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Per Alcaldia i Regidoria d'Eco-
nomia
Veí del Panagall, 46 anys. BBA 
a ESEI, Postgrau en Lideratge 
i Governança Local per l’UAB, i 
amb estudis d’Econòmiques. Ha 
desenvolupat tasques molt di-
verses en l’àmbit professional, 
associatiu i polític. Va col·laborar 
activament en l’organització de 
la primera consulta sobre la in-
dependència del 2009. 
Forma part del projecte d’ERC 
des de 2006 assumint diferents 
responsabilitats; Conseller Naci-
onal pel Maresme, i membre de 
l’executiva del Maresme.
Regidor del govern munici-
pal desde 2013, actualment és 
1r Tinent d’alcalde, i porta dife-
rents regidories: Economia, Co-
municació, Noves Tecnologies, 
Promoció Econòmica i Coordi-
nació.  Destaca la seva capacitat 
de gestió i la bona tasca en regi-
doria d'Economia, on s'ha millo-
rat l'eficiència respecte governs 
anteriors. Així, durant els últims 
6 anys, s'ha reduit el deute aco-
mulat de l'Ajuntament pràctiva-
ment a la meitat, mentre es mul-
tiplicaven per deu les inversions 
per a Arenys de Munt.

Per la Regidories d'Educació, 
Cultura i Festes
Nascuda a Arenys de Munt fa 56 
anys i mare de dos fills, ha estat 
implicada des de fa molts anys 
en l’àmbit de l’educació i la cultu-
ra, sector en el qual és regidora 
des de fa 6 anys. Fou peça clau 
per la celebració de l'1 d'Octubre 
a Arenys de Munt.
Com a regidora està especia-
lemnt orgullosa d'haver treballat 
per consolidar l’Escola de Músi-
ca, d'haver fet del CFA Enric Ca-
mon una escola d’adults de refe-
rència i d'haver dotat Arenys de 
Munt d'un nou equipament com 
l’antiga consergeria de l’Escola 
Sant Martí convertint-la en l’Es-
pai Catà.
En l’àmbit de la cultura, els cicles 
Re-Vers, Essencials o Santa Flo-
rentina han estat referència cul-
tural a tot el Maresme. Les fes-
tes majors han sofert un canvi 
positiu substancial, incorporant 
nous elements festius als més 
tradicionals i donant importàn-
cia a la col·laboració dels joves. 
La construcció del nou centre cí-
vic és un objectiu que millorarà 
estratègicament l’activitat cultu-
ral i social d’Arenys de Munt.

Per les Regidories d'Espai         
Públic, Seguretat i Brigada
Veí de Ca l'Aranyó, 50 anys, és 
empresari i emprenedor. Amb 
experiència en la implantació de 
sistemes de qualitat i en la co-
ordinació d'equips humans, ac-
tualment és soci d'una empresa 
metal·lúrgica de comerç inter-
nacional, exportant a països de 
sud-Amèrica, Àfrica i Europa,
També ha estat comissari de la 
Federació Catalana d'automobi-
lisme i ha participat en l'organit-
zació de curses.
Regidor des de fa 4 anys, en les 
regidories d'Espai Públic, Medi 
Ambient, Seguretat i Joventut. 
Ha donat un impults al sector 
més jove amb iniciatives com la 
comissió de festes jove o el nou 
BikeParc en el camí de Lourdes.  
En aquest mandat, també ha 
modernitzat el material tècnic 
necessari tant per la policia com 
a la brigada municipal per poder 
desenvolupar les tasques amb 
eficàcia. Quant a Espai Públic, 
fou responsable del nou camí 
del pavelló de baix, de la nova 
plaça del Pi Gros, o de l'enjardi-
nament i millora de l'enllumenat 
de la Riera, entre altres.

Per les Regidories de Planifi-
cació urbanística i urbanitza-
cions, Sanitat i Igualtat
Nascuda a Arenys de Munt fa 
44 anys, és mare de dues filles 
i sempre ha estat implicada en 
el voluntariat i el teixit assossia-
tiu del poble. Va formar part del 
Consell Escolar de l'escola Sant 
Martí, des del qual es va impul-
sar l'Escola de Música avui ple-
nament consolidada. Paral·lela-
ment, fou Presidenta del Centre 
Moral en un mandat molt pro-
ductiu, impulsant la creació de la 
Coral Veus de Munt i coordinant 
la restauració de les figures del 
pessebre, entre moltes altres ac-
cions que van contribuir a posar 
al dia els actius de l'entitat.
És una persona molt sensibi-
litzada amb tot el que fa refe-
rència a l'alimentació per tal de 
mantenir una bona salut. En 
l'àmbit laboral, disposa d’una 
gran experiència en el món de 
la construcció i l’urbanisme, ha-
vent treballat en empreses del 
sector compaginant la direcció i 
la presa de decisions, comptabi-
litat i administració. Actualment 
és agent de la propietat immobi-
liaria i empresària del sector.
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Per les Regidories d'Esports, 
Transparència i Comunicació
Veí del barri del Pi Gros, 46 anys, 
casat amb dos fills. Molt implicat 
en el teixit associatiu del poble,  
va ser un dels impulsors, fa 15 
anys, del renéixer de la Breda del 
Pi Gros i durant 10 anys un dels 
responsables de l’organització. 
També va formar part del consell 
escolar de l’escola Sant Martí.
Implicat en el projecte republi-
cà des de la seva militància a les 
JERC fa més de 30 anys, ha estat 
president de la secció local d’ERC 
i actualment és el responsable de 
política municipal i finances. 
Enginyer en Informàtica de Ges-
tió, disposa de 20 anys d'experi-
ència treballant com a responsa-
ble informàtic i organització en 
diferents ajuntaments.
Molt vinculat al món de l'esport, 
ha estat delegat d’equips de bàs-
quet i ha corregut diferents ma-
ratons d'asfalt i muntanya, ultres 
i una ironman per equips. 
Aquesta àmplia experiència en el 
món municipal i el seu coneixe-
ment del sector esportiu fa que 
sigui un excel·lent candidat per 
liderar les regidories d'Esports, 
Transparència i Comunicació.

Per les Regidories de Coordi-
nació, Gent Gran i Atenció a les 
Persones
Nascuda a Arenys de Munt fa 45 
anys, és mare d’una filla i sempre 
ha estat vinculada en diverses
associacions per la cohesió del 
poble i per la llibertat del país.
Animalista convençuda, l'any 
2001 va fundar la protectora dels 
dos Arenys (DADA), una associa-
ció sense ànim de lucre que pre-
ten ajudar i millorar la qualitat de 
vida dels gats de carrer, de la qual 
també en fou presidenta. 
Implicada des de fa anys en l'or-
ganització de la Breda de Plaça, 
actualment és la seva presidenta.
Activista i lluitadora incansable 
per la llibertat del nostre país, ha 
format part de diferents entitats, 
i actualment és una de les cares 
més actives en els actes indepen-
dentistes d'Arenys de Munt.
Profesionalment, és diplomada 
en història i sempre ha realitzat 
treballs al servei de les persones. 
Amb un tracte exquisit i amb la 
intenció sempre present d'ajudar 
als que més ho necessiten, cre-
iem que és la candidata ideal per 
gestionar les Regidories de Gent 
Gran i d’Atenció a les Persones.

Per les Regidories de Joventut, 
Medi Ambient i Sostenibilitat
Nascuda a Arenys de Munt fa 33 
anys i veïna de la Riera. És mare,
psicòloga de formació I Màster en 
psicologia clínica infantojuvenil, 
atenció precoç i neuropsicologia.
Implicada en diferents entitats 
del poble, també ha estat treba-
llant durant molts anys en l’àm-
bit de l’educació i el lleure infantil 
i juvenil al nostre poble, a les Ca-
tecolònies, de les qual va arribar 
a ser cap d’un dels torns, i tam-
bé en casals d’estiu, actualment 
encara essent coordinadora del 
Racó de Vacances. També va for-
mar part de les meses en la con-
sulta popular de 13S de 2009.
El 2015, fou regidora "virtual" fins 
que la Junta Electoral va donar 
com a válid un vot nul del PP 
que li va treure la regidoria.
Disposa de més de 10 anys d’ex-
periència en psicologia infantil i 
adolescent treballant en l’àmbit 
privat i públic, a través del Depar-
tament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, com a psicòlo-
ga i orientadora educativa.
Per tot això, volem que sigui la 
nostra candidata a ocupar la re-
gidoria de Juventut 2019-2023.

Per la Regidoria de Noves Tec-
nologies i Promoció Econòmica
Veí del Pi Gros, 34 anys, molt ar-
relat al poble des de ben petit. 
Lligat al projecte de les Cateco-
lònies, on ha liderat els temes de 
comunicació de l'entitat. Va for-
mar part de les meses en la con-
sulta de 2009 i fou RA en el Re-
ferèndum de 1 Oct. de 2017.
Els darrers anys, també ha exer-
cit de secretari de comunicació 
d'ERC a Arenys de Munt.
Enginyer Superior Informàtic, ha 
treballat dins el món de la con-
sultoria informàtica en diferents 
empreses d'àmbit privat, oferint 
solucions en la plataforma SAP 
en diferents projectes nacionals 
i internacionals orientats al sec-
tor de l'energia.  Ha viscut a Has-
selt (Flandes), Madrid, Glasgow 
(Escòcia) i Tel Aviv (Israel), cosa 
que li ha donat un gran bagat-
ge personal en entendre dife-
rents cultures i metodologies de 
treball, així com una bona visió 
estratègica per tirar endavant 
els nous reptes que necessita 
Arenys de Munt per consolidar i 
millorar el model de Tecnologies 
de la Informació, Promoció Eco-
nòmica, Turisme i Comerç.
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Nascuda a Barcelona, fa 
23 anys que va venir a 
viure a Arenys de Munt. 
Mai hagués cregut que 
pogues viure en un po-
ble, però es va enamo-
rar d'Arenys. Veïna de la 
urbanització de Collsa-
creu, professionalment 
és productora de TV.

Fa més de 15 anys que 
viu a Arenys de Munt, 
on creix la seva filla. 
Vinculat al món del dis-
seny, la comunicació i 
les TIC. Ha estat presi-
dent de l'AMPA de l'Es-
cola Sobirans i ha parti-
cipat al FUM, FUM, FUM 
i a dos pregons de FM.

Nascuda a Pontevedra 
i criada a Aragó, fa 28 
anys que és una catala-
na més. Ha treballat en 
diferents àmbits com 
l’administració local, ca-
sals de joves, i actual-
ment en la hostelería, 
essent la propietaria del 
Bar El Caliu.

Nascut a Arenys de 
Munt i criat a Sobirans. 
20 anys, veí de la Plaça 
de l'Església i estudiant 
d'História a la Univer-
sitat de Girona. Amant 
dels turons que envol-
ten la part alta de la Rie-
ra i involucrat en la vida 
associativa del poble.

Nascuda a Barcelona fa 
66 anys. Arquitcte d'in-
teriors de professió i 
veina d'Arenys de Munt 
per elecció. Aficionada 
a l'escriptura i a la lectu-
ra. Amant de la natura i 
amiga del món sencer. 
Voluntària en diferents 
àmbits del nostre poble.

Veí del Panagall, 65 
anys, membre de la Bri-
gada durant 22 anys, 
jugador i entrenador 
del CE Arenys de Munt 
Hockey, i membre de la 
penya barcelonista del 
poble. Molt aficionat a 
caminar per les munta-
nyes del nostre entorn.

Nascuda a Arenys de 
Munt, estudiant de Pu-
blicitat i Relacions Pú-
bliques, 21 anys. Vin-
culada amb el Centre 
Moral, amb les Cateco-
lònies, amb la Nit Jove 
de la Breda de la Plaça i 
amb la Comissió de fes-
tes Jove "La Turrada". 

Nascut a Arenys de 
Munt fa 20 anys, és es-
tudiant de l'Institut del 
Teatre. Integrat plena-
ment al poble, és can-
tant de Kalabranda, 
forma part de l'Esbart 
Dansaire, és monitor de 
les Catecolònies, i partii-
pa a teatre i Pastorets...

Independensista des de 
ben petita, passional, 
amant dels animals, la 
música i la dansa. Amb 
ganes de canviar el 
món. Titulada a la Royal 
Ballet i Másters de Con-
temporani i Musicals,  
actualment dirigeix l'Es-
cola de Dansa la Riera.

D'origen extremeny, va 
abraçar l'independen-
tisme un cop va venir 
a Arenys de Munt i va 
viure els fets del 13S de 
2009. Molt actiu en la 
vida associativa, orga-
nitzador de la Breda del 
Pi Gros i membre Club 
Ciclista Arenys de Munt.

Veí del barri de Can 
Borrell, 57 anys, alcalde 
d'Arenys de Munt 2013-
2019 i actualment direc-
tor de serveis de la Con-
selleria d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, vol 
seguir aportant experi-
ència en el projecte re-
publicà per Arenys.

Veïna de l'Ajup, nascu-
da a Arenys de Munt 
fa 49 anys. Titulada en 
empresarials i apassi-
onada de la seva feina, 
forma part de la direc-
tiva de la Associació de 
Càmpings de Barcelona 
i des de fa 16 anys diri-
geix el seu Camping.
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Arenyenca des de fa 13 
anys, involucrada en el 
món de l'educació des 
de fa anys treballant 
com a auxiliar d'educa-
ció infantil, vetlladora i 
monitora de lleure. In-
dependentista des de 
jove i aficionada a la fo-
tografía i a la natura.

35%
Militants d’ERC

65%
Independents

11
Homes

12
Dones

EXPERIÈNCIA
I RENOVACIÓ! 

DIFERENTS 
PERFILS AMB 

EMPENTA
I COMPROMÍS!

70%
de renovació

respecte a la llista
electoral de 2015
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Arenyenc de 62 anys, 
casat i avi. Antic mili-
tant i regidor del PSC, 
dóna suport a ERC per 
aconseguir la indepen-
dència. Voluntari de la 
Creu Roja, membre del 
Club d’Hockey durant 
25 anys (delegat i utiller 
primer equip i Junta).

Regidora d'Esports, Sa-
nitat i Gent Gran des de 
fa 6 anys. Infermera de 
professió, gran apassio-
nada de la muntanya i 
implicada en el projec-
te d'Amunt Nepal, per 
equipar un hospital al 
Nepal, seguirà vincula-
da al projecte d'ERC.



 11 | MÉS I MILLORS PARCS INFANTILS 03 | RECUPERACIÓ CELLER CAN BORRELL  04 | ENJARDINAMENT ESCOCELLS RIERA
 

 05 | SUBVENCIÓ 240.000 EUROS CENTRE  06 | ESPECTACLES PER NENS DE PRIMER NIVELL

 07 | NOU ESPAI CATÀ AL SANT MARTÍ  08 | NOVA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS

 09 | MILLORES EN ESPLAI DE JUBILATS  10 | RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA LOCAL



 11 | MÉS I MILLORS PARCS INFANTILS  12 | PASSEJADES PER LA GENT GRAN 

 13 | RENOVAT ESPAI JOVE L'ESCORXADOR  14 | NOVA PISTA MUNICIPAL REGLAMENTÀRIA

 15 | MÉS INVERSIONS EN LES URBANITZACIONS  16 | NOU ENLLUMENAT DE NADAL

 17 | PROJECTE BRIGADA JOVE CADA ESTIU  18 | MÉS INVERSIONS AL POLÍGON INDUSTRIAL 

 06 | ESPECTACLES PER NENS DE PRIMER NIVELL

 08 | NOVA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS



 19 | NOVA GESPA AL CAMP DE  FUTBOL  20 | CICLES CONCERTS SANTA FLORENTINA

 21 | NOVES PISTES DE PADEL ZONA ESPORTIVA  22 | CAMÍ LATERAL ENTRADA DEL POBLE

 23 | CARRERS I PLAÇA SANT CARLES  24 | NOU BIKE PARK CAMÍ DE LOURDES

 25 | NOVA PLAÇA DEL PI GROS  26 | NIT JOVE AMB GRUPS DE NIVELL NACIONAL
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