
Jaume Folguera Baix
Té 45 anys i és pare de dos fills. És graduat en 
Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat 
de Lleida i és director tècnic d’una empresa de 
restauració.

Magí Fontanet i Viladot
Té 45 anys. És administratiu i consultor d’em-
preses . Soci i administrador d’una consultoria 
targarina des del 2013.

Joan Palou i Padilla
Té 46 anys i és pare d’una nena. És Tècnic 
d’Orientació Laboral del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). És Llicenciat en Psicologia 
per la UOC.

Òscar Amenós Borreguero
Té 36 anys. És pare de 2 nenes. Treballa a l’em-
presa Griñó Ecològic, dedicada a la gestió in-
tegral de residus. Ha estat vinculat a l’esport 
targarí, combinant la seva participació en varis 
esports, com ara  l’atletisme i el futbol sala.

Mireia Caus Boncompte
Té 34 anys, i és mare d’un nen. Nascuda a Pe-
lagalls (La Segarra), va estudiar la Diplomatura 
de Turisme a la Universitat de Lleida. Treballa a 
Tàrrega en el sector turístic.

Mireia Ribó Llobet
Té 23 anys. És a punt de graduar-se en Estudis 
Literaris i Literatura Comparada a la Universi-
tat de Barcelona. Forma part de l’Associació 
Agrat i Bat. El teatre és una de les seves grans 
aficions i li interessen la literatura, la cultura i 
la història.

Maria Alba Salvadó Sumalla
Té 47 anys i és mare d’un nen i dos nenes. 
Sempre ha treballat en el sector del comerç, 
continuant el negoci familiar. Aficionada a la 
música, és pianista en el temps lliure.

Francesc Macià i Mo
Té 28 anys. Realitzador audiovisual, dissenya-
dor de Motion Graphics i guionista. Té estudis 
de sociologia  urbana i societat cooperativa.

Xavier Rossell-Aparicio
Té 40 anys i és pare d’un fill. És Educador Social i 
treballa com a professor al Pla de Transició al Tre-
ball de Mollerussa i Tàrrega. Coordinador de l’en-
titat esportiva Korfbal Ponent. Membre de la Co-
missió del Mercat Medieval de Guimerà. Ha escrit 
diversos llibres com “La Petita història de Guimerà”.

Maria Salomé Solà Cases
Té 50 anys i és mare de dos fills. Òptic-Opto-
metrista. Gerent de la seva òptica. Ha col·la-
borat amb el comerç a Tàrrega i és des de fa 
20 anys actriu del Grup Benèfica Associació 
Teatral.

Xavier Lecha Areny
Té 46 anys i és pare de 2 fills. Té estudis en 
Empresarials és Sobrestant i tècnic d’obres 
públiques. És gerent d’una empresa de lloguer 
d’abast estatal. Aficionat al running, caminar i 
a la fotografia. Ha estat regidor en una legis-
latura.

Xavier Talavera i Marquilles
Té 58 anys i és pare de 2 fills. Treballa al Depa-
rament d’Agricultura (DAAM). Ha estat impli-
cat en política des del 1976. Ha estat membre 
de CCOO durant 15 anys. Va ser regidor durant 
dues legislatures.

Sara Bailac i Ardanuy
Té 29 anys. És Llicenciada en Ciències Políti-
ques i de l’Administració especialitzada en co-
operació internacional i drets de les dones. És 
membre de Guixanet, i escriu poesia.

Sònia Guerra i Campo
Té 36 anys i és mare d’una filla. Llicenciada en 
Publicitat i Relacions Públiques per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, fa cinc anys que 
viu i treballa a Tàrrega.

Gemma Segués i Creus
Té 47 anys i te dos fills. És administrativa i tre-
balla des de fa més de vint anys al sector del 
comerç de Tàrrega.

Jaume Ramon i Solè
Té 58 anys, és pare de dos fills. Gestiona una 
casa de turisme rural al Talladell. Activista pel 
patrimoni cultural, arqueològic, paisatgístic i 
natural de l’Urgell i la Segarra. Ha estat regidor 
en cinc legislatures.

Jaume Sauch i Bordes
Té 68 anys. Ara jubilat, va treballar en l’àmbit 
de la seguretat ciutadana, on va formar part 
del cos de la Guàrdia Urbana de Tàrrega.
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