
LLISTA ESQUERRA ELECCIONS 2011 TÀRREGA

1. Jordi  Ramon  i  Torres  (Tàrrega,  1971)  
Esquerra
Cap  de  llista  per  Esquerra  a  l’Ajuntament  de  Tàrrega.
Escollit  regidor  el  2003,  i  el  2007.  Ha  estat  regidor
d'Esports, Ensenyament, Joventut. Actualment és regidor
de Cultura i  primer  tinent d’alcalde. És coordinador del
grup d'esquerra a la Diputació de Lleida.

2. Tomàs  Pujol  i  Castells  (Tàrrega,  1956)  
Esquerra
Llicenciat en filosofia. Professor a l’IES d'Artesa de Segre.
Director  dels  Serveis  Territorials  de  Lleida  del
Departament de Benestar i Família de 2004 a 2006 i de
Governació i Administracions públiques de 2007 a 2011.
Ha estat president local de 2003 al 2005 i actualment és
president comarcal.

3. Pilar Farré i Farré (Sunyer, 1975)

Diplomada  en  Ciències  Empresarials  i  Llicenciada  en
Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de
Lleida.  Ha  estat  tècnica  economista  a  l'APLOELL
(Associació  Per  a  l'Orientació  Empresarial  i  Laboral  de
Lleida)   gerent  de  l'Institut  Municipal  de  Mercats  i
Consum  de  2005  a  2007.  Ha  donat  classes  com  a

professora associada al Departament d'Economia Aplicada a la UdL.

4. Montse Duran Purgimon (Tàrrega, 1965)

Llicenciada  en  Geografia  i  història.  
Professora de Secundària a l'Institut Alfons Costafreda de
Tàrrega.
Duu  a  terme  la  coordinació  de  Mediació  Escolar  i  la
coordinació  d'Activitats.  És  Tutora  de  segon  de
batxillerat. 

5.  Sara  Bailac  i  Ardanuy  (Tàrrega,  1986)  
JERC  
És Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració.
Treballa en l’àmbit de les polítiques per a la igualtat de
gènere. Ha estat una de les pioneres de la blogosfera
catalana amb `Realitats i Miratges’.  Com a poeta, ha
publicat “Inventari d’afectes perduts” amb què el 2007
obté  el  Premi  de  Poesia  Joan  Perucho  ‘Vila  d’Ascó’  i

“Vénen turbulències”. És militant de les JERC des del 2005, on ha ocupat
càrrecs  a  nivell  local  i  nacional.  És  membre  de  l’associació  cultural
Guixanet de Tàrrega. 



6.   Miquel  Aguilar  i  Montero  (Lleida,  1980)  
Esquerra  
Llicenciat en filologia catalana. Ha col.laborat en diferents
diaris  i  publicacions.  Treballa  com  a  corrector.  Militant
d’esquerra des del 1999.

7.  Teresa  Canals  i  Solé  (Castellserà,  1957)  
Esquerra  
Tècnic  Superior  en  Química  Ambiental.  Treballa  al
Departament  de  cultura  de  Lleida.  Ha  estat  vocal  a  la
Junta del districte de Ponent. Membre de l'Esbart Albada.
Ha ocupat la Secretaria de la Dona d’esquerra–Tàrrega des
de 2005 i la secretaria d'organització de 2007 a 2011.

8.  Magí  Ninot  i  Aloy  (Passanant,  1958)  
Independent
Monitor encarregat d'una empressa d'inserció  laboral de
Tàrrega.  Ha estat  president  de l’AMPA de l'escola  Jacint
Verdaguer  i  de  l’IES  Manuel  de  Pedrolo.  És  voluntari  a
l’Agrupament Escolta de Tàrrega.

9.  Àngels  Calderó  i  de  la  Puente  (Tàrrega,  1964)  
Independent
La seva trajectòria vital, professional i política està lligada a la
capital  de l'Urgell,  on va cursar estudis i  ha desenvolupat la
seva  vida  laboral,  en  el  comerç  i  després  com  auxiliar
administrativa a l'empresa Ros-Roca on treballa. Simpatitzant
d’Esquerra, ha format part de la llista municipal les darreres
ocasions. El 2007 és escollida regidora d'habitatge, joventut i

polítiques d'igualtat.

10. Francesc Macià Mo (Tàrrega, 1986)

JERC

Està acabant els estudis de Sociologia a la Universitat de
Barcelona.  Portaveu  de  les  JERC  de  Tàrrega.  Va  ser
membre de  la  mesa del  Consell  Nacional  de  les  JERC.
Treballa en diferents grups de recerca i és especialista en

sociologia urbana.



11.  Maria  Elena  Castillo  i  Castells  (Lleida,  1973)  
Independent
Diplomada en educació física. És mestra d’educació física i
cap d'estudis a l'escola Jacint Verdaguer.

12.  Josep  M.  Pérez  i  Ruiz  (Barcelona,  1963)  
Esquerra  
Ha  estat  cap  administratiu  en  una  empresa  metal·lúrgica  de
Tàrrega. Actualment treballa en un despatx d'advocats. Membre
de l'Esbart Albada i de l'Associació de geobiologia GEA.

13. Sònia Ramon i Torres (Tàrrega, 1973)

Esquerra

Treballa d'encarregada de secció en una gran superfície.
És membre de l'AMPA de la llar d'infants La Pau.

14. Carles  Orts  i  Pons  (Tàrrega,  1973)  
Independent
Comercial  d’una  empresa  de  material  elèctric  de
Tàrrega.  Cap  de  l’Agrupament  Escolta  de  Tàrrega
durant vuit anys.

15. Meritxell Rius (Tàrrega, 1992)

JERC

Estudia ciències polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
Consellera nacional de les JERC. Secretària d'organització i
finanaces de JERC Tàrrega.

16. Jaume Folguera (Térmens, 1969)

Esquerra

Va  estudiar  a  la  universitat  de  Barcelona.  Treballa  de
comercial de productes farmacèutics.

Va ser president d'esquerra Tàrrega del 2005 al 2007.



17.  Jordi  Porta  i  Prats  (El  Talladell,  1973)  
Esquerra  
Empresari del sector del moble. Escollit regidor d’Esquerra
de  2003  a  2007,  fent-se  càrrec  de  les  regidories  de
Serveis Socials, Sanitat i Pobles Agregats. Exercí d’alcalde
pedani d’El Talladell els anys 2002–2003.

18.  Xavier  de  Paz  i  Solanes  (Campdevànol,  1979)  
ERC  
Llicenciat  en  veterinària  a  la  UAB.  Treballa  d'assessor
tècnic  en  producció  i  sanitat  porcina.  Ha  estat  vinculat
durant anys als agrupaments Escoltes de Vic i Folgueroles
(Osona).

19. Victòria Castells i González (Tàrrega, 1973)

Esquerra

Mestra i logopeda. Treballa en una escola rural de mestra
de primària. Ha estat presidenta comarcal d'esquerra de
2004 a 2010. Membre de l'executiva local d'esquerra de
l'àrea de finances. Vinculada a l'agrupament escolta de
Tàrrega i  als  equips de formació de la  demarcació.  Ha

estat fundadora de l'associació Guixanet per la cultura nacional.


