
ELECCIONS SECRETARIAT SABADELL PER LA INDEPENDÈNCIA 

Nom i cognoms:  Francesc Xavier Baró  i Gispert                                 

Càrrec al que opta:  Coordinador 

Edat: 41 anys 

Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal:  20 hores i segons 

quines èpoques inclús més per experiència pròpia 

Titulació acadèmica i formació complementària:  estudis fins a 3r de  Dret a la UAB. Curs 

de capacitat i organització en tècniques de vendes per la Cambra de Comerç de Sabadell. 

Cursos tècnics sobre l’àrea professional que desenvolupo 

Ocupació actual: Tècnic-comercial en distribució d’aigua en empresa multinacional de 

materials de la construcció, especialitzats en canonades. 

Idiomes que parla: Català i castellà. Anglès nivell mig 

Pertinença a associacions privades i, si s’escau, càrrecs que ocupa o que hi desenvolupa: 

Soci de Metges sense Fronteres , Òmnium Cultural i a Plataforma per la Llengua. 

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

Mèrits o trajectòria política, cívica, professional, o experiència que el candidat vulgui 

exposar per avalar la seva candidatura: membre del Consell de Joves de Sabadell (1992-

1994), President del consell d’estudiants de Dret (UAB  1994-1996) i fundador i president 

de La Penya blau-i-grana de la UAB. 

 Actualment delegat sindical independent a l’empresa on treballo. 

A SBDxI-ANC membre de ple dret des de setembre del 2012. Voluntari a vàries comissions 

.Membre del secretariat local des juny de 2013 i responsabilitzant-me de la comissió que va 

impulsar Pacte local pel dret a de decidir. Després em vaig encarregar de la comissió de SÍ-

SÍ seguint ampli ventall de contactes d’entitats fins que el maig de 2014 vaig ser escollit 

secretari de SBDxI-ANC. Al desembre de 2014 , l’assemblea de SBDxI-ANC va aprovar que 

passes a ser Coordinador per cooptació en substitució de la Montserrat Chacon, càrrec que 

he desenvolupat fins a l’actualitat. 



Pertinença , si s’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 (candidat 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 a aconseguir la independència del nostre país. 

Per acabar , explicar que he pogut copsar la entitat des de diverses vessants i el fet de 

participar en diferents tasques i  d’estar al capdavant de la coordinació ,amb l’ajuda de 

l’actual secretariat, i l’experiència de parlar amb les diferents entitats de la ciutat i ajudar a 

fer present la nostra força transversal independentista en el si de la nostra ciutat, em fan 

agafar el compromís , junt amb l’equip amb el qual em presento, de donar el millor de 

nosaltres mateixos amb l’objectiu d’arribar a tots els racons i persones per eixamplar la 

majoria independentista a la nostra ciutat. 


