Benvolgut, benvolguda,
Em dic Adrià Alsina i vull que Barcelona lideri la independència efectiva de Catalunya.
Però¡ això em presento a l’alcaldia, perquè estimo Barcelona i vull que sigui líder mundial en
llibertat, coneixement i benestar, passant de la nova política a la nova democràcia. Et demano
que m’hi acompanyis.
Durant molt de temps hem parlat de lideratges, que són importants, però han faltat
responsabilitat. Si jo hagués estat alcalde de Barcelona l’1 d’octubre de l’any passat, hagués
exigit complir amb la Llei del Parlament que preveia proclamar la independència les 48 hores
després de la victòria del Sí al referèndum i m’hagués posat al costat del Parlament i del Govern
català. A més, l’1 d’octubre els piolins no haguessin sortit del Port, per seguretat i integritat de
la ciutadania de Barcelona.
El camí cap a la independència avança quan la gent prenem la iniciativa. Ara, hem de baixar
l’apoderament de la ciutadania de l’1 d’octubre als carrers i places de Barcelona. Alguns
exemples: escollir el cap de la guàrdia urbana en votació oberta; arribar a un acord amb
promotors i rehabilitadors per comprar el 20% de tots els habitatges nous d’una i dues
habitacions que surtin al mercat per llogar-los a un preu raonable; l’elecció d’un alcalde de nit
que afronti el deteriorament de la seguretat a la ciutat, especialment a la nit, i que conciliï els
negocis nocturns i la vida de tots els barcelonins i barcelonines.
Cada dia faig noves propostes en debats sectorials que pots recuperar al meu canal Youtube i
pots seguir a través del meu twitter i Facebook i sobretot et convido a venir-hi i a participar-hi.
També em pots contactar per WhatsApp a través del telèfon 676 965 839.
Nascut a Barcelona, tinc 36 anys, de pare català i mare portuguesa i actualment sóc professor a
la universitat. Sóc llicenciat en Ciències Polítiques i en Periodisme i la meva trajectòria
professional m’ha permès veure com funcionen les grans ciutats del món. He treballat a
Washington, París, Sao Paulo, Madrid, Londres, Hong Kong i Hamburg, en institucions com
l’OCDE, el Banc Africà de Desenvolupament o en el Banc Mundial, entre d’altres. He estat
membre del Secretariat de l’ANC, en el mandat de l’Elisenda Paluzie com a presidenta, i
prèviament, en el mandat del Jordi Sànchez, vaig portar professionalment l’àrea de premsa de
l’entitat. Vaig ser impulsor de Primàries per la República. Des de fa deu anys anys col·laboro amb
molts mitjans de comunicació.
Barcelona no necessita un alcalde independentista sinó un alcalde disposat a fer la
independència. Fem Barcelona capital de la llibertat, del coneixement i del benestar, i fem-ho
junts. Som-hi?
Una forta abraçada,

Adrià Alsina Leal
Politòleg i periodista
Twitter.com/adriaalsina

EXPERIÊNCIA PROFESSIONAL
Ara mateix
Secretari Nacional a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),
i cap de premsa fins a l’abril de 2018.
Professor associat de les assignatures de Periodisme
Internacional i Estratègies de Comunicació Global a la UVic.
Març 2015 –Abril2016

Jun. 2013- Set. 2014

Fundador I propietari de L’Industrial, restaurant, bar i espai
cultural al centre de Barcelona. En pocs mesos es va convertir
en el bar polític i social de referència, gràcies als debats I nits
electorals.
Consultor de comunicació a IFC a Washington, DC. Vaig
dissenyar el web per Amèrica Llatina, potenciar Twitter i
gestionar l’estratègia de publicacions. També vaig escriure i
col·locar reportatges com aquest a El País.

Jun. 2012- Des. 2012

Consultor de comunicació del Banc Interamericà de
Desenvolupament a Washington, DC. Vaig dissenyar plans
de comunicació, pàgines web i newsletters per a les divisions
de Mercat Laboral i Gènere.

Mai 2011- Mai 2012

Consultor de comunicació del Banc Africà de
Desenvolupament a Hong Kong. Gestionava els contactes i
la comunicació de l’African Financial Market Initiative.

Nov. 2008- Jul. 2011

Consultor de comunicació al Centre de Desenvolupament
de l’OCDE a París, Vaig coordinar el disseny i la posada en
marxa de Africaneconomicoutlook.org i Latameconomy.org.
Vaig organitzar la comunicació de grans esdeveniments a
l’Amèrica Llatina i Àfrica. També coordinava el Banc Africà de
Desenvolupament, la Comissió de Nacions Unides per Àfrica, el
Programa de Desenvolupament de Nacions Unides i una xarxa
de think tanks africans per publicar l’estudi anual African
Economic Outlook.

Oct. 2007- Oct. 2008

Assessor de comunicació a l’Oficina Comercial d’Espanya
a Sao Paulo, Brasil. Vaig dissenyar plans de comunicació i
contactes per empreses espanyoles i vaig posar en marxa
l’estratègia de Marca España al Brasil.

Mitjans pels quals he
treballat:

Postimees, E-notícies, Dossier Econòmic, Televisió de
Catalunya, Bloomberg TV, Levante-EMV, Vilaweb.com, Ràdio
Sant Cugat, Ràdio Gràcia.

EDUCACIÓ
Set. 2011- Jun. 2012

Màster en Comunicació Global.
Universitat Xinesa de Hong Kong.

Abr. 2007- Jul. 2007

Curs en Periodisme i Comerç Internacional.
Centro de Estudios Económicos y Comerciales,
Madrid.

Oct. 2004- Jun. 2006

Llicenciat en Periodisme
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Abril 2004

Curs de Màrqueting Polític i Governança
Democràtica
IDEC UPF, Barcelona

Oct. 2000- Jun. 2004

Llicenciat en Ciències Polítiques
Universitat Autònoma de Barcelona

PERFIL SOCIAL
Llengües

Col·laboracions en mitjans

Anglès: Nivell molt alt parlat i escrit. 111 punts al TOEFL
(2010)
Nadius: Català, castellà i portuguès
Fluïd: Francès
Bàsic: Alemany
Articles a Vilaweb, El Nacional, El Món, E-Notícies i El Punt
Avui.
Tertulià habitual a Antena 3, Telecinco i RAC1.

Social media

Twitter: @adriaalsina,10.600 seguidors.

Altres experiències com a
professor

Economia per a periodistes: Classes a la Universitat Pompeu
Fabra i al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona i
Girona
Altres classes esporàdiques d’economia i comunicació a la
Universitat Xinesa de Hong Kong i a La Sorbonne de París.

