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Portaveu del grup municipal
d’ERC de Lliçà d’Amunt

Les 25 persones que veieu en aquesta llista, som per-
sones amb experiència en el treball actiu en entitats i 
associacions cíviques del nostre poble.

Tots  som activistes de la il·lusió per a Lliçà d’Amunt, ac-
tivistes del dia a dia, de l’anar construint serveis i opor-
tunitats des de la base, picant pedra, sense defallir.

I ara el cos ens demana portar aquesta empenta i 
experiència cap a la gestió municipal. Traslladar i en-
focar aquesta energia innovadora envers una millora 
radical i molt necessària al nostre poble.

I així ens presentem davant tota la ciutadania.
Amb la humilitat de no tenir resposta per a tot, però 
amb la força de saber el que volem.

el cos t’ho demana
Amb la consciència de saber que abans que nosal-
tres molts altres han posat de la seva part, però amb 
la convicció de que ara, com a poble, tenim una gran 
oportunitat de canvi a l’abast de tots.

Amb el coratge d’assumir una gran responsabilitat, 
però amb la certesa de que algú que treballa des de 
la política no és ni més, ni menys que un ciutadà que 
treballa colze amb colze amb totes les persones que 
compartim aquest poble.

I ens hem implicat en el projecte d’Esquerra, perquè 
volem superar barreres, volem fer créixer bé el poble, 
volem donar oportunitats, volem crear moviment, vo-
lem que el poble faci patxoca, volem que tothom se 
senti orgullós de viure a Lliçà d’Amunt.

ara sí
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Iban Martínez 
37 anys i veí del barri de l’Aliança.
Sóc pare, marit i emprenedor TIC que duu 
els bits a la sang i instructor de busseig 
que fa muntanya i política municipal.
Sóc un jove empresari dedicat al món 
tecnològic. Des que va néixer el meu fill 
he estat implicat amb les AMPA, sempre 
per ajudar a conciliar l’ensenyament es-
colar i l’educació familiar. Amb el grup 
d’Esquerra vaig trobar la motivació i la 
il·lusió de treballar activament per al bé 
de tots i fer un poble millor per als nos-
tres fills.
 

Míriam Remolà
Mestra i psicopedagoga.
M’agrada el meu poble, fa 25 anys que hi 
vaig arribar. Els meus avis tenien la casa 
i veníem els caps de setmana i amb el 
temps ens hi vam acabar quedant. Sí, 
vaig tenir sort de poder-m’hi establir i 
poder gaudir de la meva infantesa entre 
el centre i els barris. Quan va arribar el 
moment, vaig poder valorar què és el que 
volia fer pel meu municipi i des d’ençà 
que em trobo en un procés de recerca 
constant per participar de manera activa 
de les seves activitats.
 

Toni Albaladejo
51 anys, barri de Sant Baldiri.
Tinc un fill i una filla i fa 24 anys que vaig 
venir a viure a Lliçà d’Amunt.
Sóc psicòleg i educador social i he tre-
ballat sempre ajudant a infants, adoles-
cents i famílies en situació de risc.
Des de sempre he estat implicat en en-
titats i activitats socials, reivindicatives i 
culturals al nostre poble. Això m’ha per-
mès conèixer moltíssima gent que s’esti-
ma Lliçà, a les quals agraeixo que m’ha-
gin ensenyat a estimar-lo tant com ells.
 

Mertxe Mateo 
Nascuda el 1975 i veïna del barri de 
Ca l’Oliveres.
Llicenciada en Filologia Anglesa i pro-
fessora d’Ensenyament Secundari.
Lliçanenca de naixement, defensora 
i enamorada del meu poble, del seu 
entorn i la seva gent. Sóc membre del 
Consell Escolar de l’escola Sant Baldi-
ri i m’interessa l’educació dels nostres 
fills i filles. M’apassiona l’ensenyament, 
sempre ha format part de la meva vida.
Crec que un poble millor és possible, i 
vull participar en fer-ho possible des de 
la política activa.
 

Miquel Ballester
Intento que les meves filles i els meus 
néts entenguin que no hem de pensar 
tan sols en un mateix. Cal adonar-se que 
nosaltres, sense el altres, som molt poca 
cosa. I per això cal dedicar una part del 
teu temps a les altres persones. A casa 
participem en diverses activitats d’ajuda 
pels que més ho necessiten. I aquí, en el 
poble podria haver estat de moltes altres 
formes... però ha estat amb la gent d’Es-
querra que he après que es pot treballar 
pels altres, també des de la política mu-
nicipal, sense pensar exclusivament en 
tu. Sense interessos personals.
 

Felip Tura
Nascut el 1966 i veí de Ca l’Esteper.
Un empresari emprenedor del poble per 
a un comerç dinàmic i eficient.
Jo, com molts de vosaltres no sóc fill del 
poble, però des del primer dia que hi vaig 
arribar (ara ja fa més de 12 anys), em 
vaig sentir com a casa meva. Una casa 
però...on hi ha molt a fer i millorar. I això 
és el que pretenc amb l’ajut de tot l’equip 
d’ERC.
 

Maria Montserrat Rivera
41 anys i veïna del barri de 
Ca l’Artigues.
Addicta a la seva feina com a investiga-
dora a la UAB que agraeix que el seu fill 
li recordi quines són les coses realment 
importants a la vida. Apassionada de les 
petites coses del dia a dia. Em conside-
ro una persona amb valors ferms i que 
creu en la importància de treballar per un 
demà millor per als nostres fills.
 

Enric Grau
41 anys Metge, membre investiga-
dor sobre MPOC i instructor d’RCP.
Com a fill de Lliçà em va tocar viure la 
desestructuració urbanística del poble als 
anys 80 i la inèrcia política posterior. Ja és 
hora d’establir les bases d’un nou model 
urbanístic a mig-llarg termini, que perme-
ti vertebrar la necessària cohesió social 
inexistent en l’actualitat. Amb un projecte 
polític municipal amb idees elaborades 
durant anys, i amb la força del teixit asso-
ciatiu lliçanenc, podrem assolir objectius 
que no creiem possibles fins ara.
 

Núria Ruiz
Nascuda el 1970. 
Casada i veïna del barri de l’Aliança.
Biòloga de vocació i de professió, de La 
Bisbal d’Empordà. Vaig venir a viure a 
Lliçà per motius de feina, però m’hi sen-
to molt bé. Com a bona empordanesa, 
intento aconseguir allò en què crec: el 
desig d’un poble més just i sostenible, 
millor, on tothom s’hi pugui sentir re-
presentat. Això és el que em va portar a 
col·laborar amb la llista d’ERC.

Jordi Regales
36 anys. 
Sóc fill de Can Moncau i visc actualment 
al barri de Sant Baldiri.
En aquests anys he pogut conèixer molta 
gent que m’ha ajudat a integrar-me en 
activitats, des de ben petit, al ball de gita-
nes, als pastorets o l’Esplai entre d’altres. 
Durant aquests 10 últims anys he estat a 
l’organització de La Juguesca.
M’agrada fer coses per la gent del poble, 
em fa sentir realitzat i més integrat i ara 
amb l’equip d’ERC encara més.
 

Jordina Benet
21 anys i veïna del Barri de l’Aliança.
Estudiant universitària.
Vaig tenir la sort de néixer a Lliçà d’Amunt, 
un poble amb gent dinàmica, oberta 
i amb esperit crític que creu i participa 
en el teixit associatiu del poble. Crec que 
a través del moviment associatiu és po-
den fer moltes coses, és per això que he 
format part d’associacions com el Grup 
d’Esplai de Lliçà d’Amunt o sóc sòcia de 
l’Ateneu l’Aliança.
 

Josep María Montero
Barri de Can Farell.
Sóc tècnic de la construcció i un jove em-
prenedor de 25 anys dedicat a la logísti-
ca i el transport.
Des del 2010 he estat al capdavant del 
grup de La Juguesca amb els Concos.
Tinc inquietuds per millorar el nostre po-
ble i per això fa cinc anys que estic invo-
lucrat amb el grup municipal d’Esquerra.
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Judit Molins
46 anys i veïna del barri de l’Aliança.
Sóc mare de tres filles i professora de 
llengua i literatura a secundària. La meva 
passió són els llibres! Sóc nascuda en 
aquest poble, concretament a Palau-
dàries, i conec tots els racons i camins 
que en formen part. L’he viscut sent un 
poble petit, sense carrers asfaltats, i des-
prés l’he vist créixer i transformar-se. A 
Lliçà encara queden moltes coses per fer 
i estic convençuda que amb la gent d’Es-
querra això serà possible!
 

Cristina Garcia
Vaig néixer a Barcelona el 1959 (56 
anys), fa 16 anys que visc a Lliçà. Estic 
casada, sóc mare i àvia, però sobretot 
dona. Estic aturada, sóc membre actiu de 
l’ANC del poble, visc a Can Salgot i co-
nec bé la problemàtica dels barris. És per 
això que m’he decidit a participar en la 
política municipal. He decidit fer-ho amb 
l’equip d’ERC.
 

Pau Boixader
26 anys, barri de Ca l’Oliveres.
Sóc mestre de Primària de l’Escola Joan 
Casas de Sant Antoni de Vilamajor. He 
viscut sempre a Lliçà d’Amunt i he de-
dicat molt temps a participar i organitzar 
activitats en diverses entitats locals tant 
de lleure educatiu, com en entitats cultu-
rals i de natura.
Des de fa anys, intento implicar-me en 
activitats i projectes que facin de Lliçà un 
poble actiu i amb vida.
 

Emília Soler
58 anys.
Tinc dos fills i un nét, visc al centre i he 
sigut regidora de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt des de 1999 fins al 2012 amb 
Esquerra Republicana.
Durant els anys de govern d’ERC vaig ser 
Regidora d’Ensenyament, Serveis Socials 
i Gent Gran. En  aquells anys, a Lliçà, hi 
van haver molts canvis i vam treballar 
molt per la gent. Per exemple, la creació 
de les Escoles Martí i Pol i Rosa Oriol, 
l’Escola Bressol de Palaudàries i El casal 
de la Gent Gran.
Em presento en aquesta llista perquè 
som gent que treballa amb honestedat.
 

Josep Camps
53 anys, veí del barri de l’Aliança.
Mestre i pedagog, actual director de 
l’IES Parets II. Activista polític i social. 
Regidor de Cultura i Joven tut en el 
govern ERC-ICV (2003-2007). Des que 
vaig arribar a Lliçà, ara fa 26 anys, he 
participat en diverses  entitats cíviques 
amb la  voluntat   d’aportar   el  màxim 
d’energia positiva  per millorar el nostre 
poble. Ara estic molt implicat en el des-
envolupament del projecte educatiu del 
meu institut, però segueixo col·laborant 
amb el grup d’ERC, perquè és l’única 
garantia de progrés i d’estabilitat al 
nostre ajuntament.
 

Esteve Miquel
69 anys i veí del barri de Can Farell 
des de 1986.
Pare, avi i jubilat. Militant d’ERC entre el 
2001 i el 2009, data en que em vaig do-
nar de baixa del partit per discrepàncies 
amb la política del govern tripartit. A nivell 
municipal, però, continuo amb ERC per-
què considero que és el millor equip de 
govern que el nostre poble pot tenir. 
 

Assumpta Regales
Nascuda el 1958 a Lliçà d’Amunt.
Sempre he viscut a Lliçà i he vist com 
el poble ha anat canviant. Moltes vega-
des per empitjorar. Sóc mestra. Ho vaig 
ser aquí i ara a Lliçà de Vall. Sempre  
he estat vinculada a entitats des de 
les que he treballat pel poble i la seva  
gent:  l’Esplai, l’Aliança i grup de teatre, 
l’AMPA, la Parròquia, la Juguesca, Ball 
de Gitanes i ara la festa de Sant Jordi. 
Treballant des de l’àmbit de la cultu-
ra per apropar-la a la gent de Lliçà. 
Col·laboradora amb ERC, defensant la 
llengua catalana i els drets i llibertats 
de tots els catalans.
 

Antoni Auferil
59 anys i veí del barri de Can Bosc.
Sempre he intentat defensar l’entorn na-
tural d’aquest poble, però la millor ma-
nera de fer-ho és des del grup municipal 
d’Esquerra.
 

Carme Pujol
Visc al centre. Vaig ser presidenta de la 
junta del casal d’avis. Estic en aquesta 
llista perquè vull que la gent gran puguem 
decidir per nosaltres les activitats. Així ho 
va fer Esquerra quan van estar a govern.
 

Joana Moreno
41 anys, veïna de Ca l’Artigues.
Mestra de professió i de vocació, esti-
mo les paraules i tot el que transmeten, 
m’agrada ensenyar-les i compartir-les, ja 
sigui llegint o explicant contes. Adoro la 
meva família, són la meva vida. Estimo el 
meu país, i respecto tothom sigui d’on si-
gui, ja que de tothom sempre se n’aprèn. 
Estic al costat del grup d’Esquerra del 
meu poble ja que hi confio plenament.
 

Jaume Ballbé
Ex-Regidor d’Hisenda de Lliçà d’Amunt, 
economista, director financer d’Hoescht 
Ibérica, i amb el desig que l’ajuntament 
compleixi correctament la seva comesa.
 

Marga Vilageliu
nascuda a Lliçà d’Amunt el 1962, 
visc al barri del Pla.
Sóc mare d’una filla i metgessa de Lliçà 
d’Amunt des de fa 23 anys.
Conec la gent del meu poble i me’n sento a 
prop, conec el territori i m’estimo els boscos, 
prats i camps que en formen part, i gaudeixo 
descobrint nous corriols caminant, anant 
amb bicicleta o amb cavall.
He treballat des de diferents àmbits per fer 
de Lliçà d’Amunt el millor poble on viure i del 
que sentir-se’n orgullosa, perquè tinc el con-
venciment que els pobles els construïm les 
persones. Per això estic amb el grup d’ERC.
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Rep la última notícia i la foto i el vídeo més 
nous al teu Whatsapp. 

És molt senzill, només has de fer dues coses:
1 Afegeix el número 722 228 785 
 la teva agenda de contactes.

2 Envia’ns un Whatsapp 
 amb el text: 
 «Rebre alertes» 
 + nom i cognoms.

Ja està! A partir d’ara rebràs 
les últimes novetats 
d’Esquerra Republicana 
de Lliçà d’Amunt 
al teu Whatsapp. 

I, és clar, també ens pots 
escriure i conversar amb 
nosaltres.

CONNECTA’T A ESQUERRA I PARTICIPA
Des del Grup d’Esquerra de Lliçà d’Amunt volem aprofitar les noves tecnologies per tenir un contacte directe amb els 

ciutadans i poder, així, fomentar la participació directa de la gent. Des de la secció local d’Esquerra posem a disposició 
de tothom una bústia electrònica on fer-hi arribar els vostres desitjos, propostes i suggeriments per al futur de Lliçà. 

Si voleu participar al ple amb alguna pregunta, digueu-nos-ho i serem la vostra veu.
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