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Un gran equip!

Tinc 48 anys. Vaig néixer a Sant Andreu del 
Palomar, a Barcelona, i soc gelidenca des de 
fa més de 25 anys. Diplomada en ciències em-
presarials, amb un postgrau en Comerç Inter-
nacional. 

Diputada del Parlament de Catalunya des del 
juny de 2018, per la qual cosa estic en exce-
dència de la meva feina com a tècnica del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, on treballo des del 1990. Al Par-
lament formo part de les comissions d’Interior, 
d’Igualtat i de la Sindicatura de Comptes i soc 
vicepresidenta de la comissió d’Agricultura i 
responsable del projecte de llei vitivinícola.

Soc regidora de l’Ajuntament de Gelida i por-
taveu d’ERC des de 2007. També vaig ser del 
2011 al 2015 la vicepresidenta de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès.

He col·laborat amb Ràdio Gelida. Soc sòcia 
de la Unió del Casal Gelidenc, de l’Associa-
ció d’Amics del Castell de Gelida, de la Penya  
Blaugrana de Gelida, del Barça, de l’Assem-
blea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural. 

Estic molt satisfeta de poder-vos presentar 
aquest gran equip de gelidencs i gelidenques il·lu-
sionades, formades i disposades a tornar a omplir 
de vida, de projectes i de futur aquest preciós po-
ble nostre. Som persones que durant anys hem 
treballat, que treballem i que treballarem per 
construir la Gelida que volem per als pròxims 
20 anys, per posar-la a caminar, mantenint el nos-
tre entorn i la nostra manera de viure, cap al futur. 

És un honor encapçalar aquest magnífic grup de 
persones preparat per ser el canvi que li cal a Geli-
da. I encara és més honor fer-ho acompanyats per 
tota la gent que trobareu que ens ha volgut fer 
costat en aquest projecte engrescador.



Daniel Garcia 
Peris

Marga Bertran 
Morell

Santi Gracian 
Sitjà

Anna Mititieri  
Peiró

Agustí Rivero 
de la Cruz

Matilde Pinto 
Lucas
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47 anys. Llicenciat a la 
UOC. Treballo de pro-
fessional turístic. Soc 
membre de la junta dels 
Amics del Castell, soci de 
la UCG, col·laborador de 
Ràdio Gelida i del Cos de 
Portants del Sant Crist, 
membre de l’A.E. Córrer a 
Gelida i Club Excursionis-
ta Gelida, excoordinador 
de l’ANC Gelida, impulsor 
de la Penedesfera i volun-
tari de La Marató de TV3.

64 anys. Mestra, tinc 2 fills. 
Nascuda a Barcelona, en 
fa 34 que visc a Gelida. 
Formo part del Patronat 
de la Fundació Gelida, del 
Racó del Tercer Món i de 
Ca la Llúcia. Coautora de 2 
llibres de cuina i un d’Edu-
cació Primària. He format 
part de l’Esbart Rocasagna 
i del consorci Xarxa Viària. 
He col·laborat amb Ràdio 
Gelida en programes i com 
a tertuliana.

52 anys, vaig néixer a Grà-
cia (Barcelona), gelidenc 
des de 1995. He treballat 
durant 34 anys vinculat al 
sector Transport, Logística 
i Duanes. Aficionat al Ball 
de Bastons i la cultura po-
pular en general, Tertulià 
de Ràdio Gelida, vinculat 
a l’Esbart i Gegantons 
de Gelida. Enamorat i 
compromès amb aquest 
poble que ha vist créixer 
els meus 2 fills.

45 anys. Llicenciada en 
Traducció i interpretació. 
Traductora “freelance”, 
mare de dos fills. He col·la-
borat amb Ràdio Gelida i 
el Club de futbol Gelida, ac-
tual presidenta de l’AMPA 
de l’IES Gelida. M’encanta 
el ioga i passejar, preocu-
pada pel futur de les noves 
generacions i amb ganes 
de treballar per assolir un 
Ajuntament eficient, trans-
parent i participatiu.

41 anys. Nascut a Barce-
lona, visc amb la meva 
família al barri de St. 
Salvador des de 2006 d’on 
soc president de l’Asso-
ciació de Veïns. Enginyer 
tècnic en informàtica de 
sistemes i he treballat en 
empreses dedicades a la 
telefonia, als jocs de mòbil 
i actualment a la Internet 
de les coses i la Intel·ligèn-
cia Artificial.

22 anys. Nascuda a Gelida, 
de pare barceloní i mare 
francesa. He fet gimnàs-
tica, he estat a l’Esbart, 
presidenta de l’Assemblea 
de Joves, i ara en soc 
membre. Vaig viure un any 
a Alemanya i fa tres anys 
que treballo a Barcelona 
en el sector de la moda. 
Un dels meus objectius és 
millorar Gelida perquè els 
joves no hagin de marxar.



Quim Palomera  
Plans

Pilar Viñals  
Gil

Albert Sancho 
Font

Irene Vidal 
i Garcia

Genís Llopart  
Massana

Cristina Guillaumet 
Martínez

Pere Josep Palacios 
Peña

Roser Cuadros  
Margarit
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26 anys. He estudiat Vitivini-
cultura, treballo a Can Pascual, 
he col·laborat a Ràdio Gelida, 
m’apassiona i em preocupa la 
natura, membre del grup Foc.

26 anys, soc professora, 
sempre vinculada al poble de 
forma activa, ja sigui amb el 
comerç local, entitats culturals 
o voluntariats socials.

38 anys. Diplomat en Ciències 
Empresarials per la UOC. Pre-
sident de l’A.E. Córrer a Gelida. 
M’agrada l’esport i llegir. 
Treballo d’administratiu.

41 anys. Soc gelidenca des de 
fa 17 anys, mare de tres filles. 
Tinc estudis de Filosofia i His-
tòria. Militant de la cultura i de 
la llibertat per sobre de tot.

27 anys. Nascut a Gelida. 
Els animals, la fotografia i 
les sèries són algunes de les 
meves passions, he fet uns 
quants anys de col·laborador 
a Ràdio Gelida.

48 anys. Nascuda a Balaguer, 
gelidenca des de fa 17 anys. 
Soc Enginyera industrial, casa-
da i mare de 2 nens. M’agrada 
el teatre, llegir, caminar i les 
festes.

57 anys. Nascut a Barcelona. 
Professor de Judo i Jiu-Jitsu. 
Funcionari de Generalitat, 20 
anys a l’IES Gelida. M’agrada 
el disseny, l’arquitectura, viat-
jar i el Tai-Chi.

43 anys. Metge de família es-
pecialitzada en Cures Pal·liati-
ves. Treballo a l’ICO Hospita-
let. Mare de 3 fills. Enamorada 
dels llibres, la música i la 
natura.



Adrià Oliver  
Almirall

Esperança de Pablo 
Arriba

Arnau Romagosa 
Plans

Consol Güell 
Mur

Pau Xuriguera  
Solà

Rosa Garcia 
Bosch

Jordi Rosell  
Cusó

Núria Mas  
Vilaplana
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20 anys. Estudio un Cicle Su-
perior d’Integració Social. Afi-
cionat a mirar sèries, escoltar 
música, sortir amb els amics, la 
natura i els animals.

58 anys. Nascuda a Segòvia, 
gelidenca des de 1961. Mare 
de 2 fills, membre de la junta 
de l’AMPA Montcau durant 10 
anys. M’agrada llegir, el teatre 
i viatjar.

26 anys, nascut a Gelida, soc 
tècnic superior en salut am-
biental, vinculat al CF Gelida 
com a jugador i exentrenador, 
exdansaire de l’Esbart.

67 anys. Gelidenca des de 
1990, Prof. Mercantil, analista 
informàtic, casada, 3 fills, 4 
nets, enamorada de la natura, 
la lectura, la música i la cuina.

76 anys. Nascut a França de 
pares exiliats, tècnic superior 
en relacions públiques, expre-
sident de la coral Intimitat, soci 
dels Amics del Castell i de la 
UCG.

63 anys. Nascuda a Sants, tinc 
llaços amb Gelida des de 1974. 
M’agrada la cultura i treballar 
per les entitats i associacions 
del meu poble.

48 anys. President de l’Esbart 
i de la Sec. local d’ERC Gelida, 
exregidor de l’Ajuntament. 
Convençut que cal apostar per 
l’educació com a inversió de 
futur.

50 anys. Soc mestra a l’escola 
pública. Vaig ser directora de 
la llar d’infants el Cérvol Blau i 
col·laboradora de l’Esbart i els 
Gegants a Gelida.



Abdó Gómez  
Gallego

Agustí Pena  
Martínez

Alícia Huertas  
Martín

Albert Mauri  
i Martí

Assumpta Malet 
Figueras

Jo també votaré ERC de Gelida. I tu?

Ilda Gili 
Millera

Irene Puig  
Campreciós

Joaquim Julià  
Rabassa

Joan Cusó  
Bertran

Jordi Martínez 
Andreu

Carme Ferran  
Rius

Càrol Codó  
Gómez

Francesc  
Estébanez Tella

Cristina Bargalló 
Marquilles

Guillem Muñoz 
Escoda

Jordi Rovira  
i Figuerola

Jordi Vergés  
Payá

Juan Prados  
Castro

Josep Cusó  
Bullich

Laia Muray  
Rosell

Maite Penalba  
Martínez

Maribel Jaquet 
Moya

Montse Esteve 
Lloret

Miquel Carrillo 
Giralt

Muntsa Cervera 
Rius



Núria López  
Lladó

Oriol Rodríguez 
Gomis

Rafa Bargalló  
Roca

Pol Jaquet  
Rosell

Ramon Jou 
Prat

Toni Raja  
Vic

Xavier Aguilá 
Bueno

Míriam Pérez  
Martos

Luis Tercero  
Estepa

Virginia Torres
Castells

Reyes Marquilles 
Olóndriz

Rocío Peiró  
Sendra

Roser Sancho  
Miquel

Roger Gracián  
Mas

Toni Ferran  
Mèlich

Esperança Sánchez 
Maqueda

Ventura Alayo 
Parra

Neus Segura  
Cabestany

Clàudia Pasqual 
López

Martí Rosell
Ollé

Bet Barrufet  
Villalón

Francesc Pascual 
Subirana

Xavi Cosp  
Marfà

Manel Palahí  
Roca

Carles Espinach
Llavina
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