
 

 

El meu nom és Marga Estrada, vaig néixer el 29 d’abril de 1959, tinc doncs,  56 anys. 

Vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona la carrera de Ciències de l’Educació amb 

l’especialitat de Pedagogia Social. 

La meva trajectòria professional ha estat llarga i diversa, però sempre en el mateix àmbit, 

l’àmbit social i de relació amb les persones. Actualment porto la Direcció del Complex 

Alexandra de Sabadell, un complex de 168 Habitatges amb Serveis per a la Gent Gran, pisos de 

protecció oficial de VIMUSA i emmarcats en el Programa per a la Gent Gran organitzat per 

l’Ajuntament de Sabadell. 

Altre feines que he fet anteriors  a l’actual i per ordre són:  Cap del Servei de Cooperació 

Internacional de l’Ajuntament de Sabadell;  Directora de l’Associació Actua Vallès, entitat que 

es dedica a la gent portadora del virus de la Sida;  Impulsora i directora posterior de la casa 

d’acollida el Xiprés, habitatge per a persones autistes;  Directora de la Fundació Sabadell 

Solidari... entre d’altres. 

He participat durant anys en el món associatiu de la nostra ciutat com a membre voluntària de 

diferents ONG’s , entre les qual es troba La Lliga dels Drets dels Pobles, Amnistia 

Internacional... entre d’altres. 

Actualment formo part i estic treballant a la Comissió d’Actes  de la Terrirorial de Sabadell x la 

Independència-ANC de la nostra ciutat conjuntament amb en Joaquim Duaso, responsable de 

la comissió. El fet que el Joaquim presenti candidatura com a Coordinador, m’ha fet decidir a 

presentar-me a la CANDIDATURA DE SECRETARIA , perquè crec que tos dos tenim una bona 

entesa a l’hora de treballar i que des de la meva experiència professional i de voluntariat puc 

donar suport en la organització i gestió de les tasques,  propostes i activitats que es realitzin 

des de l’ANC  a Sabadell,  a fi d’ afavorir i aconseguir la independència i la llibertat del nostre 

país 

 

 


