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Elecció de membres del Consell Rector/Junta. 
Presentació de candidatures 

 
 

A) CANDIDATURES D’ELECCIÓ DIRECTA: 
 
S’obre un procés d’elecció de 4 places  al CR a escollir per elecció directa en la propera 
Assemblea General del 14/06.  
 
Tot seguit es presenten les candidatures presentades, per ordre cronològic de presentació:  
 

Candidatura 1: Carlos Alcoba Casares - soci 357 
Edat: 34. Actualment sóc cap de comunicació d'Obertament, aliança catalana de lluita            
contra l'estigma en salut mental. Tot i haver estudiat la carrera de química, tota la meva vida                 
laboral l'he fet vinculada al món de la comunicació, primer a l'empresa privada i després al                
tercer sector. En paral·lel he participat a diverses entitats, tant de territori com de país. Vaig                
ser president de Xarx@ntoni, xarxa comunitària del barri de Sant Antoni, i actualment formo              
part de la Junta d'ATTAC Catalunya. 
Més enllà d'un interès particular sobre per assolir una casa o un pis, tinc el convenciment                
que el problema de l'habitatge només necessita respotes col·lectives de base. Per això és              
tant important que el model de Sostre Cívic funcioni, encara que sigui per obrir camí. 
 

Candidatura 2: Marina González Moro - sòcia 587 
Tinc 67 anys i sóc mestra jubilada.  
Pertanyo al grup impulsor de la fase Cirerers del barri de Roquetes de Barcelona. Com a                
membre del grup he format part del Consell Rector des de finals del 2017. Participar en                
aquest òrgan m'ha servit per a conèixer de prop la complexitat de la cooperativa , les seves                 
activitats i  les dinàmiques  de funcionament . 
Presento la meva candidatura perquè crec que l'experiència adquirida em permetrà ajudar            
a consolidar el projecte Sostre Cívic i a afrontar els nous reptes de la cooperativa.  
 
Candidatura 3: Martí Bayer Raich - soci 1158 
Edat: 46 anys. Vaig néixer a Barcelona on he viscut la major part de la meva vida tot i que 
també he passat llargues temporades fora (he viscut més de 7 anys a Alemanya on vaig 
viure com es posava en marxa un projecte d’habitatge autogestionat a Tübingen 
www.schellingstrasse.de ). Sóc Enginyer Geòleg i Enginyer Tècnic de Mines de formació i 
em dedico a la consultoria ambiental en una empresa de Barcelona, on treballo en 
projectes relacionats amb aigües subterrànies des de fa més de 10 anys.  
 
He estat involucrat en el moviment escolta durant molts anys. Sempre que m'ha estat 
possible, he participat d'iniciatives que defensessin un sistema econòmic respectuós amb 
les persones i el medi ambient i que s'organitzessin amb criteris democràtics, 
d'horitzontalitat i d'equitat. He participat en cooperatives de consum (Germinal) i sóc soci 
de FIARE, TRIODOS, Som Energia i Som Mobilitat. La meva dona i jo (que tenim un fill de 
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poc mes de dos anys) som socis de Sostre Cívic des de 2016 i membres del grup impulsor 
de Cardedeu. La nostra experiència en el projecte de Cardedeu ens ha fet veure la 
importància d'ampliar la nostra responsabilitat i participació a Sostre Cívic.   
 

Candidatura 4: Elsa Camí Bou - sòcia 556 
Sóc sòcia de sostre cívic des del 2016 i durant aquest temps he format part d'un parell de 
grups (urbanitas i ca nostra) que no s’han materialitzat en vivenda però on hem viscut un 
procés molt bonic d'aprenentatge i debats sobre el cohabitatge. 
Actualment formo part de La Balma i és aquí on me n'he adonat que projectes com aquest 
poden marcar unes bases pel cohabitatge a Barcelona. És per això que veig interessant la 
candidatura al consell rector. 
 
A nivell personal, sóc dissenyadora de plataformes digitals, i combino projectes 
professionals com autònoma amb la docència. Dono classes de disseny al IED. A nivell 
d'estudis vaig fer el graduat superior de disseny i posteriorment un parell de postgraus per 
expandir el meu coneixement i un altre per especializar-me en experiència d'usuari. 
 
 
 

B) ELECCIÓ A PROPOSTA DE PROJECTES: 
 
 

Candidatura del PHC Princesa: Ander Estebanez Centeno - soci 196 
 
 
 

Candidatura del PHC La Balma: Ona Cornellà Zamora - sòcia 521 
Estic en el projecte de La Balma des dels inicis, al novembre de 2016, que va ser quan em 
vaig fer sòcia de Sostre Cívic. Des de llavors he estat implicada en diferents comissions del 
projecte i represento al grup al Consell Rector des de abril d’aquest any.  
 
Candidatura del PHC Cirerers:  Dolors Candelaria Sanfelix Ayres. - sòcia 
603 
Edat: 43 anys. El meu nom és Dolors Candelaria, però em diuen Lola. Vaig marxar de casa 
joveneta i he viscut a diferents països realitzant infinitat de feines majoritàriament de cara al 
públic, fins a arribar a Anglaterra on vaig cursar "Multimedia and digital animation" a 
Cumbria Institute of the Arts. De tornada a Barcelona vaig exercir la meva professió fins 
l´arribada de la crisi, on vaig perdre la feina i vaig marxar a Lugo (Cereixa, a pobra do 
brollon) a iniciar amb un company una explotació de cultiu ecològic que encara funciona i 
és viable. 
La crisi també em va portar de nou a la meva feina de joventut dels estius, i ara sóc 
Subaltern a la Residència de Gent Gran del Mil·lenari amb un interinatge, feina amb un 
avantatge clar, temps. 
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Em considero una persona resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.  
Sóc membre "sostre cívic" des de 15.03.2017 i participo a la fase "cireres", on he sigut 
membre actiu de la comissió de coordinació i economia. 
La meva visió es representar el parer de la fase en l´evolució i camí de la cooperativa, ser un 
pont entre la fase i "sostre cívic". L´assemblea de la fase va ratificar la meva candidatura el 
9.06.2019 
 

Candidatura del PHC Cal Palé-La Serreta: Ma Pilar Larios Miranda - 
sòcia 689 
Tinc 71 anys . Actualment visc a Llinars del Vallés amb el meu fill . Soc sòcia de Sostre 
Civic des del  5.7.17. 
Formo part del grup impulsor de Cal Palé i he estat proposada com a representant del grup 
al Consell Rector a  l’última assemblea. Intentaré fer-ho el millor que sàpiga. 
 

Candidatura del PHC Walden XXI:  Josep Maria Ricart Puignerò - soci 
273 
Edat: 69 anys 
Actualment jubilat. Sóc periodista tècnic. Titulat superior en publicitat. Escriptor. Estudis 
d'administració d'empreses i relacionats. Cursos de narrativa curta i novel·la. Estudis de 
psicologia a la UB i UdG, especialitat psicologia social, grups, comunitats, sectes. 
Fundador de la editorial PREMSA XXI, S.L. ELSEVIER PREMSA, S.A. ex-editor de llibres i 
revistes tècniques i professionals. Fundador i ex-soci de la Cooperativa Ardèvol Llana, 
gèneres de punt (ARCOLAN) Fundador del CEPEC (Col·lectiu d'Escoles dels Països 
Catalans) Fundador i soci de la Escola Cooperativa Magòria (BCN) Ex-vocal i tresorer de la 
Associación Española de Prensa Técnica. Fundador, vocal i tresorer de la Asociaión 
Iberoamericana de Peiodistas Especializados y Técnicos (AIPET) Candidat a Senador per 
"Una altra democràcia és possible" (Espiral  Piratas, 15M. Fundador i portavei de la 
Assemblea en Defensa de les Terres Nord-orientals (ecologisme contra grans 
infraestructures) Fundador i portaveu de la Coordinadora Antilínia de Les Gavarres. Iniciador 
a Sostre Cívic del Cohabitatge Sènior. President del PHC WALDEN XXI, integrat a Sostre 
Cívic. 
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