
ELECCIONS SECRETARIAT SABADELL PER LA INDEPENDÈNCIA 9-5-2015

Nom i cognoms: ALBERT PARÉS SOLDEVILA
Càrrec al qual opta: secretari
Edat: 30 anys

Blog: www.minotaure.cat
Twitter: @albertpares

Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal: 35

Titulació  acadèmica  i  formació  complementària:  enginyer  tècnic  en  informàtica  de 
gestió per la UOC, curs de postgrau en urbanització i mobilitat a la UOC.

Ocupació actual:  analista  programador informàtic en una petita  empresa dedicada al 
desenvolupament de programari pel sector mèdic.

Idiomes que parla: català i castellà. Anglès i francès nivell bàsic. 

Pertinença a associacions privades i, si s’escau, càrrecs que ocupa o funcions 
que hi desenvolupa:  vocal del Vallès Occidental de l'Associació per a la Promoció del 
Transport  Públic  (PTP).  Soci  de:  Plataforma  pro  Seleccions  Esportives  Catalanes, 
Greenpeace, CE Sabadell, Club Natació Sabadell i Unió Excursionista de Sabadell (UES). 
Realitzant el taller de teatre d'AlGalliner. 

Pertinença a partits polítics i, si s’escau, càrrecs que ocupa o funcions que hi 
desenvolupa: -

Mèrits o trajectòria política, cívica, professional o experiència que el candidat vulgui 
exposar per avalar la seva candidatura:  voluntari a la PAS per la consulta del 30 de 
maig de 2010 i voluntari a l'Assemblea des dels seus inicis. Des del novembre del 2013 
membre de ple dret de l'ANC i des del setembre del 2014 membre del secretariat local de 
SBDxI-ANC com a responsable de marxandatge. 

Pertinença, si escau, a un Equip que es presenta sota un projecte comú de treball  
per al Secretariat Local i el seu nom: el nostre equip COMPTEM AMB TU! està format 
pel Francesc Baró (candidat a coordinador), l'Albert Parés (candidat a secretari) i la Sílvia 
Ferrer  (candidata  a  tresorera).  És  un  equip  que  combina  experiència  i  joventut,  per 
treballar  amb  compromís,  il·lusió,  dedicació  i  unitat  en  aquests  propers  mesos 
apassionants que ens esperen fins aconseguir la independència del nostre país. 

L'experiència des del 2005 com a delegat a la comarca de l'associació PTP on he tingut 
ocasió  de  reunir-me  amb  polítics  de  tots  els  partits,  realitzar  al·legacions,  propostes, 
xerrades,  coordinació  entre  diverses  entitats,  més  la  meva  experiència  en  noves 
tecnologies i metodologia de treball com a a analista programador informàtic i sumada 
l'experiència  com  a  voluntari  de  l'ANC  i  sent  membre  del  secretariat  local  com  a 
responsable  de  marxandatge fa  que pugui  aportar  noves  idees  i  major  eficiència  per 
aconseguir entre tots eixamplar la majoria independentista a la nostra ciutat. 

http://www.minotaure.cat/

