
Eleccions al Parlament de Catalunya 
Llista PSC circumscripció de Barcelona 

 
1. JOSE MONTILLA AGUILERA 

José Montilla  va néixer  a  Iznájar  (Còrdova)  l'any  1955  i  resideix  a Catalunya des de 
l'edat de 16 anys. Té estudis d'Econòmiques i Dret.  
President de la Generalitat i Primer secretari del PSC. 
La seva experiència municipal comença l'any 1979 a l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 
L'any  1985  va  assumir  l'alcaldia  de  Cornellà,  càrrec  que  va  revalidar  per  majoria 
absoluta en totes les successives eleccions municipals. 
L'any  2000  va  assolir  la  Primera  Secretaria del  PSC‐PSOE, després d'exercir  diverses 
responsabilitats a la formació. 
President de la Diputació de Barcelona entre juliol de 2003 i abril de 2004, moment en 
el  qual  va  deixar  tots  els  seus  càrrecs  a  l'administració  local  per  a  formar  part  del 
Govern de l'Estat.  
Va  ser  ministre  d'Indústria,  Turisme  i  Comerç  del  Govern  de  José  Luis  Rodríguez 
Zapatero entre el 2004 i el 2006.  
Actualment, és president de  la Generalitat de Catalunya  i, des del Xè Congrés, primer 
secretari del PSC. 
 

2. MONTSERRAT TURA CAMAFREITA 
Montserrat  Tura  i  Camafreita  va  néixer  a  Mollet  del  Vallès  l'any  1954.  
Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. 
Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
Va exercir com a metgessa de  l'Hospital Clínic  i Provincial de Barcelona  i directora de 
l'Hospital Comarcal de Palamós. És especialista en gestió sanitària i a més és membre 
dels col∙legis de metges de Barcelona i de Girona.  
Va ser alcaldessa de Mollet del Vallès des del 1987 fins al 2003  i consellera d'Interior 
de 2003 a 2006. També va ser diputada del Parlament de Catalunya des del 1995 fins 
al  gener  de  2004.  Forma  part  de  la  Comissió  Executiva Nacional  i  és  secretària  de 
Cultura i Audiovisual del PSC. Actualment, i des de desembre de 2006, és Consellera de 
Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. CELESTINO CORBACHO CHAVES 
Va néixer a Valverde de Leganés (Badajoz) el 1949. 
Professional del  comerç,  va  entrar  al  Partit dels  Socialistes de  Catalunya  (PSC)  l'any 
1976.Des del 1983 ha dut a terme diverses tasques de responsabilitat a  l'Ajuntament 
de  L'Hospitalet.  El 13 de maig del 1994  el  van nomenar  alcalde de  la  ciutat. Va  ser 
alcalde  de  L'Hospitalet  fins  el  2007.  Del  1992  al  1999,  Celestino  Corbacho  va  fer 
compatible  la  política  municipal  amb  un  escó  al  Parlament  de  Catalunya.  Va  ser 
president de  la Federació de Municipis de Catalunya (2004‐2007). Va ser secretari de 
política municipal  del  PSC,i  Primer  Secretari  del  PSC  a  L'Hospitalet.  Actualment  és 
membre de l'executiva del PSC. Durant l'any 2000 també va formar part de la comissió 
política del PSOE, fins que al mes de  juliol es va celebrar el XXXV Congrés Federal del 
PSOE, en què el van elegir com a membre del Comitè Federal. El 14 d'abril del 2008 va 
prendre possessió del càrrec de Ministre de Treball i Immigració. 
 

4. LAIA BONET RULL 
Va néixer a Valls (Tarragona) el 1972. És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu 
Fabra. Va cursar estudis de doctorat en Dret a  la mateixa facultat barcelonina,  i té un 
postgrau  en  Dret  Immobiliari  i  Urbanístic  a  l'IDEC.  Va  ser  assessora  de  Polítiques 
Normatives del Departament de Governació  i Administracions Públiques el 2006,  i és 



responsable  de  desplegament  de  l'Estatut  del  Departament  de  la  Presidència.  És 
membre  de  la  Comissió  Executiva  del  PSC  com  a  secretària  del  Desenvolupament 
Estatutari. Actualment, és secretària del govern de  la Generalitat  i professora de Dret 
Administratiu  de  la UPF.  És militant  del  PSC  des  del  2004,  i  de  2004  a  2006  va  ser 
assessora  jurídica del  grup parlamentari  PSC‐CpC  al  Parlament de Catalunya donant 
suport a la ponència de l'Estatut. 
 

5. MIQUEL ICETA LLORENS 
Barcelona, 1960. Diputat al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona. 
Portaveu del grup parlamentari SCC. L'any 1977 es va afiliar al Partit Socialista Popular 
(PSP) Català i el 1978 va passar al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Dirigent del 
partit des del 1984, hi ha exercit tasques d'organització, de formació  i de coordinació 
de  campanyes  electorals. Actualment  és Viceprimer  secretari  i portaveu del  PSC.  És 
membre de  la Comissió Executiva Federal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). 
Ha estat  regidor de  l'Ajuntament de Cornellà de  Llobregat  (1987‐1991), director del 
Departament  d'Anàlisi  del  Gabinet  de  la  Presidència  del  Govern  (1991‐1995), 
sotsdirector del mateix gabinet (1995‐1996)  i diputat al Congrés per Barcelona (1996‐
1999). Ha estat ponent de  l'Estatut  i és portaveu del Grup Parlamentari Socialistes  ‐ 
Ciutadans pel Canvi. Diputat de la VI, VII i VIII legislatures. 
 

6. MANUELA DE MADRE ORTEGA 
 Va nèixer Huelva  l'any 1954.Diputada al Parlament de Catalunya per la circumscripció 
de  Barcelona.  Presidenta  del  Grup  Parlamentari  Socialistes‐Ciutadans  pel  Canvi. 
Resideix a Santa Coloma de Gramenet. Ha  cursat estudis de delineació. Regidora de 
Serveis Socials  (1979‐1983), Tinent d’Alcalde  (1983‐1991)  i alcaldessa  (1991‐2002) de 
l´Ajuntament  de  Santa  Coloma  de  Gramenet.  Diputada  al  Congrés  (1984‐1987). 
Diputada de  la III,  la IV,  la V,  la VI,  la VII,  la VIII  legislatures (1988‐2010). Durant  la VII 
legislatura,  ha  estat  membre  de  la  Comissió  que  va  defensar  el  nou  Estatut 
d'Autonomia de Catalunya al Congrés dels Diputats. És vicepresidenta del PSC. 
 

7. ERNEST MARAGALL MIRA 
 Va  néixer  a  Barcelona  l'any  1943.És  economista  i  analista  informàtic. 
Professionalment, ha estat gerent de  l'Institut Cartogràfic de Barcelona (ICB), director 
general  de  l'Institut  Municipal  d'Informàtica  (IMI)  de  l'Ajuntament  de  Barcelona, 
director  de  l'Àrea  d'Informació  de  Base  i  Organització,  conseller  delegat  de  l'IMI  i 
conseller delegat de l'ICB. La major part de la seva activitat política l'ha desenvolupat a 
l'Ajuntament de Barcelona on, fins  l'any 2003, era regidor de Presidència  i Hisenda. A 
la  legislatura  2003‐2006,  ha  ocupat  el  càrrec  de  secretari  del  Govern  català. 
Actualment, és Conseller d'Educació de  la Generalitat  i  forma part de  l’Executiva del 
PSC. 
 

8. ROCÍO MARTÍNEZ‐SAMPERE RODRIGO 
Barcelona,  1974.  Diputada  al  Parlament  de  Catalunya  per  la  circumscripció  de 
Barcelona. 
Llicenciada en ciències econòmiques  i empresarials per  la Universitat Pompeu Fabra. 
Ha fet un màster en economia i un màster en ordre públic i administració pública a la 
London  School  of  Economics  and  Political  Science  de  Londres. Ha  cursat  estudis  de 
doctorat en economia pública a la Universitat de Barcelona. Ha exercit la docència a la 
London  School  of  Economics  and  Political  Science  de  Londres  (1997‐1998),  la 
Universitat  Oberta  de  Catalunya  (2002‐2004)  i  l'IES  Barcelona,  American  University 
(2003‐2005).  Ha  treballat  com  a  economista  a  les  empreses  IDEA  i  Fabian  Society 



(1998‐1999). Abans de ser diputada va treballar a la Direcció d'Anàlisi i Prospectiva de 
l'Oficina del President de la Generalitat.  
Membre de  l’executiva de  la Federació del PSC de Barcelona  i patrona  i membre de 
l’executiva de la Fundació Rafael Campalans. 

 
9. JAUME COLLBONI CUADRADO 

 Barcelona,  1969.  És  llicenciat  en Dret  per  la Universitat  de  Barcelona  i  advocat  de 
professió.  Director  de  la  campanya  del  PSC  a  les  eleccions  autonòmiques.  Els  seus 
orígens  al  món  de  la  política  estan  lligats  al  moviment  estudiantil  universitari  de 
principis de la dècada del 90. Afiliat al Partit dels Socialistes de Catalunya des de l'any 
1991, va ser portaveu del grup socialista al districte d'Horta‐Guinardó de Barcelona. En 
els darrers deu anys ha format part de  la direcció nacional de  la UGT de Catalunya. A 
més, va ser membre del Consejo Económico y Social, de 1999 a 2001. Des del 2005, és 
coordinador del Grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya  i actualment 
és secretari de Programes i Acció Sectorial del PSC. 
 

10. EVA GRANADOS  
Secretària  de  Política  Institucional  de  la  UGT  de  Catalunya.  Llicenciada  en  Ciències 
Polítiques   de l'Administració per la Universitat de Barcelona. Es experta en Mercat de 
Treball  i  Diàleg    social  per  la  Universitat  Complutense  de Madrid  i  Escuela  Julián 
Besteiro. 
Membre  del  Consell  Català  de  la Mobilitat. Membre  del  Consell  d'Administració  de 
Barcelona Activa. Membre del Consejo Económico y Social de España.  
Afiliada  des  del  1999  a  l’Agrupació  de  Pallejà  de  la  Federació  del  Baix  Llobregat. 
Membre del Consell de Federació del Baix Llobregat i membre del Consell Nacional. Ha 
participat  activament  en  la  confecció  del  Programa  Marc.  Va  ser  membre  de  la 
candidatura de les darreres eleccions municipals de Pallejà. 
En  l’actualitat  és  Consellera  del  Consell  de  Treball  Econòmic  i  Social  de  Catalunya, 
consellera del Consejo Económico y Social de España. i representa la UGT en diferents 
organismes  de  participació  institucional  de  l’Estat,  la  Generalitat  de  Catalunya  i  en 
l’àmbit  local  de  Barcelona.  És  la  negociadora  en  nom  de  la  UGT  i membre  de  la 
Comissió  de  Seguiment  de  l’Acord  Estratègic  per  la  Internacionalització,  la 
competitivitat i la qualitat de l’ocupació de Catalunya. Signat el 2005 i renovat el 2008 
entre sindicats, patronals i govern de Catalunya. 
 

11. JOAN FERRAN SERAFINI 
Barcelona, 1951. Llicenciat en  filosofia  i  lletres  i diplomat en història contemporània 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en el sector de l'ensenyament i 
també  com  a  assessor  tècnic  de  la  primera  tinència  d'alcaldia  de  l'Ajuntament  de 
Barcelona (1988‐1990). 
És  autor  dels  llibres Entre  tiempos (2006)  i Els  pamflets  d´en  Ferran (2006)  i  coautor 
d´El  llenguatge  subterrani  de  la  política (1982).  També  ha  escrit  articles  d'opinió  en 
diversos  mitjans  de  comunicació.  És  director  de  la  revista  trimestral La  Rosa  de 
Barcelona. 
Afiliat a la Unió General de Treballadors (UGT). 
Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC‐PSOE). 
Diputat de la IV, la V, la VI, la VII i la VIII legislatures i actualment és diputat i portaveu 
adjunt del Grup Parlamentari Socialista‐Ciutadans pel Canvi, càrrec que ocupa des de 
desembre de 2006. A més, és secretari de Relacions Institucionals i Ciutadanes del PSC. 
 
 
 



12. HIGINI CLOTAS CIERCO 
Barcelona, 1947.Diputat al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona. 
Vicepresident  primer  de  la Mesa.Ha  cursat  estudis  d’arquitectura  tècnica  a  l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Va ser director literari. En aquest àmbit ha estat director de l’editorial DOPESA (1978‐
1980) i director i editor tècnic de les col∙leccions «Conocer» i «Temas Universitarios». 
És membre del patronat  fundador de  la Fundació Rafael Campalans. Afiliat a  la Unió 
General  de  Treballadors  (UGT). Membre  fundador  del  Partit  dels  Socialistes  de 
Catalunya  (PSC‐PSOE),  n’ha  estat  secretari  d’estudis  i  documentació  (1978‐1980), 
secretari  nacional  (1980‐1982),  secretari  de  l’àrea  de  política  parlamentària  (1982‐
2000)  i  secretari de  l’àrea de  l’Estatut  i Lleis Bàsiques de  l’Executiva Nacional  (2000‐
2004). Va ser membre del Comitè Federal del PSOE i membre de la Comissió Executiva 
del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  (1978‐2004). Actualment  és  el  President  del 
Consell Nacional del PSC. 
Diputat de la I, la II, la III, la IV, la V, la VI, la VII i la VIII legislatures (1980‐2008), va ser 
portaveu  del  Grup  parlamentari  Socialista  (1984‐1999)  i  des  de  les  tres  últimes 
legislatures ocupa el càrrec de vicepresident primer del Parlament. 
 

13. CONSOL PRADOS  
Casada.Llicenciada  en  Sociologia  i  Diplomada  en  Magisteri,  ha  treballat  en  temes 
educatius i de formació del lleure. 
Regidora de Joventut, Agermanaments i Solidaritat (1995‐1999) i d'Igualtat i Solidaritat 
des de 1999. Ha estat Tinenta d´Alcalde des de 1999 i al 2003 fou nomenada regidora 
de Serveis Centrals de l´Ajuntament de Mataró. 
El 2003 fou elegida diputada al Parlament de Catalunya i el gener de 2004 renuncià al 
seu escó de regidora a l´Ajuntament de Mataró. El 2006 va esdevenir Secretària per a 
la Immigració del Govern de la Generalitat, deixant el Parlament per incompatibilitat. 
Actualment, és Secretària d'Immigració i Integració del PSC 

 
14. DANIEL FONT  

Va néixer a Barcelona l'any 1954. 
És llicenciat en Ciències Econòmiques i funcionari de la Diputació de Barcelona. 
Militant del PSC, va ser escollit diputat per la província de Barcelona a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2006. Actualment,  també és  secretari nacional del Partit 
dels Socialistes de Catalunya. 
 

15. MONTSERRAT CAPDEVILA  
Sabadell, 1966. Mare de dues nenes. Llicenciada en filosofia i lletres per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), especialitat en filologia catalana. Postgrau de correcció 
en  llengua  catalana  a  la  UAB  i  diploma  en  funció  gerencial  a  les  administracions 
públiques  (FGAP) a ESADE. Postgrau en Govern  Local de  la Universitat de Barcelona 
(UB) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
Ha estat correctora del Gabinet de  llengua catalana de  la UAB, professora de  llengua 
catalana a Òmnium Cultural  i a FIAC de Sabadell,  i des de 1990  cap de projectes de 
l’àrea de documentació i publicacions del Centre de Càlcul de Sabadell. 
Tinenta d'Alcalde de Formació, Treball, Indústria i Innovació i vicepresidenta delegada 
del Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i Diputada 
al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 



16. JORDI TERRADES  
Granollers,  1957.  És  oficial  en  excedència  del  Registre  de  la  Propietat  a Mollet  del 
Vallès (Vallès Oriental). 
Ha estat president del Consorci per a  la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (1998‐
2003) i és president del Consell Comarcal del Vallès Oriental des del 1993 fins el 2003. 
Primer  secretari  de  la  Federació  del  Vallès  Oriental  del  Partit  dels  Socialistes  de 
Catalunya  (PSC‐PSOE)  (1982‐2000).  Actualment  és  Secretari  de Medi  Ambient  a  la 
Comissió Executiva del PSC. Actualment és 1er tinent d'alcalde  i regidor d'Urbanisme i 
Habitatge de l'ajuntament de Granollers. Diputat de la VI, la VII i VIII legislatures (2001‐
2008). És portaveu del Grup Socialista a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge i de la 
Sindicatura de Comptes. 
 

17. CATERINA MIERAS  
Diputada al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona 
Nada a Sant Joan (Mallorca) el 5 d’abril de 1945. Resideix a Tiana (Maresme). Té tres 
fills. Llicenciada en medicina i cirurgia, especialitat dermatologia i venereologia, per la 
Universitat  de  Barcelona. Mestra  per  l’Escola  de Magisteri  de  les  Balears.  Titulada 
superior de piano pel Conservatori Professional de Música de València. 
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya des del desembre de 2003 fins a 
l’abril  de  2006.  Diputada  al  Parlament  de  Catalunya  des  de  1999.  Regidora  a 
l’Ajuntament de Badalona des de 1995.  
Militància  al  Partit  Socialista Unificat  de  Catalunya  (PSUC)  de  1975  a  1979. Des  del 
1980 milita al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC‐PSOE).  
Publicà  a  la  revista  The  Lancet  el  primer  cas  de  sida  a  l’Estat  espanyol  (1982). 
Professora de dermatologia a  la Facultat de Medicina de  la Universitat Autònoma de 
Barcelona  (1979‐1991)  i  a  l’Escola  Universitària  d’Infermeres  de  la  Residència  Vall 
d’Hebron  (1979‐1991). Metgessa  als  serveis  de  dermatologia  de  l’Hospital  Clínic  de 
Barcelona (1974‐1977) i de la Residència de la Vall d’Hebron (1978‐1991). 
 
 

18. ROBERTO LABANDERA  GANACHIPI 
Nascut  l’1  de  novembre  de  l’any  1954  a  Sarandí Grande  (Departament  de  Florida), 
Uruguay.  Mestre  d’escola.  Ha  treballat  com  a  tècnic  de  formació  ocupacional  i 
desenvolupament  local  a  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès.  Tècnic  de 
cooperació  al  desenvolupament  va  treballar  a  diversos  projectes  de  cooperació  al 
desenvolupament al Marroc i al Paraguai. 
Militant del PSC des de l’any 1991. Actualment és membre de la Comissió Executiva de 
l’Agrupació del PSC a Vilafranca del Penedès, de la Comissió Executiva de la Federació 
X ( Alt Penedès‐Garraf).És membre del Consell Nacional i Delegat Sectorial d’Habitatge 
del  PSC.  També  forma  part  de  les  sectorials  de mobilitat,  pau  i  solidaritat  i  Xarxa 
Llatina. 
Ha  format part de les candidatures al Parlament del PSC els anys 1999, 2003 i 2006. Ha 
estat membre de les VI i VII legislatures. Actualment és diputat i portaveu parlamentari 
de política territorial i obres públiques i de polítiques d’habitatge. 
 

19. JUDITH CARRERAS TORT 
Alcaldessa d’Olvan (Berguedà) i diputada al Parlament de Catalunya. 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, especialitzada en dret tributari per 
ESADE, també ha ampliat estudis en matèria de gestió cultural (UOC i UB). 
Ha  treballat  a  la Diputació de Barcelona,  l'any  2005  es  va  incorporar  com  a  cap  de 
relacions  institucionals  del Departament  d'Economia  i  Finances  de  la Generalitat  de 
Catalunya, i des del novembre de l’any 2006 és diputada al Parlament de Catalunya. 



És primera secretària de l'Agrupació del PSC del Berguedà, des del setembre de 2004, 
membre de l'executiva de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC, des de 
l'octubre de 2004, i membre del Consell Nacional del PSC. 

 
 

20. ANTONI COMÍN OLIVERES(CpC)  
 Diputat  al  Parlament  de  Catalunya  per  la  circumscripció  de  Barcelona 
Va néixer a Barcelona l´any 1971.  
Llicenciat en filosofia i ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. És 
professor  de  ciències  socials  a  ESADE  (Universitat  Ramon  Llull).  
És membre de la Fundació Alfonso Comín i del Centre d´Estudis Cristianisme i Justícia.  
És autor de diversos  llibres  i ha participat en diverses publicacions, Diputat de  la VII 
legislatura (2003‐2006). 
 

21. CIRIACO HIDALGO  
Va néixer el 1960 a Càceres. Veí de Sant Joan Despí, casat.     Tècnic Industrial  i Expert 
Sociolaboral en Desenvolupament Locai i Ocuapció. 
Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC, des de 1981, També és militant de 
l’UGT de Catalunya des de 1979. Ha estat membre de direcció nacional de Catalunya, 
així com  la presidència de  la Cooperativa Habitatge Social Qualitat. Forma part de  la 
Fundació Josep Comaposadas i de l’Associació Amic, dedicada a l’ajuda als immigrants. 
Membre del Comitè Executiu del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  i del Pacte 
Industrial, i en qualitat de  president de la Comissió de Mobilitat, de la presidència del 
Consell Econòmic i Social de Barcelona.  
Regidor de Cornellà de Llobregat  (1983‐1999)  i de membre del Consell Comarcal del 
Baix  Llobregat  (1989‐1993). Del  2003  al  2006  ha  sigut  cap  del  gabinet  i  desprès  de   
secretari  general  del Departament  de  Treball  i  Indústria  i  la  de  director  general  de 
l’Agència Catalana de Consum. 
Actualment  és  cap  de  l’Àrea  de  Polítiques  Econòmiques  de  la  Presidència  de  la 
Generalitat de Catalunya 
 

22. MILA ARCARONS OFERIL 
  Diputada  al  Parlament  de  Catalunya  per  la  circumscripció  de  Barcelona 
Va  néixer  a  Sant  Vicenç  de  Torelló  (Osona)  l´any  1962.  Viu  a  Vilanova  i  la  Geltrú. 
Llicenciada en geografia  i història. Diplomada en  treball social  i diplomada en  funció 
gerencial  a  les  administracions  públiques  per  Esade. Màster  en  gestió  cultural  i  un 
potsgrau  en  govern  local  a  la Universitat  de BarcelonaEn  l’actualitat  es Diputada  al 
Parlament de Catalunya i Regidora a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú . 
 

23. FLORA VILALTA  
Diputada  al  Parlament  de  Catalunya  per  la  circumscripció  de  Barcelona. 
Va néixer a Barcelona el 1954. 
Mestra de primària per l'Escola de Magisteri de Barcelona, ara Escola Universitària del 
Professorat.  Exerceix  la  docència  des  del  1974.  Afiliada  al  Partit  dels  Socialistes  de 
Catalunya  (PSC‐PSOE)  des  del  1995,  n'és  membre  de  l'executiva  de  la  Federació 
d'Osona. Regidora de l'Ajuntament de Torelló des del 1991, n'és Regidora d’Educació i 
portaveu del grup municipal del PSC del 1999 ençà. Diputada de la VI legislatura (1999‐
2003), actualment Diputada al Parlament de Catalunya,VII Legislatura. 
 
 

 



24. MOHAMED CHAIB AKHDIM 
Va néixer a Tànger (Marroc) el 1962.  
Llicenciat  en  farmàcia  per  la  Universitat  de  Barcelona.  Ha  treballat  en  els  sectors 
sanitari i alimentari. Ha estat director tècnic comercial de les empreses Deqsa (Dumez 
Copisa)  (1991‐1992)  i Zellweger Luwa  (1992‐2003), del sector de  la climatització  i de 
sales netes.  
President  de  l´associació  sociocultural  IBN  Batuta  (1994‐2003)  per  la  integració 
d´immigrants. Afiliat al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC‐PSOE) des del 1995, i a 
Ciutadans pel Canvi del 2000 ençà. Diputat de la VII legislatura (2003‐2006).  
 

25. DAVID PÉREZ IBAÑEZ 
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 1960. Diputat al parlament de Catalunya per la 
circumscripció de Barcelona. Ha estudiat COU i un curs de postgrau en ciència política 
per  la  Universitat  de  Barcelona.  És  funcionari  de  l´Admnistració  pública  des  del 
1981. És membre de  la Creu Roja, de  la Unió General de Treballadors (UGT), del Club 
de Tir de Barcelona i del Centre d´Estudis de l´Hospitalet de Llobregat.  
És militant del Partit dels Socialistes de Catalunya  (PSC‐PSOE) des del 1979. Ha estat 
tinent  d'alcalde  de  l'Ajuntament  de  l'Hospitalet  de  Llobregat  (1991‐1999)  com  a 
portaveu i en les àrees de cultura, medi ambient i política social. Diputat de la VI i la VII 
legislatures (1999‐2006). 
 

26. CARME LABÒRIA 
Nascuda  a  Terrassa  el  1965.  Divorciada  i  mare  d’un  fill.  Diplomada  en  Gestió  i 
Administració Pública per  la Universitat de Barcelona. Administrativa. Des del  juny de 
2007  és  regidora  d’Urbanisme,  Habitatge  i  Obres  Públiques  de  l’Ajuntament  de 
Terrassa,  i  a  partir  del  maig  de  2009,  tinent  d’alcalde  de  l’Àrea  de  Planificació 
Urbanística i Territori. Milita al PSC des de 1982. 
 

27. JAVI LOPEZ  
Va néixer a Madrid l’any 1985. 
És llicenciat en Dret per la UPF i Màster en Lideratge per a la gestió política i social a la 
UAB. Està cursant la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública a la 
UPF.Ha estat Professor Assistent d’Institucions del Dret Comunitari a la UPF. 
Ha realitzat tasques de representant estudiantil, Claustral de  la UPF per AJEC ‐ Nexe  i 
membre de la Junta de la Facultat de Dret. 
És militant de  la JSC des del 2002  i del PSC des del 2003. Ha estat 1er Secretari de  la 
Federació de Barcelona de  la JSC (2006‐2009). Des del 2009 exerceix de 1er Secretari 
de la JSC Joventut Socialista de Catalunya. 
Actualment també forma part de la Junta Directiva de la UPEC (Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya). 

 
28. CRISTÓFOL GIMENO  

Nascut el 1964. Delineant. Casat  i pare de tres fills. Alcalde de Castellgalí (Bages) des 
del  2003.  Conseller  comarcal  des  de  1999.  Vice‐primer  secretari  i  responsable  de 
política municipal de la Federació Bages Berguedà Solsonès del PSC des de l’any 2004 
fins a l actualitat. Conseller Nacional des de l’any 2004 fins a l’actualitat . 
 

29. ANA MARIA GARCÍA RECIO  
Nascuda el 1978.  Llicenciada en psicología  ,Tècnic  Superior Especialista en Relacions 
Públiques  i Marketing  i Màster de Gabinets de Comunicació  i Relacions Públiques. Té 
una  empresa  de  comunicación.  Actualment    és  3ª  Tinent  d’Alcalde  i  Regidora  de 



Cultura,  Comunicació,  Gent  Gran,  Medi  Ambient  i  Polítiques    d’Igualtat  de 
l’Ajuntament d’Òdena.  

 
30. PERE GARCIA 

Nascut  el  1974  a  Barcelona. Mediador  sociocultural. Master  en  Gestió  i  Lideratge 
Polític  i Social per  la UAB. Mediador  sociocultural. Fou vicepresident de  la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC) a on va ser escollit per les 60 entitats que 
formen part. Actualment és Vicepresident del Consell Municipal del Poble Gitano de 
Barcelona,  i  el  2009  es  anomenat  Vicepresident  Segon  del  Consell  Assessor  del  Pla 
d’Integral Gitano de la Generalitat de Catalunya. 
Delegat Nacional de  la Xarxa Gitana del PSC ROMIPEN des de  l’any 2009  i Conseller 
Nacional del PSC. Membre de  la Comissió Federal del PSOE del Poble Gitano,    té un 
extens currículum associatiu i d’implicació en la comunitat i cultura gitana.  

 
31. TATIANA MANSILLA 

Llicenciada en dret  i en Ciències Politiques i de l'Administració. Responsable tècnica de 
l'àrea  de  participació  ciutadana  a  l'Ajuntament  de  Castelldefels.  Actualment  és 
Secretària de comunicació de la Comissió Executiva Local del PSC Castelldefels. 
 

32. JAVIER GARCIA BONOMI (IND) 
Nascut a Buenos Aires (Argentina)  l’any 1965. Advocat. President de  la Federación de 
Entidades  Latinoamericanas de Cataluña  (Fedelatina), de  la que  és  fundador.  Forma 
part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, del Consell 
de Ciutat de Barcelona, de  la Taula de Ciutadania  i  Immigració de  la Generalitat de 
Catalunya, entre d’altres. Membre del Comitè Coordinador de la Xarxa Latina del PSC. 
 

33. ESTHER PUJOL   
Nascuda  a  Barcelona  l’any  1967.  Llicenciada  en  Dret  per  la  UB  (1990)  i Master  en 
Administració  Local  per  la UAB  en  l’especialitat  de Gestió  del Govern  Local  (2001). 
Consultora  de  polítiques  publiques,  ha  treballat  a  madrid  i  el  Marroc,  i  està 
especialitzada en polítiques d’igualtat de gènere  i avaluació de polítiques públiques. 
Primera Secretària de  l’Agrupació PSC Tiana  i Secretària de Polítiques  Sectorials a  la 
Federació del Barcelonès Nord. Sóc membre, així mateix, del Consell Nacional.  
Regidora de l’Ajuntament de Tiana des de les eleccions municipals de 2007 i portaveu 
adjunta del grup municipal.  

 
34. ESTHER GARCIA  

Nascuda a Barcelona l’any 1969. Llicenciada en Ciències de la Informació a la UAB. Ha 
realitzat diversos cursos formatius i seminaris de comunicació als governs municipals.  
Després de 10 anys col∙laborant  i  treballant de periodista,  sobretot a  ràdio  i premsa 
escrita, l’any 1998 passa a ser Cap de premsa i protocol del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental,  i  dos  anys  més  tard,  al  2000,  ocupa  el  càrrec  de  cap  de  Gabinet  de  la 
Presidència del Consell Comarcal. Al 2005 és nomenada assessora del grup polític PSC 
a la Diputació de Barcelona, i des de 2007 és la responsable de Suport Territorial de la 
Direcció d’Acció Local i Institucional de la Diputació de Barcelona.  
Simpatitzant  del  PSC  des  de  l'any  1987  de  l'Agrupació  de  Gràcia  de  Barcelona,  és 
militant  de  Granollers  des  del  2003.  Actualment  és  la  secretària  d’Organització  i 
Implantació de  la Federació del Vallès Oriental  i  responsable d'Acció Territorial de  la 
Secretaria de Política Municipal del PSC.  
 
 

 



35. CARLES RIVERA  
Nascut el 1974. Economista,  llicenciat en Administració  i Direcció d'Empreses  i MBA 
per  ESADE.  Graduat  en  'International Management  for  Development'  per  la McGill 
University  (Montreal).  Actualment  és  professor  associat  de  polítiques  socials  i  de 
sociologia  a  la  Universitat  Pompeu  Fabra  (UPF)  i  coordinador  de  l'Àrea  de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
Altres experiències anteriors: Cap del gabinet del conseller d'Economia i Finances de la 
Generalitat  de  Catalunya  (2005‐06).  Ha  ocupat  també  diferents  posicions  a 
l'administració  local  i  al  sector  privat.  Ha  estat  col∙laborador  acadèmic  del 
Departament  d'Economia  d'ESADE  i  de  l'Institut  de  Direcció  i Gestió  Pública  (IDGP) 
d'ESADE. 
És conseller de la Federació de Barcelona del PSC. Va ser ponent del XI Congrés del PSC 
(juliol 2008). 

 
36. JOSEP GUINOT  

Va néixer el 28 de febrer de 1944. Està casat  i té 3 fills. És Graduat Social per  l'Escola 
Social  de  Barcelona  i  actualment  estudia  una  diplomatura  universitari  anomenada 
Ciència, Tecnologia i Societat per la UPC‐ Universitat de la Gent Gran a Terrassa.  
Es va afiliar al moviment socialista a l'abril del 1976 a través del Grup d'Independents 
pel  Socialisme  (GIS),  liderat  per  Alexandre  Cirici  i  Pellicer.  Actualment  milita  a 
l'Agrupació  del  PSC  a  Terrassa,  on  és  conseller  de  Federació  del  Vallès Oest.  El  31 
d'octubre de 2008 va ésser elegit Delegat Sectorial (Nacional) de la Gent Gran i, per lo 
tant es també Conseller Nacional del PSC.  
 

37. ERIC GÓMEZ  
És  diplomat  en  Ciències  Empresarials  especialitzat  en  política  sociolaboral  de 
l'empresa. Llicenciat en Investigació  i Tècniques de Mercats per  la UOC. Té estudis en 
la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses per la UOC. Doctorat en Història i 
Institucions Econòmiques per la UB i la UAB. I té Màster en Economia Social i Direcció 
d'Entitats sense Ànim de Lucre per la UB, així com Màster en Lideratge per a la Gestió 
Política per la UAB. Ha treballat de responsable administratiu de formació al Centro de 
Investigación  de  Economia  y  Sociedad  (CIES  i  actualment  és  gestor  econòmic 
especialitzat en indústries editorials a Thot Llibres.  
Actualment és el Primer Secretari de l'agrupació de Sant Andreu i conseller nacional. 
 

38. MARIA SOLER  
És  llicenciada  en  Història  i  Doctora  en  Història  Medieval  per  la  Universitat  de 
Barcelona. 
Treballa  com a professora del Departament d’Història Medieval de  la Universitat de 
Barcelona. Ostenta diversos càrrecs de responsabilitat tant institucionals com orgànics. 
Entre altres, Alcaldessa d’Abrera i Membre del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 

39. SALUSTIÀ MONTEAGUDO  
Va ser alcalde de Cabrera d’Anoia   (2008 a 2009) Llicenciat en Ciències de  l’Educació. 
API i Perit judicial en inmobiliària. Delegat Sindical de Personal per UGT i President del 
Comitè  d’Empresa  Provincial  de  Barcelona  des  de  desembre  2003.  És  Conseller 
Nacional i  viceprimer Secretari de la Federació de  l’Anoia del PSC des de 2008. 
 
 
 

 



40. IMMA FERRET  
Nascuda a Santa Margarida i els Monjos el 1972. Diplomada en Infermeria i Llicenciada 
en Humanitats. 
Actualment  és  Tinent  d’alcalde  a  l’Ajuntament  de  Santa Margarida  i  els Monjos    i 
Regidora  de  Cultura,    Patrimoni  Artístic  ,  Participació,  Polítiques  de  Joventut, 
Desenvolupament autonòmic i de Comunicació. Milita al PSC des de 1999. 
 

41. FOUAD ASSADI   
Nascut al Líban el 24 d’abril de 1962. 
Tècnic  superior  de  laboratori,  va  ser  membre  actiu  de  Moviment  de  Juventuts 
Socialistes  Àrabs  al  Líban  i  Palestina. Militant  actiu  en  el  PSC  des  del  1990.  Va  ser 
responsable  de  Cooperació  i  Solidaritat  amb  el món  àrab.  Fundador  i membre  del 
centre Euro‐àrab a Catalunya, delegat adjunt de  la Xàbaca àrab del PSC  i assessor del 
President de les Comunitats i associacions Palestines a la Diàspora – Europa. 
 

42. CARMEN LUCAS  
Nascuda el 1954, estudis d’administrativa i específicament de banca y finances. 
És sotsdirectora d’una oficina del Banc de Santander. 
Militant des del 2003, es Secretària de la Dona de la  Federació de Barcelona del PSC. 

 
43. MERCE PEREA  

Advocada, Va iniciar els estudis de Dret a la UAB a l’any 1987. Becada per Erasmus a la 
Università de Bologna  (Italia)i  llicenciant‐se en Dret allà  l’any 1992. Ha  treballat com 
advocada amb despatx professional propi a L’Hospitalet  i a Barcelona bàsicament en 
dret  de  família. Militant  des  del  1994,  va  formar  part  de  la  llista  electoral  de  les 
Eleccions Municipals 2007 a L’Hospitalet. Des del 2007 ha estat Regidora de Districte 
del  Centre,  Sant  Josep  i  Sanfeliu  i  Regidora  delegada  de  Hisenda.  Actualment  és 
Tinenta  d’Alcalde  d’Economia  i  Hisenda  al  govern  municipal  de  la  ciutat  de 
L’Hospitalet. 
 

44. FRANCISCO GARCIA PASCUAL  
Nascut a Tarragona el 1966. És professor del Departament de Geografia i Sociologia de 
la Universitat de Lleida. Va ser Cap d’Estudis i Degà de la Facultat de Lletres de la UdL. 
Va  ser,  aixímateix,  Cap  de  Gabinet  del  Conseller  d’Educació  i  Universitats  de  la 
Generalitat  de  Catalunya.  Ha  estat  també  cap  de  gabinet  de  l'Alcalde  de  Lleida. 
Membre  de  l’Executiva  Local  del  PSC  de  Lleida,  responsable  de  Programesi  Estudis. 
Actualment és delegat  sectorial de  l'ASU, Comissió Sectorial d'Universitats, Recerca  i 
Innovació del PSC. 
 

45. DANIEL SALINERO  
Nascut a Barcelona el 1979. Titulat en Formació Professional Administratiu.   Assessor 
de  relacions  amb  entitats  de  Cultura  Popular  i  tradicional  a  l’Ajuntament  de 
l’Hospitalet. Membre de  la  Junta directiva de  la  Federación de  Entidades Culturales 
Andaluzas  en  Catalunya  (  FECAC),  com  a  responsable  de  juventut  i  premsa,  i  de  la 
comissiío organitzadora de  la Feria de Abril de Catalunya. Membre de  l’executuva de 
l’agrupació  de  l’Hospitalet  Nord  fdel  PSC. Membre  de  la  Sectorial  Col.lectiu  Crisol 
(cultura popular) com a secretari de joventut i extensió territorial. 
 

46. ESTHER NIUBÓ  
Va  néixer  l’1  d’octubre  de  1980.  És  llicenciada  en  Ciències  Polítiques  i  de 
l’Administració, en  l’especialització de Relacions Internacionals, per  la UAB. És màster 
en  Política  Internacional  per  la  Université  Libre  de  Bruxelles,  en  Comerç  Exterior  i 



Economia  Internacional,  i en Polítiques Públiques  i  Socials per  la UPF‐Johns Hopkins 
University.  Ha  treballat  com  a  analista  a  la  Secretaria  de  Política  Europea  i 
Internacional del PSC (2001‐2004), com a assessora al Parlament Europeu (2004‐2009), 
i ha  format part del  comitè de  campanya de  les eleccions  al Parlament  Europeu de 
2009  del  PSC.  Actualment  és  coordinadora  de  les  Relacions  Institucionals  i 
Internacionals  de  la  Fundació  Rafael  Campalans  i  col∙laboradora  acadèmica  del 
Departament de Ciències  Socials d’ESADE.  També  és  la  Secretària de Programes del 
Comitè Sectorial Europa XXI del PSC, partit on va començar a militar l’any 2003. 

 
47. DIVAIKA KIEMBA  

Nascut el 21 de gener de 1967, va cursar un Màster en Dret d’Estrangeria, Asil i Refugi, 
per la Universidad Carlos III de Madrid. 
És delegat del Col∙lectiu Bao Bab del PSC, membre fundador de l’Espai Àfrica‐Catalunya 
i ha estat mediador intercultural a Madrid. 

 
48. JOSEP RUEDA  

Nascut  a  Tordera  el  24  de  setembre  de  1976,  és  infermer  de  professió.  També  és 
llicenciat en Dret  i Graduat en estudis  jurídics per  la UOC. Màster en  lideratge per  la 
gestió política i social per la UAB. 
És regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Salut i Consum de l’Ajuntament de 
Palafolls i Conseller Comarcal del Maresme. 
Va  iniciar  la  seva militància al PSC  l’any 1993, és Primer  Secretari de  l’Agrupació de 
Palafolls  i Secretari de Polítiques de Salut de  la Federació del Maresme. Ha participat 
com a relator en polítiques de salut del Programa Marc del PSC. 
 

49. JORDI MAS  
Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en gestió urbana per la 
UB. Ha estat professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC 
del 2006 al 2010. Va ser President de Creu Roja Joventut a Catalunya del 1999 al 2002, 
i membre del secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya del 2002 al 
2004. Milita des de 2006. Col∙labora a  la Fundació Rafael Campalans,  coordinant un 
grup de  reflexió  sobre polítiques d’habitatge del 2006  al 2008. Membre del Comitè 
Sectorial  de  la  nova  Sectorial  d’Habitatge  del  PSC. Membre  del  grup  socialista  del 
consell del districte de Nou Barris després de les eleccions municipals del 2007, com a 
conseller d’urbanisme primer  i  també  com a  conseller del barri de Porta el 2010. El 
2010  és  nomenat  responsable  de  barri  a  Porta  per  l’agrupació  de  Nou  Barris. 
Actualment és Director de l'oficina tècnica del Besos. 
 

50. IVONNE CABRERA  
Nascuda el 1967 a Ecuador, és Tècnica Superior en Secretariat i Administració. 
Militant de Cerdanyola del Vallès, és membre de la Xarxa Llatina del PSC i també forma 
part com a Presidenta, de l’Associació Llatinoamericana de Cerdanyola del Vallès i com 
a Vicepresidenta a la Federació d’Equatorians Residents a Catalunya i la Plataforma de 
Dones equatorianes de Catalunya. 
 

51. JAUME BOSCH  
Neix  el  17  de  desembre  de  1951  a  Sant  Boi.Va  participar  en  la  fundació  de  
l’Agrupament Escolta Sant Ramon Nonat. Es va  llicenciar en Dret a  la Universitat de 
Barcelona.  Ha  cursat  estudis  sobre  Dret  Laboral,  Seguretat  Social  i  Direcció 
d’empreses.  Això  li  va  obrir  les  portes  a  diversos  càrrecs  de  responsabilitat  dins  d’ 
aquesta entitat d’estalvis, fins arribar a ser‐ne Secretari General. 



El 2003, es va presentar com a  independent a  les  llistes del PSC. Va ser elegit Primer 
Tinent d’Alcalde,  i va assumir  les responsabilitats d’Urbanisme, Promoció Econòmica, 
Projectes  i Obres Públiques, Infrastructures  i  la presidència del Patronat Municipal de 
Cultura  i  Joventut. Al  2007,  va  encapçalar  la  candidatura  socialista  a  les  eleccions 
municipals de 2007, la qual els ciutadans van atorgar la majoria absoluta. 

52. XAVIER PAZ 
És Llicenciat  en  fisioteràpia.  Ha  estat  fisioterapeuta  de  la  Residència  Blume,  de  la 
federació catalana d’Atletisme, del primer equip del RCD Espanyol, del primer equip 
d'hoquei patins del FC Barcelona. Després va passar a l’administració municipal com a 
Gerent  del  Patronat  d’Esports  de  l’Ajuntament  de Gavà.  És  docent  a  la Universitat 
Internacional de Catalunya, als estudis de fisioteràpia, des del 2002. 
Va formar part, com a independent, de les llistes del PSC a les eleccions municipals al 
2003 a Molins de Rei. Al 2007, va ser el cap de llista del PSC a Molins de Rei. 
 

53. ALEXANDRA MORENO  
Nascuda  l’any 1988  . Estudiant de Biologia cel∙lular  i genética a  la UAB. Militant de  la 
Joventut  Socialista  de  Catalunya  (JSC)  des  dels  17  anys    i  al  Partit  Socialista  de 
Catalunya  (PSC)  al  2007.  Ha  estat  Secretària  d’Igualtat  de  la  JSC  Cerdanyola  i 
Presidenta  de  la  Comissió  D’Igualtat  de  la  JSC  Vallès  Occidental.  Actualment  és  la 
Primera  Secretària  de  la  JSC  Vallès  Occidental  .  Participa  a  l’àrea  d’universitats  de 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya.  

 
54. MOHAMMED BELKAID (JSC)  

Llicenciat  en Medicina  i  Cirurgia  per  la  Facultat  de Medicina  de  la  Universitat  de 
Barcelona. Militant des del 2008. Secretari de polítiques estudiantils  i Diversitat de  la 
JSC Maresme,  Secretari  de  Ciutadania  del  PSC Mataró,  Secretari  de  Joventut  de  la 
Xabaca Àrab Socialista, Delegat de la Sectorial Societat XXI de la JSC. 

Soci fundador i Secretari de l’Associació d’Estudiants Marroquins de Barcelona, forma 
part de la Comissió de Joventut de la Federació d’Entitats Cultural Catalanes d’origen 
Marroquí (FECCOM), i de l’Associació Cultural Islàmica Annour, Soci fundador de 
l’Associació Joventut Islàmica per la Integració (AJII). 

55. MERCÈ RODÓ  
Nascuda  el  1978.  Es  dedica  al  comerç.  Primera  secretaria  de  l’agrupació  del  PSC 
d'Ullastrell, regidora a l'ajuntament. Militant des del 1999. 
 

56. EDUARDO FERNANDEZ SILVA  
Nascut a Buenos Aires (Argentina) el 1948. Llicenciat en Dret. Diploma de postgrau en 
Gestió i Administració Local. Autònom. 
Regidor de Sant Adrià del Besós  (1999‐2007). Secretari d'immigració  i Ciutadania de  
l'agrupació del PSC de Sant Adrià del Besós, membre del Comitè Coordinador de Xarxa 
Latina.  Vice‐president  del  Centre  Euro‐Argentí  de  Catalunya,  i  de  la  FEDEAR  (Fed. 
Associacions Argentins a Espanya i Europa).És militant des de 1994. 
 

57. LUIS FERNANDO GARCÍA EGEA  
És Llicenciat en Sociologia i exerceix com Assessor de Presidència al Districte barceloní 
d'Horta‐Guinardó.  També  ha  estat  cap  de  gabinet  a  la  regidoria  d'educació  de 
l'Ajuntament de Barcelona i cap de l'oficina del pla jove de la Diputació de Barcelona. 



Actualment  és  Secretari  d'Organització  del  PSC  d'Horta‐Guinardó.  Actiu  militant 
socialista  des  de  fa  més  de  24  anys,  ha  estat membre  de  l'executiva  del  PSC  de 
Barcelona  i  de  l'executiva  de  la  JSC  de  Barcelona,  així  com  director  de  la  seva 
publicació  'La  Rosa  Jove'.  A  finals  dels  anys  80  va  ser  Secretari  d'Universitats  a 
l'executiva  federal  de  Estudiantes  Socialistas  de  España  i  un  actiu  representant 
estudiantil als primers consells escolars que es van constituir al 1986. 

58. PERE RODRÍGUEZ  
Llicenciat  en  Ciencies  Polítiques  i  de  l’Administració.  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona.  Bellaterra.  La major  part  de  l’  experiència  laboral  s’ha  desenvolupat  en 
l’àmbit  privat,  des  de  l’any  2000  ha  compaginat  la  dedicació  pública  al  càrrec  de 
Regidor i des del 2008 a l’Oficina d’Avaluació i Planificació de Polítiques Públiques de la 
Diputació  de  Barcelona.  Ha  format  part  de  les  llistes  electorals  del  PSC  per  a  les 
eleccions  municipals  de  Montmeló  en  les  eleccions  de  l’any  1999,  2003  i  2007.  
Militant des del 1997. 
 

59. SUSANA MÉRIDA  
Llicenciada en Psicologia . Militant des del 2008. Va formar part, com a  independent, 
en la llista de les eleccions municipals del 2007 a Sant Sadurní.  Actualment és regidora 
i  la  portaveu  del  grup municipal.  Aquest  any  ha  estat  escollida per  l’agrupació  per 
encapçalar  la  llista del PSC a  les properes eleccions de maig del 2011.Forma part de 
diverses  fundacions  i  patronats  per  la responsabilitat  política.  Fa  15  anys  que  està  
associada a l’ONG Intervida. 
 

60. PILAR SALAT  
Diplomada en Infermeria. Màster en administració i gestió en infermeria. Postgrau en 
salut comunitària. Ha treballat d'infermera a  l’Hospital  Infantil de  la Vall d’Hebron, al 
Centre  Hospitalaria  Andorrà,  a  la  UCI  médicoquirúrgica,  a  l’Hospital  Comarcal 
d’Igualada (on va ser Directora d'Infermeria durant 8 anys) i a l'Àrea Bàsica de Salut de 
Capellades (adjunta a direcció durant 12 anys). 
Membre  fundadora  de  la  Secció  d’Infermeria  de  l’Anoia,  de  l’Acàdemia  de  Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears. Vocal de la Junta de l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera (2001‐2003). Militant del Partit Socialista de Catalunya, des del maig de 1998. 
Regidora de Salut i Acció Social a l’Ajuntament d’Igualada des de l’any 2003. 
 

61. CARLES CAMPDEPADRÓS 
Membre de la sectorial Europa XXI i Conseller de Districte de Sarrià‐St. Gervasi. Nascut 
a  l'Hospitalet  l'any  1964  Llicenciat  en  Ciències  Polítiques  i  Sociología.  Llicenciat  en 
Antropología  Social  i  Cultural.  Master  en  Gestió  de  la  Ciutat.Postgrau  en  Dret 
Urbanístic.  Actualment  és  Conseller  Municipal  d´Urbanisme  i  Medi  Ambient,  Via 
Pública, Seguretat i Mobilitat del Districte de Sarriá‐ Sant Gervasi. 
 

62. JAUME MONNÉ  
Nascut  a  Olesa  de Montserrat  el  5.5.55,  està  casat  i  té  dos  fills.  Ha  estat  Alcalde 
d’Olesa  de Montserrat  i  ara  és  1er  Tinent  d’Alcalde  Àrea  de  Coordinació General  i 
regidor de Serveis Socials. 
 

63. ROSA MARTÍN ARJONA  
Nascuda  a  Sabadell  l’11  de  gener  de  1970.  És  soltera,  sense  fills.  Llicenciada  en 
Ciències  polítiques  per  la  UAB.  Va  començar  a  militar  a  la  Joventut  Socialista  de 
Catalunya  l’any 1992, dos anys després, al 1994, ho fa també al PSC, ocupant càrrecs 



de  responsabilitat orgànica. Des del 2003 és 1a Tinent d’Alcalde de  l’Ajuntament de 
Ripollet. On és regidora des del 1995. 
 

64. CARME BASTIDA  
Nascuda a Barcelona el 6 de març de 1980. Llicenciada en Dret per  la UB. Màster en 
Dret d’Empresa per la UPF. 
Milita al PSC des del 1995. Ha estat cap de  llista a  les eleccions municipals de 2007 a 
Sant Andreu de Llavaneres. És assessora del Delegat del Govern a Catalunya i Portaveu 
del PSC a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 

65. MARIA JESÚS PÉREZ 
Nascuda el 19 de maig de 1948 a Saragossa. Des de 1973 viu al al Districte de Sants‐
Montjuïc. Té estudis primaris i Batxillerat nocturn. Ha treballat fonamentalment a la 
SEAT des de 1969 fins el 1992. Milita al partit des de 1998. 
Des de les darreres eleccions municipals, és Consellera de Gent Gran. 
 

66. JOSEP PARÉ  
Va néixer a Centelles el 3 de juliol de 1983. Llicenciat en Economia. Regidor d'Hisenda 
de l'Ajuntament de de Centelles. Secretari de finances de la Federació d'Osona del PSC. 
 

67. DOLORS FERNANDEZ  
Va néixer el 31 de juliol de 1952 a Barcelona. Viu a Les Corts. En curs la diplomatura de 
Treball Social. Tinent d'Alcalde Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat  i regidora de 
Benestar  Social.  Membre  de  la  Comissió  Executiva  de  la  Federació  del  PSC  de 
L'Hospitalet. Comitè Coordinador Politica Social. 
 

68. EVA MARTÍNEZ MORALES  
31  anys,  Llicenciada  en  Ciències  Polítiques  i  de  l´Administració  i Master  en  Gestió 
Pública  ESADE‐UPF‐UAB.  Treballa  com  a  consultora  de Gestió  tributaria  en  entitats 
municipals de tota Espanya. Veïna del centre. Vice‐presidenta de Creu Roja Vallirana. 
Ha esta jugadora del Club Handbol Vallirana i la Penya Blau‐grana. Va ser secretaria de 
l´Associació  Catalana  de  Gestió  Pública.  Ha  estat  nomenada  per  segona  legislatura 
Consellera Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Regidora  i portaveu del Grup Municipal. Forma part de  la Comissió de Comptes  i  la 
Comissió de Comunicació. 
 

69. FRANCESC GARCIA GUINART  
Té  45  anys,  estudis  en  ciències  empresarials  i  en  ciències  de  la  Informació  per  la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  Està  casat  i  té dos  fills. Gestió de  Fundacions  i 
Entitats sens Lucre. Màster en Gestió d´Equipaments i Clubs Esportiu. Ha estat Director 
de  l´Estadi Olímpic de Montjuïc en els Jocs Olímpics del 92. Actualment gestiona una 
empresa especialitzada en la creació i gestió de centres comercials, esportius i d´oci. 
Primer Secretari del PSC a Pallejà. Regidor de l´Ajuntament des de fa sis anys. Portaveu 
del Grup Municipal Socialista a l´Ajuntament de Pallejà, vocal de Territori i Mobilitat al 
Consell Comarcal de Baix Llobregat;  i membre del Consell Directiu de  l´Escola Xavier 
Soto. Ha estat el president dels Quarentins del 62. 
 
 
  



70. MARIA MAS ARRUFAT  
Va néixer el 9 d’agost de 1972 a Barcelona. És Llicenciada en Dret per  la UAB  i té un 
diploma  de  Postgrau  en  gestió  i  administració  local  (UAB)  i  un  Postgrau  en 
Desenvolupament Local  i Regional  (UB). Advocada de professió ha exercit  lliurement 
l’advocacia i també ha treballat com a advocada a l’Ajuntament de Terrassa.  Milita al 
PSC des de  l’any 1998  i actualment és Tintent d’Alcalde de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Rubí. És Secretària d’Imatge  i Comunicació de  l’Agrupació del PSC de 
Rubí. 

 
71. LOURDES PERUCHET  

Va néixer a Mont‐Rós, municipi de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà, el 15 de maig 
de  1954.  Arquitecta  de  professió,  és  funcionària  de  carrera  de  l’Ajuntament  de 
Cornellà de Llobregat, essent l’arquitecta municipal. 
És membre  de  l'Agrupació  Arquitectura Urbanisme  Sostenibilitat,  del  Col∙legi Oficial 
d'Arquitectes  de  Catalunya,  de  l'Agrupació  d'Arquitectes  en  Defensa  del  Patrimoni 
Arquitectònic, del Col∙legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, de l'Agrupació de Pèrits i 
Forenses i de l'Associació de Dones de la Pobla de Segur. És militant i forma part de la 
Sectorial de Medi Ambient de la Federació de Barcelona. 
 

72. IÑAKI ERAZO  
Va néixer a Barcelona el 19 de setembre de 1989. És graduat superior en  Integració 
Social  i  ha  treballat  d’assessor  en  estrangeria  i  actualment  és  responsable  de 
l’Associació de Joves Victor Jara. 
 

73. MIREIA FLORES  
Va néixer el 9 de maig de 1983 a Barcelona. És Diplomada en Gestió  i Administració 
Pública  (UB)  i  Llicenciada en Ciències Polítiques  i de  l’Administració  (UB). Màster en 
Lideratge  per  a  la  Gestió  Política  (UAB).  És  funcionària  de  la  Direcció  de  Serveis 
d’Inspecció Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Milita  al  PSC  des  de  l’any  2007.  És  també  nedadora  federada  del  Club  Natació 
L’Hospitalet. 
 

74. CRISTINA ARES  
Va néixer el 2 de setembre de 1980. És Llicenciada en Periodisme  (UAB)  i Màster en 
Lideratge per a la Gestió Política (UAB). Actualment és regidora de Comunicació, Salut 
Pública i Consum de l’Ajuntament de Montgat i Portaveu del Grup Municipal Socialista 
d’aquest Ajuntament. Militant del PSC i la JSC des del 2004, és Primera Secretària de la 
JSC Montgat, Secretària de Comunicació  i Formació de  l’Agrupació del PSC Montgat  i 
Secretària de Comerç i Consum de la Federació del Barcelonès Nord. 
 

75. ORIOL PUIG (JSC) 
Va néixer el 20 de maig de 1986 a Manresa. És Llicenciat en Periodisme (UAB) i cursa el 
Màster en direcció de Màrqueting  i Comunicació  (UOC). Ha  treballat de  redactor   al  
Departament de Premsa de Televisió de Catalunya.  
És Primer  Secretari de  la  JSC de Comarques  Interiors  (Bages, Berguedà  i  Solsonès)  i 
membre de  la Comissió Executiva de  l’Agrupació del PSC de Manresa  i  també de  la 
Federació del PSC Bages‐Berguedà‐Solsonès. 
 
 
 



76. ALBA BARNUSELL  
Nascuda  el  26  de  juliol  de  1979  a  Granollers,  és  Llicenciada  en  Comunicació 
Audiovisual (UPF). Actualment és Regidora de Cultura, Mitjans de Comunicació, Imatge 
i  Relacions  Ciutadanes  i  7a  Tinent  d’Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Granollers.  És 
representant del PSC en  temes de cultura a  la Federació de Municipis de Catalunya. 
Milita al PSC des del 2008 i forma part del Consell de Federació del PSC Vallès Oriental. 
 

77. GISELA RAMÍREZ  
Va néixer l’1 d’abril de 1975 a Lima (Perú). Té formació en Ciències de la Comunicació. 
Des  del  2001  ha  produït  diferents  esdeveniments  culturals  peruans  a  Barcelona.  És 
Presidenta de la Asociación Cultural PERÚ Ritmos y Costumbres, Directora Artística de 
la  Compañía  de  Danza  PERÚ  Ritmos  y  Costumbres,  Directora  General  del  Ballet 
Folklórico  Infantil de Gisella Ramírez,  i Secretaria General de  la Fepercat  (Federación 
de Entidades Peruanas en Catalunya). 
 

78. JOAQUIM MAS  
Va néixer a Canet de Mar, el 25 d’Abril de 1951. Té Formació Professional de 1r. Grau 
(Mestre Industrial). Ha treballat durant 35 anys al sector metal∙lúrgic‐tèxtil. Des de fa 9 
anys és Alcalde de Canet de Mar, on és regidor des de les eleccions municipals de l’any 
1987. Milita al PSC des de l’any 1986 i també milita a la UGT.  
 

79. JOAN MORENO  
És Alcalde de l’Ajuntament de Bigues i Riells. Té estudis de Formació Professional de la 
branca Administrativa. Ha dirigit una empresa pròpia dedicada a la construcció.  
És militant del PSC des de l’any 2006 on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. 
Col∙labora  amb  la  Fundació  Vicente  Ferrer  (Programa  apadrinament  infants)  i  Creu 
Roja. 
 

80. GLÒRIA TORNER  
Nascuda   el 20 d’abril de 1962. Casada  i amb dues filles.Ha estat regidora  i alcaldessa 
de  Sant  Vicenç  de  Castellet  (Bages). Militant  al  PSC  des  de  l’any  2001,  és  primera 
secretària  de  l’agrupació  de  sant Vicenç  de  Castellet  i membre  de  l’executiva  de  la 
federació Bages, Bergadá i Solsonès des de 2005. 

 
81. XAVIER ROBERT  

Nascut  a  Canyelles  el  1947.  Alcalde  de  Canyelles  des  del  1999.  Expresident  i 
actualment  Conseller  Comarcal  del Garraf.  Secretari  de  la  Comissió  Executiva  de  la 
Federació de l’ Alt Penedès – Garraf del PSC. Milita des de 1977. 
 

82. CARME PUIG‐ANTICH  
Nascuda  a  Barcelona  el  10  de  febrer  de  1954.  Infermera  a  l'Hospital  Clinic  de 
Barcelona. Militant del PSC de Ciutat Vella. Germana de Salvador Puig‐Antich. 
 

83. SERGI MINGOTE  
Nascut el 9 de març de 1971. Casat amb una filla. És diplomat en Gestió i Administració 
Pública i Màster en Funció publica. Tècnic d’Esports i preparador físic. 
És militant del PSC desde 2003 i de l’UGT des del 1992. 
Actualment, és Tinent d’Alcalde, i regidor d’Esports, RRHH Organització i Comunicació. 
 
 
 
 



84. MARINA BRU  
Nascuda  l'any 1929. Periodista. Fundadora del PSC  i ex presidenta de  l'Associació de 
Nacions Unides a Espanya. Ha estat directora de  la  revista Materiales  i Noche y Día, 
cap  de  premsa  de  l'Ajuntament  de  Sant  Boi,  directora  de  Ràdio  Sant  Boi  i 
vicepresidenta del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.   
 

85. MAR SERNA  
Va néixer a Aguilar de Campo (Palència), el 14 d’agost de 1955. És llicenciada en Dret i 
en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (1972‐1977). 
 
Advocada  laboralista a  la UGT de Catalunya. Des del 1984  i fins el 2000 és  inspectora 
de Treball i Seguretat Social. Entre el 1989 i el 1991 exerceix de consellera adjunta de 
Dret  del  Treball  i  Relacions  Laborals  a  l'Oficina  Regional  de  la  OIT  per  a  l'Amèrica 
Llatina  i  el  Carib,  a  Lima  (Perú).  Posteriorment,  va  ser  consellera  Laboral  i  d'Afers 
Socials de les ambaixades d’Espanya a Veneçuela, Colòmbia i la República Dominicana 
(1994‐1997). De tornada a Catalunya,  l'any 1997, va ser professora associada de Dret 
Laboral a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Del 2001 al 2004 exerceix 
de magistrada  de  l'ordre  jurisdiccional  social  al  jutjat  social  de  Barcelona.  El  20  de 
gener de 2004 és nomenada directora general de Relacions Laborals del Departament 
de Treball i Indústria, lloc que ocupa fins a finals de novembre de 2006. 

És consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya des del 29 novembre de 2006. 
No està afiliada a cap partit polític. 

 

 

 

 
Suplent 1.ELISABET PEREZ  
Suplent 2. CRISTIAN RASTROJO  
Suplent 3.FRANCISCO ABAD  
Suplent 4.FINA ALTARRIBA  
Suplent 5.MIREIA DIONISIO 

Suplent 6.NÉSTOR CABAÑAS 
Suplent 7.ISABEL SIERRA  
Suplent 8.MARTA MORETA  
Suplent 9.MIGUEL ÁNGEL RIVERO  
Suplent 10.JORDI CASAS  


