dissabte, 19 / març / 2011

Candidatura de Convergència i Unió a l’Ajuntament de
Barcelona en les eleccions del 22 de maig de 2011
1.Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Neix a Barcelona el 5 d'agost de 1946. Casat, 4 fills. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB,
especialització en pediatria. Milita a CDC des de 1979.
De 1988 a 1996 va ser Conseller de Sanitat del Govern de la Generalitat. L’any 1996 Conseller de la
Presidència. Des de l’any 2000 fins el 2004 és President del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés
dels Diputats. Des del maig del 2003 és el President del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de
Barcelona, càrrec que complementa amb el de Secretari General Adjunt de la Federació de CiU.

2. Joaquim Forn i Chiariello
Nascut a Barcelona l’1 d’abril de 1964. Té 46 anys, està casat, 2 filles. Llicenciat en Dret. És membre
del Secretariat Permanent, del Comitè Executiu Nacional i de la Comissió Nacional de Política
Municipal de CDC. Fou president de la Federació de Barcelona de CDC des de l’any 2001 fins l’any
2007.
Regidor des de l’any 1999, actualment`és el Portaveu del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de
Barcelona. Membre de l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis com a Conseller Metropolità.
Participa en diferents entitats culturals i ciutadanes, fou president de la Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya (1986-1988) i membre de la Junta d’Òmnium Cultural.

3. Sònia Recasens i Alsina
Nascuda a Barcelona. Té 40 anys. Casada, tres fills. L’any 1994 es va llicenciar en Ciències
Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona amb l’especialitat d’Empresa. L’any 1998
realitza el curs d’Extensió Universitària sobre “Contractes i Serveis Públics” organitzat pel
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Dret de Barcelona. Els anys
2001-2002 realitza el Postgrau en “Direcció d’empreses hoteleres” impartit per la Escola Universitària
d’Hostaleria i Turisme CETT-Universitat de Barcelona.
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 1992. Secretària de la mesa del Congrés
d’UDC celebrat l’any 1994. Membre del comitè executiu de la Intercomarcal de Barcelona – Ciutat

des de l’any 1996, ostentant la Presidència durant els anys 2002-2004. Des de l’any 2002 i fins
l’actualitat membre del Comitè de Govern d’UDC i membre i Consellera Nacional d’Unió Democràtica
de Catalunya.
L’any 1999 és escollida Regidora de la ciutat, càrrec que exerceix fins a l’actualitat. Des de l’any 2003
ostenta el càrrec de Portaveu-Adjunta del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona.
Des de 1999-2003 és Consellera Metropolitana de la Entitat Metropolitana del Transport i des de
l’any 2003 i fins l’actualitat, Consellera Metropolitana i Portaveu de la Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Actualment també és representant de CiU al Consorci de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4. Joan Puigdollers i Fargas
Nascut a Barcelona. 57 anys. Casat, 2 fills. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Diplomat en Sanitat. Diplomat en Enginyeria Ambiental. Funcionari del Cos
de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya en excedència. Ha estat delegat territorial de
Barcelona del Departament de Sanitat (1989-1991) i Director General de Promoció i Educació
Ambiental del Departament de Medi Ambient (1991-1993).
Fundador de la JNC. Militant de CDC des de l’any 1977. Actualment Regidor de l’Ajuntament de
Barcelona, President del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Conseller i Vicepresident de
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i Diputat Provincial de
Barcelona.

5. Maite Fandos i Payà
Nascuda a Barcelona el 14 d’abril de 1963. És casada i mare d’un fill. Estudis de Dret a l’UB.
Programa de Lideratge per a la Gestió Púbica (IESE). Empresa “Professional Gràfic” (1982-1990).
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (1990-2000). Directora Executiva de
l’Institut Català de la Dona (2000-2003).
Militant a CDC des de 1986. Consellera Municipal d’Horta Guinardó (1987-1991). Presidenta del
Consell de la Dona de CDC (1997-2001). Actualment Secretària de Militància i Formació i membre del
Secretariat Permanent del Comitè Executiu Nacional de CDC.
En l’actualitat Regidora de l’Ajuntament de Barcelona. Presidenta de la Comissió d’Educació, Cultura i
Benestar. Vicepresidenta i Portaveu i Consellera al Consell comarcal del Barcelonès.

6. Jaume Ciurana i Llevadot
Neix a Barcelona el 21 de novembre de 1964. Casat, amb tres fills. Llicenciat en Dret. Màster en Dret
Comparat. Diplomat en Arqueologia i Prehistòria Hispànica. Li agrada llegir i anar a la muntanya.
Regidor Ajuntament de Barcelona. Portaveu de la Diputació de Barcelona. Conseller Entitat
Metropolitana del Transport.
Ha estat President del Consell Municipal del Districte de Sarrià- Sant Gervasi.
Provenint del món dels esplais, va entrar a la JNC l’any 1982, d’on va ser-ne Secretari General Adjunt,
i posteriorment a CDC va ser President de la Federació de Barcelona i membre del Comitè Executiu
Nacional. Ha estat membre del Consell d’Administració de Barcelona Televisió i Com Radio.

7. Gerard Ardanuy i Mata
Nascut a Barcelona. Té 37 anys. Està casat. És Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. .Máster en
Gestió de Projectes per La Salle, Universitat Ramón Llull, l’any 1999. Máster de Prevenció Riscos
Laborals per l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC, l’any 2003.
Militant d’Unió democràtica de Catalunya des de l’any 1995. Ha estat president Intercomarcal de
Barcelona de la Unió de Joves entre els anys 1998 a 2002. Membre del Comitè Executiu de la
Intercomarcal de Barcelona Ciutat d’UDC des de l’any 2000, ostentant la Presidència des de l’any
2004 fins a l’actualitat. Membre del Comitè de Govern d’UDC des de l’any 2004 a l’actualitat i
Conseller Nacional d’Unió.
L’any 2007 és escollit Regidor de la ciutat, ostenta el càrrec de Regidor President del Districte de
l’Eixample i és portaveu del Grup Municipal de CiU en temes d’educació, treball i societat del
coneixement.
Des de l’any 2007 és Conseller de la Mancomunitat de Municipis de Barcelona, així com també
membre del Patronat de la Casa Àsia , l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i dels
Consells Municipals de Benestar Social i de Consum.

8. Antoni Vives i Tomàs
Va néixer a Barcelona l'any 1965. Casat i pare de quatre fills. És escriptor i polític. Ha publicat
diversos llibres d'assaig i novel·la. És articulista a diaris i setmanaris de tot el país. És premi d'assaig
Joan Fuster i premi Prat de la Riba d'articles periodístics. Ciències Empresarials, especialitzat en
màrketing i comerç internacional.

Ha tingut responsabilitat directiva a l’empresa privada i a entitats cíviques. És membre de la direcció
de CDC. Ha estat Secretari del Govern de la Generalitat i actualment és regidor de l’Ajuntament de
Barcelona.

9. Mercè Homs i Molist
Neix a vic el 16 d’agost de 1975. Casada i mare d’un nen i d’una nena. Llicenciada en Pedagogia per la
Universitat de Barcelona.
Pedagoga del Servei Lingüístic de l’Autoritat Portuària de Barcelona, de 1996 a 2000. Secretària de
l’Associació d’Amics de la Ciutat, de 1994 a 2000.
Militant de Convergència des del 2003. Iniciant la seva tasca professional al partit com a
col·laboradora de la Federació de Barcelona, a partir del 2002, i després com a gerent de la mateixa
Federació dels anys 2004 fins el 2007. A partir del 2007 regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment, i des del 2004, presidenta de l’Agrupació de Ciutat Vella de CDC.

10. Francina Vila Valls
Nascuda a Barcelona el 1977. Estudia Dret, i ha treballat a la Secretaria de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i, posteriorment, al sector privat en diferents empreses: de l’àmbit de la
consultoria tècnica d’urbanisme i habitatge, de l’organització professional de congressos i de la gestió
cultural.
Militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) des de 1996, on ostenta diferents
responsabilitats entre les quals destaquen: directora de la XVII Escola d’Estiu Ramon Trias Fargas,
membre del CEN (1999-2001 / 2001-2003).
Des del 2004, és membre del Comitè Executiu de la Federació de Barcelona de CDC, essent la
responsable de la Secretaria de Relacions Ciutadanes, Consellera Nacional i Consellera de Barcelona.
També és membre del Secretariat d’Immigració de CDC, on presideix el Directori de Barcelona, i
membre de la Sectorial de Cooperació. Des del 2007 és Regidora de l’Ajuntament de Barcelona.

11. Raimond Blasi i Navarro
Nascut a Barcelona. Té 32 anys. Solter. Llicenciat en Dret per la UB. Postgrau en Lideratge i
Governança Local per la UAB i Màster en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials per la Universitat
Abat Oliba. Ha realitzat el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de l’IESE.

Militant d’Unió des de l’any 1998. President del Districte de l’Eixample i conseller nacional. Va ser
president de la UJ. Ha estat conseller municipal del Districte de l’Eixample entre el 2002 i el 2007. Ha
estat director comercial de ROVASI, SL (sector de la il·luminació) fins el 2007. Actualment és regidor
de l’Ajuntament de Barcelona, conseller comarcal del Barcelonès i membre del Govern de l’EMT.

12. Jordi Martí i Galbis
Casat i amb dues filles. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1986). Diplomat en
Comunitats Europees pel Patronat Català Pro Europa i el Ministeri d’Afers Exteriors (1990). Diplomat
en Funció Gerencial en les Administracions Públiques per ESADE (1993). Ha exercit d’advocat com a
soci en una assessoria jurídica.
Militant de CDC des del 1979. Ex Secretari General de la JNC (1988-1989). Cap del Gabinet del
Conseller de Sanitat (1993-1996) i Cap del Gabinet del Conseller de la Presidència de la Generalitat
(1996-2.000). Vocal del Consell Assessor de RTVE a Catalunya (1996-2000). Diputat del Grup
Parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats (2000-2004). Exerceix diferents responsabilitats
directives a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals Midat Mutua i MC Mutual
(2004-2007). President del Comitè Executiu de la Federació de Barcelona de CDC (2008-2011) i
membre del Comitè Executiu Nacional de CDC. Adjunt a Gerència del Consell Comarcal del
Barcelonès (2008-2011). President de l’Associació Ciutadana “Barcelona 2020” i soci de diferents
entitats cíviques.

13. Eduard Freixedes i Plans
Nascut a Barcelona, té 45 anys, és economista i pare de tres fills.
Militant de CDC des de l’any 1989 he desenvolupat diverses responsabilitats tant a la JNC com a CDC.
Militant de l’Agrupació de Sant Martí des de l’any 1995, on ha desenvolupat diverses responsabilitats
i actualment és membre de l’Executiu en la seva condició de Regidor de CiU adscrit al Districte. En
l’actualitat és el responsable de política municipal de la Federació de Barcelona de CDC.

14. Irma Rognoni Viader
Nascuda a Barcelona l’any 1966. És llicenciada en dret. Màster en Mediació i Resolució Alternativa de
Conflictes per la Universitat Ramon Llull. Premi DURAN I BAS atorgat per l´ Il·lustre Col·legi d´
Advocats de Barcelona (1993). Especialitzada en dret de menors, dret de família. És docent del
Màster de Mediació i Resolució de conflictes a la Universitat Ramon Llull i a l’il·lustre Col·legi
d’advocats de Barcelona.

Va treballar al Centre UNESCO de Catalunya. Va ser coordinadora de l’assessoria jurídica de
l’associació ADDIA en l’àmbit de les adopcions internacionals, creant posteriorment la primera ECAI
de Catalunya. Va ser responsable de l’assessoria jurídica de la Fundació ESCÓ que té per objectiu
l’atenció social a famílies amb infants amb alta desestructuració, i assumint després la direcció de la
Fundació. Va col·laborar amb la Fundació FICAT. És codirectora del Centre Aequitas de Mediació i
Resolució Alternativa de Conflictes. Com a mediadora i facilitadora en conflictes ha participat en la
gestió de crisi de diverses organitzacions no governamentals d´ àmbit d´ actuació local, autonòmic o
estatal -amb repercussió internacional. Des del 2004 és co-facilitadora del procés internacional de
Diàleg IntraRwandès (DIR).
Militant d’UDC des de l’any 2010.

15. Elena Turalló i Huguet
Nascuda a Barcelona l'any 1969, casada i amb dos fills. Llicenciada en arquitectura a l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès. Membre del Consell d'Economia de la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona.
Militant de CDC. Responsable de la Casa Gran del Catalanisme de Les Corts i delegada i responsable
de la ponència Regeneració i Qualitat Democràtica del 15è Congrés de CDC en representació de
l'Agrupació. Secretària de Política municipal i més tard, també d'organització del comitè executiu
d'agrupació. Consellera municipal del districte de les Corts 2007-2011.

16. Carles Agustí i Hernàndez
Nascut a Barcelona el 1970. Llicenciat en Ciències Polítiques, especialitzat en política internacional i
amb estudis d’Història. És també el Responsable de l’àmbit de reflexió de la Societat Catalana de
Comunicació i Estratègia Política (SCCIEP).
És l’actual Secretari d’Organització de CDC Barcelona, Responsable d’Estudis de CDC i Portaveu del
Grup Municipal de CiU a Gràcia. Ha estat Director General d’Afers Interdepartamentals del darrer
Govern de Jordi Pujol i Assessor del Grup Parlamentari de CiU al Parlament de Catalunya. Ha estat
Responsable o Coordinador dels programes electorals de CiU a les darreres eleccions Europees 2009,
Catalanes 2010 i a l’Ajuntament de Barcelona 2011. Ha estat President de CDC Gràcia, President de la
JNC de Barcelona i Responsable de Política Internacional de la JNC.

17. Albert Ortas Serrano
Nascut a Barcelona el 24 setembre de 1974. 36 anys, casat. Llicenciat en Filologia Catalana (UAB) i
Executive MBA per La Salle (URL). Milita a Convergència des de febrer de 1997.
Actualment és Cap de Gabinet del President del Grup Municipal de CiU, Xavier Trias i Vicepresident
de CDC Gràcia.

18. Carles Domingo i Diaz
Nascut a Barcelona. Té 45 anys. Dos fills. Advocat i consultor empresarial. Llicenciat en Dret per la
Universitat Abat Oliba. Els anys 1989-1990 realitza el curs de fiscalitat i dret tributari del Centre
d’Estudis Tècnics Empresarials de Madrid. L’any 2006 realitza el curs d’Extensió Universitària de
Comerç Exterior de la Universitat Oberta de Catalunya.
President de la Federació Catalana d’Esgrima als anys 1996-1997. És vicepresident de Gremi
d’assessors fiscals, comptables i de gestió empresarial de Catalunya
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 1995. Membre del comitè executiu de la
Intercomarcal de la ciutat de Barcelona des de l’any 1996, ostentant la vicepresidència de política
municipal durant els anys 2004-2008. Des de l’any 2008 i fins l’actualitat Secretari de Política
Municipal de la Intercomarcal de la ciutat de Barcelona. Conseller Nacional d’Unió Democràtica de
Catalunya.
L’any 2001 és nomenat conseller municipal del districte de Les Corts. Des de l’any 2007 ostenta el
càrrec de Conseller-Portaveu del Grup Municipal de CiU al districte de Les Corts. Des de 2003 és
Consejero General a la Assemblea General de Caja Madrid en representació de l’Ajuntament de
Barcelona.

19. Assumpció Roset i Elias
Nascuda a Barcelona l’any 1937. Doctora en farmàcia, llicenciada en biologia, diplomada en salut
pública, vocal d’alimentació i nutrició del col·legi de farmacèutics de Barcelona.
Membre de comissions interdepartamentals de la Generalitat i membre de societats científiques.
Presidenta de la sectorial de Gent Gran de CDC; és membre de l’executiu de l’esquerra de l’Eixample,
consellera nacional i consellera de Barcelona de CDC. Membre de la comissió permanent del consell
assessor de la gent gran de l’Ajuntament de Barcelona i del grup de treball de salut del consell
municipal de benestar social.

20. Montse Martín i Vivas
Nascuda a Barcelona el maig de 1957, casada, amb dos fills. Llicenciada en Ciències Polítiques a la UB
(2003) Cum Laude, premi extraordinari de llicenciatura. Postgrau en Negociació i Resolució de
Conflictes a l’Escola de Doctorat UAB (2004, 1 any). Domini de la llengua alemanya posseint el Diplom
Wirtschaftdeutsch, Oberstufenkurs Goethe Institut (diploma curs superior llenguatge econòmic en
alemany). Bons coneixements de l’anglès i francès. Va cursar la carrera de bell canto a l’Acadèmia
Marshall. Professionalment va estar 9 anys a l’Empresa multinacional alemanya Bayer. Posteriorment
al 1992 va ocupar el càrrec d’adjunt al director de Marketing de Pans & Company (Grup Agrolimen).
Al 2005 col·labora amb la Fundació Trias Fargas en Investigació Política. Consellera de Districte de
Sarrià-Sant Gervasi pel Grup Municipal CiU, (2007). Consellera Nacional (2008) de CDC i membre de
l’executiu de la seva Agrupació, membre de la Comissió Nacional de Política Municipal, (2008),
membre de la Comissió Internacional de Consellers Nacionals (2010).

21. Lydia Torné Hernàndez
Nascuda el 1957 a Barcelona. Diplomada en Magisteri, directora d’una escola bressol durant 10 anys.
Actualment regenta un negoci de Tintoreria a Barcelona. Membre de la Junta del gremi de Tintorers
de BCN, i també membre del Secretariat de PIMEC Comerç
Militant de CDC des de l’any 1999, actualment Consellera Municipal de Ciutat Vella. Membre del
Secretariat de Comerç, Turisme, Consum i Serveis i responsable de comerç a BCN de CDC. Consellera
Nacional per la mateixa sectorial; he estat membre de la mesa del Consell de BCN. Des del darrer
Congrés de CDC forma part de l’Executiu de la Federació de BCN, a l’àrea de Relacions Ciutadanes

22. Rita Alvar Sobrino
Nascuda a Barcelona l’any 1951. Ha realitzat estudis de Comerç i Secretariat. S’ha format com
Auxiliar de Puericultura i també com Auxiliar de Clínica.
Ha estat durant 28 anys com Oficial de 1a Administrativa d’una empresa del sector de la
Metal·lúrgica. Al juliol de 1992 va ser voluntària als Jocs Olímpics de Barcelona a l’àrea de Sanitat.
Des de l’any 1997 al 2003 va ser secretària a l’Associació de Veïns del Parc.
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 2005.

23. Roger Mestre i Fàbregas
Nascut a Barcelona el 10 de març de 1977. Llicenciat en Història l'any 2003 per la UAB.
Ha estat Director de l’Àrea d’Alcaidia de l’Ajuntament de Viladecavalls del 2006 -2008 i Gerent de la
Federació de Barcelona de CDC des del 2008. Des de l'any 2000 és Conseller-Portaveu del Districte
de Sant Andreu per Convergència i Unió i des del setembre del 2008 és el president de l’Agrupació
de CDC de Sant Andreu .
Ha format part de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya –FNEC- on ha ostentat la
Secretaria General del 1997 – 2000, del Consell de la Joventut de Barcelona on va ser membre del
secretariat del 1997-2000 i de la Joventut Nacionalista de Catalunya on va ser cap de col·lectiu de
Sant Andreu i responsable de política universitària del Comitè Executiu Nacional del 1998 al 2000.

24. Joan Ramon Morell i Sau
Va néixer a Barcelona l’any 1983. És llicenciat en Economia per la UB i treballa a una entitat
financera. Ha estat membre del Consell d’Estudis de la Facultat d’Economia de la UB en
representació de la FNEC , és afiliat a UGT i soci d’Òmnium Cultural.
És membre de la Direcció Nacional de la JNC i Coordinador Territorial de Barcelona ciutat de la JNC.
És membre de l’Executiu de CDC de la Dreta de l’Eixample, Conseller Nacional de CDC en
representació de la JNC , i Conseller Municipal del Districte de l’Eixample.

25. Susanna Porcar i Portela
Nascuda a Esplugues de Llobregat fa 35 anys. Advocada en exercici especialitzada en Dret de Família,
menors, violència de gènere i estrangeria. Membre del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Mediadora Familiar del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Professora en les matèries
de Dret Constitucional i Funció Pública a l’Acadèmia Adams de Barcelona. Llicenciada en Dret per la
Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomada en Estudis Avançats (DEA)- Suficiència Investigadora
per la Universitat de Barcelona, en Dret Administratiu. Màster en Dret de Família, Màster en Dret
Processal Civil i Diplomada en Practica Jurídica per Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Diplomada en Postgrau en Comunicació i Estratègia Política a l’ Institut de Ciències Polítiques i Socials
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Políticament ha estat Cap de Col·lectiu de la JNC d’ Horta-Guinardó i Membre de l’Executiu de
Barcelona de la JNC responsable de Política Municipal. Membre del Secretariat Nacional
d’Immigració de CDC. Candidata de CDC per Horta-Guinardó a les llistes al Parlament de Catalunya al

2006 i a les llistes a l’Ajuntament de Barcelona al 2007. Consellera Municipal del Districte d’HortaGuinardó des de 1992.

26. Vicenç Enguix i Giménez
Nascut a Barcelona el 1934. Llicenciat en Empresarials (Bachelor of Business Degree Saint Mary’s
University (Loyola). Màsters en Màrketing St. Michael’s College Toronto.
Ha dissenyat i impartit com a professor diferents cursos sobre màrketing social i les comunicacions
per l’Observatori d’Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba. Fundador i president de
l’Associació de comerciants empreses i serveis del carrer Parlament 2000-2003.
Militant d’UDC des de l’any 2003. Conseller Municipal del districte de l’Eixample de l’Ajuntament de
Barcelona. Portaveu adjunt des de 2007. President de l’Agrupació d’UDC de Sant Antoni des de 2004.
Conseller Nacional. Membre del comitè executiu de la Intercomarcal de Barcelona.

27. Eduard Ràmia i Gallén
Nascut a Barcelona el 1963, casat i amb un fill. Graduat Social per la Universitat de Barcelona (1989 1992) i col·legiat 2.851 de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona des del 2 de setembre
del 1993.
Portaveu del Grup Municipal de CiU al Districte de Nou Barris. Membre del Consell d’Administració
de ProNoubarris. Assessor del Grup Metropolità de CiU a les entitats metropolitanes i membre del
Consell de Cooperació de l’AMB i de l’Institut Metropolità del Taxi.

28. Vanessa Solé Garcia
Nascuda a Barcelona, el 8 d’octubre de 1973. Mare d’un noi de 13 anys. Des de fa 17 anys treballa a
la mateixa empresa del sector privat, ocupant diversos llocs, departament comptable, gestió de
documents notarials, Administració de Finques i actualment com a gestora financera.
L’any 1996 entra a militar a JNC i CDC. Forma part de varies executives de l’agrupació i responsable
durant dos anys del col·lectiu de JNC – Les Corts. Consellera de Barcelona i Consellera Municipal des
del Juliol de 2003.

29. Merche Navarro Sánchez
Nascuda a Barcelona fa 37 anys. Visc en parella i tinc un fill de 8 mesos. Tècnica de Laboratori químic
de formació i funcionària de professió, responsable de gestió administrativa de l’Oficina de
Participació Ciutadana del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
Ha treballat en el programa de la Renda Mínima d’Inserció i del 2004 al 2010 col·labora amb
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) entre d’altres.
Militant d’Unió des de 1997, participa als diferents executius de Barri i de Districte tant d’HortaGuinardó com de Nou Barris, així com a l’executiu de la Intercomarcal de Barcelona de la Unió de
Joves. Actualment sóc Secretària de l’Executiu Intercomarcal de Barcelona Ciutat i de la seva comissió
permanent.

30. Albert Martínez i Correro
Nascut a Barcelona l’1 de març de 1951. Llicenciat en Ciències Biològiques. Professor i autor de llibres
de text. Enguany, responsable de Tecnologies de la Informació internes del Servei Català de la Salut.
Militant de CDC des de l’any 2000, Conseller Municipal des del 2002 i membre del comitè executiu de
CDC de Sants-Montjuïc. Des de l’any 2008 Conseller Nacional i portaveu del grup municipal de CiU al
Districte de Sants–Montjuïc. Vicepresident de l'Executiva d’Agrupació.

31. Joan Canyameres i Tomàs
Nascut a Barcelona. Té 42 anys. És casat amb dos fills. És llicenciat en Investigació i tècniques de
mercats (ITM) per la Universitat de Barcelona.
Ha treballat en el departament de màrqueting de Don Piso i l'àrea de noves tecnologies de Ferrovial
Immobiliària. Actualment és autònom i professor associat del Departament d'Econometria de la
Universitat de Barcelona. A la universitat d' econòmiques va participar en la FNEC i és fundador
d'Estudiants Nacionalistes.
Entra a la JNC l'any 1993 en el Districte de Les Corts, on va ser cap de col·lectiu.
Militant de CDC des de l’any 1994. Ha estat membre de Comitès executius d' agrupació. Des de 2008
forma part del Comitè Executiu de Barcelona com a responsable de política municipal. En l'àmbit
municipal és conseller municipal del Districte de Les Corts des de l'any 1999, actualment és
vicepresident del Consell Municipal de Les Corts.

32. Oriol Crespo i Ramos
Nascut a Barcelona. Té 31 anys. Solter. L’any 2005 va finalitzar el seus estudis en Administració i
Direcció d’Empreses Esportives de La Universitat de Vic. L’any 2008 va obtenir els Graduats Superiors
de Direcció Comercial i Màrketing i Direcció i Administració d’Empreses per l’escola “Les Heures”. El
curs 2009-2010 va cursar el Postgrau de Lideratge i Govern Local de la Càtedra d’Estudis Jurídics
Locals Enric Prat de la Riba de la Universitat Autònoma de Barcelona..
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 1999. Membre del comitè executiu d’Unió de
Joves de la Intercomarcal de Barcelona – Ciutat des en dos períodes diferents, ostentant la
Presidència des de l’any 2009. Membre del comitè executiu nacional de la Unió de Joves en dos
períodes diferents. Conseller Nacional d’Unió Democràtica de Catalunya. Membre del comitè
executiu del districte de Sant Martí en el que actualment és Secretari d’Organització. Actualment és
Assessor de la Presidència del Districte de l’Eixample.

33. Margarita Planas i Liébanas
Barcelona, 25 de Juliol de 1954. Mare de dues filles i àvia de dos néts. De professió patronista,
educada a les monges franceses de la Presentació de Gràcia, cursant estudis de comptabilitat i
comerç.
Militant de Convergència de Catalunya des de 1996. Presidenta durant el període 2005-2009 de
l’agrupació de Sant Martí de CDC, actualment sóc membre de l’executiu, Consellera de Barcelona,
Consellera Nacional i Portaveu del Grup Municipal de CiU al Districte de Sant Martí. També formo
part del secretariat de la sectorial de Benestar i Família.

34. Joan-Anton Sánchez de Juan
Neix a Barcelona el 1971. És Geògraf i antropòleg de formació i doctor en història per l’Institut
Universitari Europeu de Florència. Després d’uns anys com a analista de polítiques públiques a la
Generalitat de Catalunya, ha estat responsable de projectes de la Fundació Ramon Trias Fargas i
col·laborador en iniciatives acadèmiques en l’àmbit de la innovació social i la societat del
coneixement.
En l’actualitat és assessor del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona, vicepresident de
l'agrupació de Ciutat Vella de CDC i Conseller Municipal de CiU al Districte de Ciutat Vella.

35. Cristina Caballer i Ferrater
Nascuda a Barcelona el 1961. Casada, amb dos fills. Educadora Social, treballa en residències
assistides per a gent gran com a gerent de quatre centres de titularitat privada i places públiques
concertades.
Militant de CDC a l'Esquerra de l'Eixample des de l’any 2006 primer en l’Àrea de Gent Gran i després
com a Vicepresidenta d'Acció Política, coordinant les accions al districte que es fan des de
l'Agrupació.

36. Marco Emilio Sánchez Acevedo
Català d’origen Colombià. Té 32 anys. Està casat i té dos fills. És advocat per Universitat Autònoma de
Barcelona i col·legiat del Il·lustre Col·legi d`Advocats de Barcelona. Diploma d'Estudis Avançats dins
del programa de Doctorat en Dret Administratiu, Universitat de Barcelona. És Especialista en Dret
Administratiu i Constitucional amb un Postgrau en Governabilitat Electrònica Local a Universitat
Oberta de Catalunya i l'Institut Internacional de Governabilitat. Actualment té inscrita la tesi doctoral
sobre "les TIC`S com instrument pel compliment del Dret a la Bona Administració "
És Director de la firma MAS ADVOCATS & P. i Advocat de Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats de
Barcelona on ha desenvolupat al llarg de 9 anys un Assessorament i representació en temes
d’estrangeria i Dret Penal. Addicionalment participa en diferents associacions i col·labora amb
col·lectius que eventualment requereixen assistència Social i Legal
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de l’any 2010 i membre de la Secretària Executiva
Nacional de Integració de UDC.

37. David Abelló i Bajos
Barcelona, 26 anys. Llicenciat en Història i Periodisme. Treballa com a tècnic de Funció Tutorial a la
UOC, periodista en pràctiques al Diari de Sabadell i a l’Avui.
Milita a CDC des de l’any 2002, desenvolupa diferents tasques a l’Agrupació de la Sagrada Família i
com a cap de col·lectiu de la JNC. Actualment conseller municipal de l’Eixample.

38. Berta Clemente Net
Nascuda a Barcelona el 18 de novembre de 1978. Mestra d’Educació Infantil i Especial, postgrau en
mediació de conflictes socioeducatius i familiars, cursant psicopedagogia. Treballa com a Directora
d’una Escola Bressol Municipal a Barcelona.
Membre de l’executiu de l’Agrupació de Gràcia de CDC i Consellera de Barcelona. Anteriorment
militant de la JNC i membre de l’executiu de Barcelona portant l’àrea de relacions amb el Consell de
la Joventut.

39. Anna Lliuró Serra
Malgrat, 1972. Llicenciada en Filologia Catalana, és cap del Servei Lingüístic i de Foment de la Llengua
Catalana del sindicat UGT de Catalunya. Hi treballa des del 1999.
Militant de CDC des del 2004. A partir d’aquesta data vincula la seva militància activa a CDC a Ciutat
Vella, districte on viu i treballa. És membre del Comitè Executiu d’aquesta agrupació. Des del 2007, i
fins a l’actualitat, és consellera municipal de CiU al Districte de Ciutat Vella.

40. Trini Esteve Sánchez
Nascuda a Barcelona l’any 1948. Estudis de comerç, comptabilitat, secretariat administratiu i de
direcció.
Militant d’UDC des de l’any 1980. Consellera Nacional de la Unió de Dones i membre de la Unió de
Gent Gran. De l’any 1989 al 1991 va ser Secretària General administrativa d’UDC. Durant deu anys
va ser membre del Comitè Executiu de la Unió de Treballadors, i actualment és Consellera Nacional
en representació de la Unió de Treballadors al Consell Nacional d’UDC. Durant diversos mandats ha
estat membre en representació de CiU del Consell Municipal de Dones del Districte de Nou Barris.

41. Josep Maria Cullell i Nadal
Nascut a Barcelona, casat i amb 4 fills. Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, en Ciències
Econòmiques per la UAB i doctorat “troisième cycle” per la Universitat de Montpeller. Ha estat
professor d’economia política i d’hisenda pública a diferents universitats catalanes. Ha escrit llibres
sobre aspectes econòmics i empresarials i ha fet col·laboracions en diferents mitjans de comunicació.
Del 1979 al 1980 va ser Tinent d’Alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, on va ser també
cap de la oposició (1987-1993). Ha estat Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (1980-

1983, 1993-1994), d’Economia i Finances (1983-1987), i membre de la Comissió Mixta de Valoracions
de Traspassos d l’Estat a la Generalitat (1977-1984, 1984-1990) i actualment President del Consell
Assessor Nacional de CIU. És membre associat del gabinet d’advocats i economistes CULLELL
ASSOCIATS, des de 1995, i conseller de Fira 2000, President de TABASA I TUNEL DEL CADÍ, Conseller
d’ACESA, i president de Gestió de Projectes d’Inversió 2007, S.A.
És membre del Col·legi d’auditors internacional del Vaticà

SUPLENTS
1. Òscar Salcedo i Vila
Nascut el 1986. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra,
Màster en Gestió Pública per la UAB. Actualment treballo a la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya i desenvolupo tasques tècniques a l'associació AMPGYL.
Militant de la JNC i de CDC des de 2004. Conseller Nacional de CDC des de 2010. Ha estat cap de la
JNC de la Universitat Pompeu Fabra i actualment cap de col·lectiu de la JNC de Les Corts. Secretari
d'Organització de DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat.

2. Carles Ruiz i Riera
Nascut a Barcelona el 1979. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.
Membre del Comitè Executiu de l’Agrupació i Conseller de Barcelona de CDC per Sant Antoni des de
2004, i des de 2005 Secretari d’Organització de l’agrupació i Conseller Nacional de Convergència per
Sant Antoni. Secretari d’Organització del comitè executiu conjunt de Convergència i Unió a Sant
Antoni des de 2005. Al 2008 també soc designat responsable de política municipal de CDC – Sant
Antoni, i al maig del 2009 vaig ser nomenat Conseller Municipal de l’Eixample per Sant Antoni.
Secretari del Secretariat d’Esports de CDC des de principis de 2006 fins a finals del 2007. El maig del
2007 formo part de la llista de CiU a les eleccions a l’Ajuntament de Barcelona en representació de la
Sectorial d’esports de CDC i vaig ocupar el número 33 de la candidatura d’en Xavier Trias a
l’Ajuntament de Barcelona.

3. Jordi Bosch i Sala
Nascut a Vic, 42 anys. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, especialitat de
Disseny. L’any 1993 completa els estudis en Direcció cinematogràfica al CECC. Durant els anys 20092011 realitza estudis de programari audiovisual i web.
Ha treballat més de 15 anys en el sector privat en editorials i agències de publicitat. Actualment està
especialitzat en l’entorn audiovisual i web, exercint-lo com a freelance.
Militant des de l’any 2006. President d’Unió Democràtica de Catalunya al barri de Sarrià des del 2008.
Conseller Nacional des del 2009 i Membre del Consell Assessor de RTVE des del 2011.

4. Anna Maria Massó
Nascuda a Barcelona l’any 1944. Casada, mare de una filla i àvia de una nena de 20 mesos. Estudis
de Comerç mercantil. Ha treballat a varies empreses privades, tant nacionals com estrangeres i els
últims anys amb negocio propi
Militant de CDC des de l’any 1999. Participa en actes de partit, com interventora i apoderada.
Delegada en diversos dels congressos de CDC. Membre de secretariat de Gent Gran i de les sectorial
de Gent Gran, d’igualtat i Drets Civils. Consellera Municipal del Districte de Sant Montjuïc des de
l’any 2008 assignada/representant als Barris de Poble Sec i Font de la Guatlla i als grups de Gent
Gran i Dones.

5. Patrícia Plaza Campos
Nascuda a L'Hospitalet de Llobregat l’any 1979. Llicenciada en Dret per la UPF al 2004. Màster en
Dret del Treball i la Seguretat Social en l’IDEC.
En l’àmbit professional, ha exercit com advocada des de el 2004 dins l’àmbit privat especialitzada en
temes empresarials, en el sector laboral i de procediment administratiu.
Membre de l’executiu i militant de CDC a l’ Esquerra de l’Eixample des de 2010, i actua com adjunta
de la Sectorial de Gent Gran i està adscrita a la sectorial d'Igualtat.

Per a més informació, contacteu amb:
Òscar Martínez / Cristina Calvó
T. 93 402 76 83 · 93 402 79 92 · 609 64 76 61
omartinez@bcn.cat · ccalvo@bcn.cat

Segueix-nos a:
flickr.com/xaviertrias
facebook.com/xaviertrias
twitter.com/xaviertrias

