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Número 1: Joan Plana i Sagué

En Joan ha estudiat Història i actualment està cursant el grau en Comunicació Cultural a la 
UdG. Ha treballat com a monitor de lleure, com a arqueòleg a les excavacions de Sant Julià de 
Ramis i, com a becari a l'Arxiu Municipal de Roses. També ha col·laborat amb diversos mitjans 
de comunicació, televisius i escrits, i en l'àrea de comunicació i premsa de diferents fundacions 
i entitats. 
Ha participat en projectes d'intercanvi i cooperació internacional al Marroc i a El Salvador. 
En l'àmbit associatiu, ha format part de diverses entitats de Roses, com la Xarxa de 
Convivència o l'Embranzida Jove. Durant 6 anys, també va impartir classes de català al Servei 
d'Intervenció Educativa de Càritas Diocesana de Roses. 
Presideix la Secció Local d'ERC Roses des del setembre de 2013 



Número 2: Èric Ibàñez i Martín

L'Èric és arqueòleg i gestor Turistico-Cultural. Ha treballat durant molts anys a la Ciutadella de 
Roses i actualment treballa al vaixell d'arqueologia subaquàtica "Thetis".  
Ha jugat a bàsquet en diferents equips de la comarca i forma part de la banda de la colla de 
diables "Senyors del foc". També és un apassionat dels viatges i un col·leccionista compulsiu.  
Coordina l'àrea de Turisme, Comerç i Promoció econòmica de la Secció Local d'ERC Roses 



Número 3: Verónica Medina i Flores

La Vero és professora d'idiomes i traductora. També és dinamitzadora juvenil i directora de 
lleure. 
Durant molts anys va treballar a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roses i, posteriorment, va 
regentar una botiga de material per a joves esportistes a la nostra ciutat.  
Ha participat des dels seus inicis amb l'associació Xarxa de Convivència de Roses, des d'on ha 
impulsat nombrosos projectes.  
És una ferma seguidora de River Plate, equip del seu país natal, Argentina. 



Número 4: Gerard Teixidó i Rivera

En Gerard és educador infantil i mestre especialitzat en educació artística. També ha treballat 
durant molts anys com a monitor de lleure. L'educació és, no només la seva professió, sinó 
també la seva passió. 
És un gran aficionat a les diferents disciplines artístiques, sobretot la il·lustració i l'art téxtil.
Ha estat president d'una de les grans associacions juvenils de la història recent de Roses, 
l'Embranzida Jove. 
Coordina l'àrea d'Educació de la Secció Local d'ERC Roses
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Número 5: Júlia López i Bolea

La Júlia ha estudiat Pedagogia a la Universitat de Barcelona. Actualment està finalitzant el 
Grau d’Educació Primària, amb especialitat en educació especial, en una universitat a 
distància. És també monitora de lleure i titulada en Lideratge en grups d’acció Educativa i 
Social. Va treballar durant una legislatura com a assessora en l’àmbit educatiu i social al 
Parlament de Catalunya. 
Actualment treballa com a autònoma en l’àmbit de l’oci i el lleure infantil en diversos projectes 
de la comarca i està involucrada, des de fa anys, en diverses iniciatives de voluntariat. 
És una apassionada dels animals, de la naturalesa i de l’Empordà.  
Coordina l'àrea de Benestar Social de la Secció Local d'ERC Roses. 
Fa 8 mesos ha començat l’experiència més important de la seva vida: ser mare d’un nen al que 
vol veure créixer en un poble com cal dins d’un país lliure 



Número 6: Albert Torrà i Borrat

L'Albert és diplomat en ciències empresarials, llicenciat en Administració i direcció d'Empreses i 
Postgrau de màrqueting digital i xarxes socials. Té experiència laboral en empreses del món de 
la construcció i de la banca. Coordina l'àrea d'Urbanisme i Hisenda d'ERC Roses.  
És un fanàtic de les sèries de producció americana, del bon menjar. També és cap de la colla 
de l'associació cultural "Fins aquí hem arribat" 



Número 7: Gerard Olivé i Paltré

En Gerard és Historiador i té un Màster en gestió del patrimoni, especialitzat en gestió 
d'industries culturals. Ha treballat a la ciutadella de Roses i al museu de l'electricitat de 
Figueres. Ha estat també col·laborador del portal digital "Núvol". Coordina l'àrea de Cultura 
d'ERC Roses. És també un expert en cinema i gestiona un blog on publica crítiques sobre 
pel·licules. 



Número 8: Alba Gómez i Rigau

L'Alba és Llicenciada en Ciència i tecnologia dels Aliments i Diplomada en Nutrició humana i 
Dietètica. Actualment està cursant un Màster de Gestió Integrada i Normes de Certificació. 
Treballa com a Tècnica de Qualitat d'una empresa en expansió, a Roses, del sector de la 
pesca. Coordina l'àrea de Medi Ambient d'ERC Roses.
És fanàtica del mundial de Moto GP, un dels seus ídols és Maverick Viñales i és una gran 
seguidora del FC Barcelona. Les seves passions són la rebosteria creativa, la jardineria i els 
animals, en especial la seva gossa Gala. És una enamorada de Roses i l'Empordà. 



Número 9: Fayna Poza i Matias

La Fany és empresària i regenta una botiga de roba infantil a Roses. També és auxiliar 
d'infermeria i treballa en un centre penitenciari de la comarca. Va ser presidenta de la Xarxa de 
Mares, organització de suport a la lactància materna i d'assistència a les dones embarassades 
o amb fills petits. Temps enrere, va ser també coordinadora de Creu Roja joventut de Roses. 
És una enamorada dels seus dos fills, els quals defineix com la seva gran passió 



Número 10: Carles Trias i Bosch

En Carles és informàtic i treballa en una empresa d'informàtica, a l'àrea de gestió de projectes. 
També ha donat classes a FP i a la UdG de matemàtiques i informàtica respectivament. Entre 
2009 i 2013 va presidir la Secció Local d'ERC Roses. La seva gran afició són els escacs i 
actualment juga al Club d'Escacs Figueres. 



Número 11: David Palós i Magester

En David va ser durant molts anys gerent del conegut parc infantil "Cuc Park" de Roses. 
Actualment treballa com a empleat de manteniment en una empresa local. És un membre actiu 
de la colla de carnaval ".Cat" i un gran aficionat al futbol i als esports de motor. 



Número 12: Joaquim Buscató i Figueras

En Quim és conegut, sobretot, per la seva dilatada trajectòria en el món de l'esport local. Ha 
entrenat nombrosos equips, ha dirigit les categories inferiors de l'A.E.Roses i va ser el fundador 
del club de futbol Base Roses. Des de fa molts anys, treballa en el món de la banca. 



Número 13: Rosa Faixò i Grau

La Rosa és empresària i regenta una llibreria al centre de Roses, des d'on desenvolupa 
nombroses activitats relacionades amb el foment de la cultura i l'art, especialment entre els més 
joves. També té una gran implicació en moltes iniciatives de dinamització comercial de la ciutat. 



Número 14: Mustafa El Karrouchi

En Mustafa ha estat durant molt temps el president de l'Associació Cultural Amaziga de Roses. 
És un activista històric pels drets del poble Amazigh. També ha col·laborat en nombroses 
entitats i iniciatives sobiranistes. Al mateix temps, ha estat molt implicat en el món de l'esport 
local, especialment del futbol. Des de fa molts anys, treballa en un important hotel de Roses. 



Número 15: Raquel Díaz i González

La Raquel és llicenciada en periodisme i Màster en direcció de relacions públiques i gabinets 
de comunicació. Ha col·laborat amb mitjans escrits d'àmbit comarcal i actualment col·labora 
amb els departaments de comunicació de diferents entitats i institucions. La seva gran passió 
és la fotografia. 



Número 16: David Campà i Frigola  

En David treballa com a cuiner en un restaurant familiar de Roses, on aposta per una cuina 
amb ingredients de Kilòmetre 0. Milita a Esquerra Republicana des de fa 17 anys. És un 
seguidor de la saga "Juego de Tronos" i un gran aficionat del Futbol Club Barcelona. 



Número 17: Helena Thomas i Cortada

L’Helena és la néta de qui va ser alcalde de Roses, el Dr. Cortada. És una gran aficionada als 
esports a l’aire lliure i li encanta anar a córrer o fer bicicleta per la muntanya. La seva formació 
com a historiadora de l'art l'ha dut a treballat fent de guia per molts monuments de la comarca: 
Empúries, Sant Pere de Rodes, la Ciutadella i el Castell de la Trinitat, entre altres.


