Em dic Guillem López Sanz i vaig néixer el 25 d’abril de 1993 a la Maternitat,
a Barcelona. A casa mai no hem sigut de viure en un lloc gaire fix, així que he
tingut la sort de viure a diferents barris de la ciutat.
Ja des dels 16 anys vaig col·laborar amb una televisió per internet,
anomenada V5Televisión, amb la qual vaig començar a cobrir alguns dels
esdeveniments de la ciutat i, sobretot, actes polítics. Així, vaig seguir la
campanya electoral del 2010, vaig conèixer de prop el naixement del 15M i
vaig informar sobre els primers avenços del moviment independentista els
anys 2013 i 2014, especialment. Gràcies a aquesta feina vaig entrar en contacte amb les diferents
cultures participatives de la ciutat i dels diferents moviments més importants de la ciutat i del país.
A la carrera, al Grau en Dret a la UPF, vaig especialitzar-me en dret públic, amb un especial interès per
les assignatures de dret constitucional. Els darrers dos cursos, vaig tenir l’oportunitat de fer pràctiques
al Parlament de Catalunya i al Comissionat per a la Transparència de la Generalitat. En tots dos llocs vaig
conèixer la política institucional i la importància d’una gestió transparent que eviti sucumbir a interessos
partidistes; d’una banda, amb la tramitació d’una llei de consultes condemnada des del primer dia; de
l’altra, per la lentitud amb la qual es va aplicar la Llei de transparència.
Seguidament, vaig cursar el Màster d’Advocacia a la UB, en el qual em vaig especialitzar en dret
administratiu, tot aprofitant el meu interès per la governança i per la transparència. Amb aquesta
intenció, vaig estar 11 mesos de pràctiques al Departament de Dret Administratiu i Urbanisme d’un dels
principals despatxos d’advocats de Barcelona, entrant en contacte amb diferents organismes i
administracions del país.
El 2016, però, vaig decidir anar a viure a Madrid perquè em van atorgar una de les sis beques anuals per
col·laborar al servei de doctrina del Tribunal Constitucional. Allà vaig aprofundir el meu coneixement de
la institució i del dret constitucional, i vaig entendre que el dret sempre protegeix uns interessos i mai
no és neutral. En definitiva, vaig consolidar la meva visió segons la qual la democràcia és molt més que
la llei.
A l’estiu del 2017 vaig renunciar als mesos que em quedaven com a becari del Tribunal i vaig aconseguir
una feina com a tècnic superior jurídic a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP). Durant un any he pogut treballar en una Comissió pionera a l’Estat i consolidar la meva vessant
professional cap a la transparència.
Finalment, des del 2018 estic cursant un doctorat en Dret Constitucional i Ciència Política a la UB, raó
per la qual des d’aquest estiu estic centrat en la redacció de la tesi.
Em presento com a candidat a les Primàries amb la ferma voluntat d’aconseguir un Ajuntament obert a
la ciutadania, sense opacitats i amb uns barcelonins que participin en les decisions del dia a dia. La forma
de governar actual no pot ser la mateixa de fa 40 anys i hem d’obrir la política a nous actors i noves
maneres de fer. Les Primàries són aquest primer pas per capgirar el sistema polític català,
malauradament centrat fins ara en la competició entre partits i no en la participació ciutadana.
El canvi de cultura política que encetem no és gens senzill, però. Sobretot, no és un repte només d’alguns
de nosaltres. La implicació ciutadana és necessària i només és possible si comencem a treballar ara i no
ens aturem. Després de confeccionar una llista, de gent amb talent i idees noves, hem de seguir trobantnos i, principalment, prenent decisions. Les meves propostes, que presentaré aviat, segueixen
precisament aquesta línia: hem de treballar plegats per aconseguir una democràcia participativa,
moderna i madura.

