
Rossend Vila Vilaró 
57 anys

Isaac Peraire Soler 
26 anys

Montserrat Juvanteny Canal
30 anys

Ramon Font Coma 
50 anys

Judit Pons Baños 
32 anys

Yolanda Roset Aligué 
33 anys

Rossend Costa Lòpez
30 anys 

Ferran Chacón Gost 
32 anys

Montserrat Canal Espuñes
52 anys 

Albert Prats Freixa
42 anys

Rosa Peraire Amella 
43 anys

Ramon Besora Torradeflot 
63 anys

Joan Mill Perarnau 
37 anys

Xavier Serrat Gimenez 
21 anys

Josefina Domènech Bruch
61 anys 

Ramon Soler Pujols 
50 anys

Joan Torras Guitart
31 anys 

Esteve Bubé Vila 
51 anys

Ramon Maria Riera Cortés 
52 anys

Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona. 
Treballa com a tècnic dinamitzador al Servei de Joves de 
l’Ajuntament de Vic. Regidor d’Esquerra des del 2007. Membre 
de la Colla Gegantera. Ha participat en diverses entitats 
locals i comarcals. Ha format part de la direcció comarcal 
d’Esquerra i actualment forma part de la Direcció Nacional de 
les Joventuts d’Esquerra (JERC)”. 

Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració. Cap 
d’administració d’Esquerra. 
Regidora d’Esquerra des del 2003, fins el 2007 responsable 
de les àrees de Joventut, Sanitat i Serveis socials. Actualment 
és la presidenta d’Esquerra Prats. Forma part de la direcció 
d’Esquerra a la Catalunya Central i ha format part de la 
direcció d’Esquerra-Osona. Membre fundadora del Consell de 
Joventut de Prats. Ha col·laborat en diverses entitats locals.

Treballa al tèxtil. Ha sigut el president de l’Associació de 
Mares i Pares de l’Escola Lluçanès. Soci de diferents entitats 
locals.

Infermera Especialista en Salut Mental. Premi Extraordinari 
de diplomatura al millor expedient acadèmic de la promoció. 
Treballa al Consorci Hospitalari de Vic i dóna classes a la 
Universitat de Vic. Regidora d’Esquerra des del 2007. Membre 
de la Delegació d’Osona del Col·legi Oficial d’Infermeria 
de Barcelona. Està vinculada a diverses entitats culturals i 
musicals supramunicipals. 

Diplomada en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de 
Vic. Premi Extraordinari de diplomatura al millor expedient 
acadèmic de la promoció. Mestra d’Educació Especial i 
Coordinadora d’Informàtica a l’Escola Lluçanès. Actualment  
és membre del Consell Escolar Municipal i de la Comissió del 
Carnestoltes.

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per 
la Universitat de Vic. Màster d’alt rendiment. Profes-
sor d’Eduació Física del Departament d’Ensenyament. 
Ha treballat d’entrenador de futbol, preparador físic i 
monitor d’esquí. Ha estat director de l’Associació de lleure 
l’Alternativa durant 9 anys i vinculat a diferents entitats 
esportives del municipi.

Director d’activitats de lleure infantil i juvenil, i músic. Ha 
estat membre fundador del Consell de Joventut  de Prats. Ha 
colaborat en diverses entitats culturals del poble.

Llicenciada en Filosofia i Lletres especialista en Ciències de 
l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en 
Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Vic. Des del 1981 
treballa a l’escola Presentació de la Mare de Déu. Regidora  
d’Esquerra del 2003 al 2007. Ha format part del Consell 
Escolar Territorial de Barcelona Comarques. Ha estat membre 
del Centre d’Estudis del Lluçanès. Ha col·laborat amb el Grup 
de teatre L’Estel de Prats de Lluçanès. 

Diplomada en Graduat Social per l’Escola de Gra-
duats socials de Barcelona. Administradora gerent 
de l’empresa on treballa. Membre de la junta de 
l’Associació d’empresaris del polígon Bufalvent de 
Manresa.

Llicenciat en teologia. Professor de secundària. Regidor 
d’Esquerra des del 1995 i alcalde de Prats del 2003 al 
2007. Ha regentat durant anys una impremta a Prats. Ha 
format part de diferents juntes  d’associacions i entitats 
locals.

Treballa a Canal Català Osona com editor d’informatius. 
Regidor d’Esquerra i Conseller comarcal del 2003 al 
2011. Forma part de la direcció d’Esquerra Osona i 
d’Esquerra Prats. Vinculat a diferents entitats praden-
ques, actualment és el secretari de la Societat Ocellaire 
de Prats de Lluçanès.

Diplomat en infermeria a l’Escola Universitària 
d’Infermeria de la Vall d’Hebron.
Actualment treballa a l’Hospital de la Santa Creu de Vic. 
Ha format part del consell escolar de l’IES Castell del 
Quer i del Consell Escolar Municipal. Membre de la colla 
gegantera. 

Treballa a la confecció. Ha col·laborat en diferents 
entitats culturals de Prats.

Pagès. Representant d’Unió de Pagesos al Lluçanès. 
Membre del Consorci del Lluçanès. Ha sigut regidor 
d’Esquerra del 1995 al 2003. Fundador de la “Plataforma 
el Lluçanès és comarca”. Membre de la Unió Excursio-
nista Prats. 

Tècnic de Grau mig en instal·lacions electrotècniques. 
Treballador de Depuradores d´Osona. Soci de la Unió 
Ciclista del Lluçanès.

Treballa a l’indústira agroalimentària. Ha estat president 
de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Lluçanès. Col·laborador en diverses entitats locals. 
     
    

Enginyer tècnic agrícola. Treballa al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
natural de la Generalitat de Catalunya. Col·labora en 
petit comerç familiar.

Empresari. Regidor d’Esquerra del 1995 al 1999. Ha sigut 
el President de la Unió de Botiguers i Comerciants de 
Prats. Ha estat vinculat a diferents entitat locals.

Tècnic especialista en imatge i so. Treballa com a operador 
d’imatge en diferents canals de televisió. Ha col·laborat en 
diferents associacions locals, l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes Escola Lluçanès, la Plataforma per una escola 
bressol municipal i en l’organització del referèndum per la 
independència a Prats.



AVANCEM  JUNTS!

Amb pas ferm.
VOTA!

pratsdellucanes@esquerra.org
www.esquerra.cat/pratsdellucanes

Un equip preparat

A les mans teniu el tríptic de presentació de 
les persones que formem l’equip d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – AM. Una candidatura 
de persones preparades, formades, honestes, 
constants i amb moltes ganes de treballar pel 
poble des de l’Ajuntament.

Som un equip que estem a punt per a portar 
les regidories en les que l’Ajuntament s’ha 
d’organitzar. Des dels serveis a les persones, 
l’economia, la via pública, l’esport, l’educació, 
l’urbanisme, la cultura, la sanitat…

Volem treballar en la quotidianitat, en grans 
projectes, en el present i encarant el futur, pel 
poble i la comarca. Al vostre costat.

I ho farem de forma oberta, transparent i 
participativa, comptant amb totes i tots.

Per això ens presentem, i demanem que ens feu 
confiança.

Esquerra – Prats de Lluçanès


