la Declaració d’Independència.

- Reactivar l’espai groc, en la modalitat d’espai permanent de debat per a la 

  ciutadania i respectant la transversalitat, pluralitat i capacitat d’inclusió.

- Redibuixar el mapa terrassenc i consolidar la nostra condició de referència

  política a la ciutat. 

- Apropar el debat polític a la ciutadania, fer-la protagonista de les 

  decisions estratègiques cap a la independència de Catalunya. 

- Cercar, ajudar, protegir i habilitar espais propis de generació de 

   talent; sobretot dels i les joves de la ciutat i comarca. 

   El futur de la República i la clau de la Llibertat estan en ells i elles.                                                                                

                                                                                Salut i República 


