22 - Pere Raset Poch: (1952) Professional del món de la restauració,
jubilat. Ha treballat també en el món de la moda d’home. Vinculat al món
de les entitats esportives i aficionat a la fotografia.
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23 - Veronica Lambert Hall: (1956) Llicenciada en Psicologia i magisteri.
Traductora, professora d’anglès a la UOC i examinadora d’anglès per la
Universitat de Cambridge. Ha col·laborat amb diverses entitats locals.
24 - Massimiliano Neglia: (1984) Nascut a Rovigo (Itàlia), viu a l’Escala
des de 2010. És pèrit en electrónica i telecomunicacions tècnic de radiologia i radioteràpia. Actualment es dedica a l’hostaleria.
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25 - Angela Alenyà Sabadí: (1996) Tècnica en confecció, patronatge i
disseny de moda per la UdG i està iniciant un projecte empresarial a
l’Escala en aquest àmbit. Forma part de l’entitat juvenil Xalats de l’Escala.
26 - Nélida Hayydeé Pepe Gómez: (1959) Nascuda a Buenos Aires
(Argentina). Viu a l’Escala des de 1998. Treballa en una empresa de
serveis i ha col·laborat, com a alimentadora en colònies de gats, amb
l’associació SolGat.
27 - José Luís Sánchez Martínez: (1944) Administrador d’hospitals
jubilats. Ha estat membre de la junta de govern de l’Hospital del Mar i de
la junta directiva de Youth for Crist Espanya. Ara, és el pastor de l’Església
Baptista de l’Escala.
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#FemlEscala
Etna Estrems Fayos: (1982) Arquitecta i llicenciada en Comunicació Audiovisual. És regidora a l’Ajuntament de
l’Escala i Consellera Comarcal des de 2015. Membre fundadora i voluntària de l’Anxova Peluda.
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2 - Frederic Guirado Ballester: (1976) Empresari del sector turístic i
hostaler amb àmplia experiència professional. Membre del teixit associatiu (ADET, UBET, president de la Cuina de la Sal). Activista Independentista.

12 - Judith Molero López: (1966) Auxiliar d’infermeria i geriatría. Ha
treballat a la residencia de gent gran Els Pins, a l’Escala i també a l’Oficina
del defensor del ciutadà de l’Ajuntament de Girona. Membre de la Batuscala.

3 - Caterina Ribera Alemany: (1963) Tècnica en disseny gràfic i Community Mànager especialitzada en blocs corporatius, xarxes socials i
relacions públiques 2.0. Combina la seva activitat amb l'administració de
finques.

13 - Gregori Rivas Martín: (1970) Vicepresident del Club Bàsquet l’Escala
i entrenador de l’equip sots 25 femení. Vinculat a aquest esport des dels
12 anys i jugador fins als 41. Entrenador des de fa més de 30 anys.

4 - Albert Llach Grau: (1968) Professional de les arts gràfiques ha treballat a diverses empreses del sector. Actualment ho fa com autònom. Té
estudis d’historia.
5 - Agar Vilà Martínez: (1977) Administrativa i emprenedora. Té un
negoci de tallers de treballs manuals al nucli antic. Activa, creativa i
participativa. Li encanten la natura i els animals. Membre fundadora de
l’associació SolGat.
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6 - Paco Valls Navarro: (1980) Cambrer professional amb més de 20 anys
d’experiència en el sector de l’hostaleria. Ha estat jugador i entrenador
del futbol base del FC l’Escala. Independentista des de l’1O de 2017.
7 - Laura Ramió Beut: (1983) Diplomada en Turisme i estudiant del
màster Tourism Management And Planning, especialitat destinacions. Ha
treballat en diverses empreses rellevants del sector com Costa Brava
Centre.
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8 - Marta Tomàs Arnau: (1975) Administrativa amb estudis formatius de
grau superior en secretariat. Ha col·laborat sempre en entitats del poble
com la colla artística local, comissió de festes, pubillatge o la colla gegantera.
9 - Alberto Gómez Malleiro: (1954) Comercial jubilat. Amb arrels a Galícia
i Extremadura. Viu a Riells i reivindica activament la necessitat de
connexió de l’Ajuntament amb els barris. Convençut defensor dels valors
republicans.
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10 - Elsa Barriga Sureda: (1986) Fotògrafa professional amb negoci
propi. Té estudis de formació professional de gestió administrativa.
Membre fundadora i presidenta de l’associació protectora d’animals
l’Anxova Peluda.
11 - Martí Carmona Ros: (1980) Encarregat de torn en empresa alimentaria. Fa un pas endavant en política amb ERC perquè hi veu una manera
nova, neta i engrescadora de fer les coses. Ha col·laborat amb UNICEF.
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14 - Vanesa Alonso Quesada: (1981) Estudis de formació professional en
auxiliar d’infermeria i auxiliar de gericultura. Amb més de 15 anys d’experiència treballant en residencies de gent gran.
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15 - Anna Almazan Guillén: (1957) Llicenciada en filologia catalana,
correctora editorial i poetessa. Sòcia fundadora de Plataforma per la
Llengua i vinculada en diverses iniciatives de la lluita feminista. Militant
d’ERC des de 1992.
16 - Nezar Laghmari Benmoussa: (2000) Estudiant del curs de monitor
de vela al Club Nàutic de l’Escala.
17 - Àgata Belmonte Pérez: (1984) Tornera – fresadora amb estudis de
CFGS en Mecanització. És membre del sindicat Intersindical i presidenta
de la secció local d’ERC l’Escala. Militant d’ERC des de 2009 (inici a les
JERC).
18 - Dolors Graboleda Romaguera: (1954) Dedicada al món del comerç
local, actualment jubilada. Membre del moviment l’Escala Cívica i vinculada a diverses iniciatives entorn el món independentista com l’ANC.
19 - Raúl Ibáñez Martínez: (1978) Tècnic d’emergències en transport
sanitari. Vinculat al FC l’Escala des de 2012. Delegat i membre de la junta
temporades 2015/2016 i 2016/2017. Entrenador de futbol base al PUF
Figueres.
20 - Laura Munera Navarro: (1981) Té estudis d’història de l’art. Ara, es
dedica al món de l’hostaleria. Vinculada a la comissió de festes del seu
poble natal. A l’Escala, va impartir classes a infants amb risc d’exclusió.
21 - Antonia Rojas González: (1965) Funcionària. Responsable de
contractació i gestió econòmica dels Aiguamolls de l’Empordà i del Paratge Natural de l’Albera. Membre de l’associació IAEDEN i del Fòrum l’Escala
– Empúries.

