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Qui és qui en la direcció de la Crida
que lidera Jordi Sànchez
L'expresident de l'ANC i Toni Morral assumeixen la presidència i la secretària
general al capdavant d'una cúpula amb Artadi, Mascarell, Calvet, Borràs i Pep
Andreu com a principals reclams

Els membres de la direcció de la Crida, durant el congrés constituent | Julio Díaz / Crida Nacional per la
República

La Crida Nacional per la República ja té direcció política. L'encapçalen Jordi Sànchez com a
president i Toni Morral com a secretari general, que es posen al capdavant d'un equip en el qual
destaquen els consellers Elsa Artadi, Damià Calvet i Laura Borràs
(https://www.naciodigital.cat/noticia/171965/equip/sanchez/es/proposa/implantar/crida/al/territori/c
ulminar/mandat/1-o) , implicats des del primer moment en la fundació del nou moviment. La llista,
per descomptat, comptava amb l'aval de Carles Puigdemont des de Waterloo i Quim Torra des
de Palau. El suport a Sànchez i Morral ha estat de 2.417 vots, mentre que Jordi Ferrés i Oriol
Izquierdo han sumat 115 sufragis. Rosario Palomino i Gerard Sesé, que no eren a la llista
oficialista, han conseguit entrar a la cúpula gràcies al vot dels congressistes.
La candidatura dels dos màxims dirigents del nou projecte compta amb la presència de Josep
Andreu, dirigent d'ERC i alcalde de Montblanc, i de persones que formaven part del secretariat
nacional en etapes anteriors. Les més votades han estat Laura Borràs i Elsa Artadi, amb més de
2.000 vots. Aquesta és la relació completa de l'anomenat "govern" de la Crida, que haurà de
prendre les decisions més rellevants dels primers compassos: la relació amb el PDECat, la
presència a les eleccions i si assumeix un rol com a partit.
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Jordi Sànchez

Jordi Sànchez, en una imatge d'arxiu Foto: Josep M Montaner

"La presó limita els meus moviments, però no el meu pensament". La frase és de Jordi Sànchez, i
acompanya el currículum (https://cridanacional.cat/wp-content/uploads/2019/01/Llista_A.pdf) amb
el qual es presentava a la presidència de la Crida. El màxim dirigent del grup parlamentari de
Junts per Catalunya (JxCat), amb una llarga trajectòria en l'independentisme civil que el va dur a
liderar l'ANC entre el 2015 i el 2017, assumeix el comandament de la formació des de Lledoners i
a punt de començar el judici contra la cúpula del procés al Tribunal Suprem. Empresonat des del
16 d'octubre del 2017, és una peça fonamental per entendre el full de ruta que ha seguit
l'independentisme els últims anys: ha participat en totes les reunions decisives -des de la creació
de Junts pel Sí fins a l'1-O i té gran influència des de la presó.
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Toni Morral

Toni Morral, secretari general de la Crida Nacional per la República Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Mestre i gestor cultural de formació, va ser alcalde de Cerdanyola del Vallès per ICV entre els
anys 2003 i 2009. Persona de l'estricta confiança de Sànchez, assumeix ara la secretaria general
de la Crida. Es va integrar a la llista de JxCat a les eleccions del 21-D
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142915/puigdemont/minimitza/pes/pdecat/llista/definitiva/junts/
catalunya) -abans va impulsar una agrupació d'electors
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142414/llista/unitaria/octubre/societat/civil/pressiona/sola/cand
idatura) amb voluntat unitària al voltant de l'1-O-, i en el algun moment es va arribar a posar
damunt la taula el seu nom per succeir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en
plena incertesa sobre la investidura. Morral va ser un dels fundadors de l'ANC i en va ser el
secretari. Presideix la comissió d'investigació sobre el 155 que s'ha engegat al Parlament.
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Elsa Artadi

Elsa Artadi, en un acte de la Crida Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Gran promesa de l'administració catalana en temps d'Artur Mas a Palau i sota la batuta d'Andreu
Mas-Colell a la conselleria d'Economia, Elsa Artadi ha protagonitzat un salt endavant des que
Carles Puigdemont va arribar a la presidència de la Generalitat. La va nomenar directora general
de Coordinació Interdepartamental i, quan va decidir concórrer com a candidat el 21-D, li va atorgar
la direcció de campanya de JxCat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144160/elsa/artadi/secret/mes/ben/guardat/jxcat) . És una peça
clau del Govern com a consellera de la Presidència, des d'on exerceix com a cara visible de
l'executiu i lidera, juntament amb Pere Aragonès
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169660/aragones/artadi/agafen/regnes/dialeg/bilateral/amb/es
tat) , el diàleg amb Madrid. En els propers dies decidirà si abandona el Govern per fer tàndem amb
Joaquim Forn (https://www.naciodigital.cat/noticia/171599/forn/candidat/jxcat/barcelona) a
Barcelona. Va formar part de la direcció fundacional del PDECat però la crisi pel règim
d'incompatibilitats en va forçar la dimissió.
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Gemma Geis

Gemma Geis, en un acte de la Crida Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Cap de llista de JxCat a Girona en les eleccions del 21-D, Gemma Geis és una peça fonamental
en el grup parlamentari. Doctora en Dret i vicerectora de la Universitat de Girona, Geis ha format
part de la comissió tècnica de la Crida i ha perfilat els detalls de la ponència organitzativa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165728/crida/funcionara/partit/situa/puigdemont/president/imp
ulsor) . És de la màxima confiança de Puigdemont, de Sànchez i també dels presos de JxCat, amb
qui es reuneix com a mínim un cop a la setmana.
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Albert Batet

El portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, durant el debat de política general Foto: Adrià Costa

Alcalde de Valls, cap de cartell de CiU a Tarragona a les eleccions del 2012, diputat de Junts pel
Sí als comicis del 2015 i integrant de la primera direcció del PDECat, Albert Batet és ara el
portaveu del grup parlamentari de JxCat
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/27671/albert/batet/nou/portaveu/jxcat/substitucio/art
adi) . Dirigent de confiança de Carles Puigdemont, a qui va visitar només anar a l'exili quan
l'expresident començava a confegir unes llistes en les quals tenia previst deixar poc espai per a
aquells que havien ocupat un escó en la legislatura anterior. Batet va ser dels pocs que va repetir i
ara l'acompanya en aquesta fase fundacional de la Crida.
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Ferran Mascarell

Ferran Mascarell, en la presentació de la Crida Foto: Crida Nacional

Exidirigent del PSC, Artur Mas el va fitxar com a conseller de Cultura i, amb l'arribada de
Puigdemont, va assumir la delegació del Govern a Madrid. És un dels noms que apareix al ministeri
de l'Interior en l'apartat del registre de la Crida com a partit
(https://www.naciodigital.cat/noticia/171114/crida/nacional/puigdemont/ja/partit/politic) . Mascarell
impulsa una candidatura independent
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168122&passaact=164c6caf304c68d08c095d1190e60e1d&re
novaportada=1) -amb el suport d'ideòlegs del nou moviment com ara Agustí Colomines- a
Barcelona, però no descarta acabar confluint amb la llista de JxCat que liderarà Joaquim Forn
(https://www.naciodigital.cat/noticia/171599/forn/candidat/jxcat/barcelona) . Ara mateix, la de
Mascarell és una de les grans incògnites de la llista de l'espai neoconvergent a la capital catalana.
Va desgranar els detalls de la ponència política
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165731/crida/veu/imperdonable/independentisme/pugui/perdr
e/barcelona/no/fer/llista/unica) de la Crida en la convenció fundacional celebrada a Manresa.
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Damià Calvet

El conseller Damià Calvet, al Parlament Foto: ACN

En un acte com a conseller la setmana passada a l'Urgell, Damià Calvet es va reunir amb militants
del PDECat per animar-los a fer-se fundadors de la Crida Nacional. És un dels membres del
Govern que més s'ha implicat en la posada en marxa del nou moviment i va assistir a la
convenció de Manresa. Va ser una peça rellevant de la campanya de JxCat, en la qual
s'encarregava dels argumentaris i formava part de la war room
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144092/entorn/puigdemont/essencia/convergent/poc/pdecat/ai
xi/funciona/war/room/jxcat) . Té una llarga trajectòria a Convergència i al PDECat, on sempre ha
estat enquadrat en el sector socialdemòcrata liderat per Josep Rull, a qui considera "conseller
legítim" de Territori.
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Laura Borràs

Laura Borràs Foto: Adrià Costa

La consellera de Cultura és un dels principals suports de Torra al Govern -forma part dels
gabinets de crisi quan n'hi ha alguna en marxa- i ara formarà part de la direcció de la Crida. Va ser
un dels fitxatges estrella de JxCat per la campanya del 21-D, amb molta presència en els mítings.
En un primer moment no va ser escollida per entrar al Govern -es va intentar restituir l'exiliat Lluís
Puig-, però després va incorporar-se a l'executiu, com apuntaven totes les travesses. Una de les
decisions que ha pres és, precisament, nomenar Puig com a director internacional de projectes
culturals
(https://www.naciodigital.cat/noticia/160475/govern/nomena/lluis/puig/director/internacional/project
es/culturals) .
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Josep Andreu

Josep Andreu Foto: Adrià Costa

L'alcalde de Montblanc i dirigent d'ERC va ser una de les sorpreses de la convenció fundacional
de la Crida celebrada a Manresa, i ara s'integrarà a la direcció. Milita a la formació republicana des
del 1991, tot i estar allunyat de les tesis de la direcció nacional. Considera que la fórmula d'unitat
que proposa el nou moviment de Sànchez és "necessari" per al país. Està implicat en l'Associació de
Municipis per la Independència (AMI) des dels inicis i la va presidir en funcions en el moment en
què Puigdemont va ser escollit successor d'Artur Mas. Va protagonitzar una vaga de fam
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168919/alcalde/montblanc/inicia/vaga/fam/solidaritat/amb/pres
os/politics) en solidaritat amb els presos de JxCat que la van iniciar al desembre.
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Jordi Pairó

Jordi Pairó, en una manifestació de l'ANC Foto: ACN

Aquest arquitecte de software va entrar al secretariat nacional de l'ANC, coincidint amb l'arribada
de Sànchez a la presidència de l'entitat. Va tenir quota de protagonisme públic en la manifestació
de l'11 de març de l'any passat en la qual l'Assemblea va exigir la implementació de la República,
just en un moment en què el bloc independentista discrepava sobre la posada en marxa de
l'anomenat "Govern efectiu". "Què està passant? Què no ens estan explicant?", es va preguntar
Pairó des de l'escenari.
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Miquel Àngel Escobar

Miquel Àngel Escobar Foto: ACN

Quan es va posar en marxa la candidatura de Democràcia i Llibertat, formada per CDC,
Demòcrates i Reagrupament, el perfil que es va buscar per liderar la llista al Senat va ser el de
Miquel Àngel Escobar, exportaveu del secretariat nacional de la UGT. Exmilitant del PSC i membre
de Súmate, Escobar va afiliar-se al PDECat just quan es va fundar, i estava cridat a tenir
responsabilitats a la direcció si els equilibris de poder haguessin afavorit Jordi Turull. El 155 va
acabar amb la seva etapa com a delegat del Govern a Barcelona, i des del mes de juny és
secretari d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran dins la conselleria de la Presidència
que lidera Elsa Artadi.
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Assumpció Castellví

Assumpció Castellví, en una imatge d'arxiu Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Provinent també del secretariat nacional de l'ANC en l'etapa de Jordi Sànchez, Castellví va ocupar
el número sis de la candidatura de JxCat a la demarcació tarragonina. Va ser regidora durant una
legislatura (https://www.naciodigital.cat/opinio/autor/1211) a l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant representant CiU.
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Montserrat Morante
És l'única integrant de la direcció del PDECat que s'ha sumat a la cúpula de la Crida. Forma part
del sector del partit nacionalista més propera a Puigdemont, a qui ha visitat en petit comitè a
Waterloo acompanyada de les diputades Lourdes Ciuró i Míriam Nogueras i de l'alcaldessa de La
Garriga, Meritxell Budó.
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Àngels Cabasés

Àngels Cabasés, en la convenció fundacional de la Crida Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

L'exdiputada d'ERC va ser, juntament amb Josep Andreu, el fitxatge republicà que va exhibir la
Crida en la convenció fundacional de Manresa. És doctora en Economia Aplicada i professora en
aquest departament de la Universitat de Lleida. Va ser secretària general del Consell
Interuniversitari de Catalunya amb el tripartit.

https://www.naciodigital.cat/noticia/171766/qui/es/qui/direccio/crida/lidera/jordi/sanchez
Pàgina 15 de 22

Maria do Carmo Marques-Pinto
Amb una àmplia experiència internacional, que la va dur a ser administradora principal al Consell
de la Unió Europea des de Brussel·les, assessora del primer ministre de Bulgària i directora general
d'Exteriors de la Generalitat, Maria do Carmo Marques-Pinto se suma a la direcció de la Crida.
"Soc socialdemòcrata i europeista i estic convençuda que Catalunya necessita una estructura
estatal pròpia per tal d'assegurar el benestar i la prosperitat que es mereix la seva ciutadania",
indica en el currículum.
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Irene Negre
Exmilitant d'ERC -va integrar la candidatura al Parlament a les comarques tarragonines del 2012, Negre va formar part del secretariat de l'ANC durant tres mandats, fins al 2017. En les properes
eleccions municipals formarà part de la llista de Junts per l'Aldea.
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Marina Geli

Marina Geli, en un acte de la Crida Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Consellera de Salut durant tota l'etapa del tripartit (2003-2010), Geli va acabar allunyant-se del
PSC i abraçant posicions independentistes. Es va mostrar oberta a col·laborar en la plataforma
que havia de fer Artur Mas en paral·lel a la refundació de CDC i es va integrar dins la llista de
JxCat a les eleccions del 21-D.
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Josep Ferrer
Militant de CCOO des de fa més de quatre dècades i exdirigent del PSUC i EUiA, Ferrer és un
dels perfils provinents de l'esquerra que fa el pas a la Crida. En els últims anys ha estat el
president d'Òmnium Cultural a l'Hospitalet de Llobregat.
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Pilar Calvo

Pilar Calvo, en una imatge d'arxiu Foto: Julio Díaz / Crida Nacional

Periodista esportiva amb 25 anys d'experiència, integrada durant temporades en la transmissió de
Joaquim Maria Puyal, es dedica des del 2008 en diversos projectes relacionats amb la
consultoria internacional, especialment a la Xina. Va formar part de la llista de JxCat a les
eleccions del 21-D i va ser portaveu dels presos en vaga de fam -Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull
i Joaquim Forn
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168169&passaact=c6ebd8613cc56df06b3418fda1c86998&re
novaportada=1) - durant el mes de desembre. Ja va participar en l'assemblea fundacional de
Manresa.
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Rosario Palomino
Aquesta fundadora de la Crida ha destacat les seves arrels peruanes i ha fet una defensa
explícita de la independència en el discurs de la candidatura alternativa que lideraven Josep
Ferrés i Oriol Izquierdo.
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Gerard Sesé
Periodista i exmilitant d'ERC, ha estat el segon nom de la llista alternativa que s'ha fet un lloc en
la direcció de la Crida.
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