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� Som un equip, divers, cohesionat, valent, il·lusionat i amb moltes ganes de treballar per Ripoll.

� Estem a punt per governar Ripoll, amb polítiques d’esquerres, socials i sostenibles.

� Tenim capacitat per portar a terme un projecte concret i ambiciós per a Ripoll, que volem realitzar a
curt i mig termini, i ho volem fer amb el suport i l’empenta de tots els ripollesos i ripolleses.
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Reil·lusiona Renova
Recupera Reconstrueix

Reinventa República

Reanima

Reviu
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Roger Bosch i Capdevila

Treballo perquè totes les
persones tinguin
oportunitats i igualtats
laborals. M’estimo el poble i
aconseguiré que sigui la
capital històrica de la nova
República Catalana.

Promoció econòmica,
festes i joventut

Santi Surroca i Fossas

Sóc pare i treballo fent
dents.

Dirigiré tot el meu esforç a
fer que la nau d’entitats i el
parc infantil del Pla siguin
una realitat. Sense excuses!

Salut

Ramon Prat i Godayol

Mestre.

Vull un Ripoll amb
autoestima on la cultura i el
paisatge en siguin
protagonistes.

Chantal Pérez i Capdevila

Advocada i mediadora.
Treballo a Justícia.

Fomentaré els drets de la
ciutadania i la seguretat a
Ripoll.

Seguretat ciutadana,
convivència i participació

Lluís Orriols i Fàbregas

Empleat de banca.

L’esport és la meva vida i
ara ho faré treballant
conjuntament amb els clubs
i entitats del meu poble, per
fer-los més forts.

Esports

Roser Capdevila i
Caballero

Historiadora i productora
turística i cultural.

Crec en un destí turístic
valorat i reconegut. Tinc
moltes ganes de generar
aquesta oportunitat i
reactivar la capital.

Turisme i fires

Eudald Casas i Vaqué

Enginyer industrial i gerent
d’una associació empresa-
rial.

Vull uns comptes ambicio-
sos per atreure població,
augmentar ocupació i que
tinguin un clar accent
social.

Serveis econòmics i règim
intern

Carme Serrano i
Fernàndez

Mestra. Treballo a
l’administració del Dep.
d’Educació.

Vull incrementar l’oferta
formativa del nostre poble
vinculant-la a les necessi-
tats laborals del Ripollès

Cultura i educació

Quico Terradelles i Palau

Arquitecte tècnic i taxador
immobiliari.

Hem de cohesionar els
barris amb un urbanisme
integrador. Omplim de vida
Ripoll.

Urbanisme, barris i medi
ambient

Sandra Bernal i Vinyeta

Treballo al sector serveis i
sóc historiadora.

Vull un Ripoll on el comerç
en sigui l’ànima. Farem un
pla d’acció conjunta que
porti l’actual desertització
cap a una especialització. El
futur és possible.

Comerç

Fadua Hamda i Addaraa

Educadora social i
orientadora laboral.

Estar en un entorn divers és
una riquesa. Volem atendre
i viure la diversitat.

Acollida

Àlex Franco i Valverde

Fotògraf i llicenciat en
Administració i Direcció
d’Empreses.

Vull que Ripoll recuperi la
imatge lluminosa i a tot
color que es mereix.

Noves tecnologies

Sandra Monmany i
Fontanet

Empresària de restauració.

Lluitaré per un Ripoll que
faci que ens sentim
orgullosos. Els joves han de
ser la punta de llança.

Eudald Pujol i Arenyes

Tècnic en serveis
municipals de Ripoll, amb
més de 25 anys
d’experiència.

Volem modernitzar per
gaudir. Viu Ripoll.

Ariadna Fuster i Arimany

Estudiant d’infermeria.

Vull que Ripoll sigui un
poble actiu i sa, per a totes i
tots.

Miquel Casas i Vaqué

Geòleg i pastor.

Vull un Ripoll cohesionat
amb la resta de la comarca i
que vetlli per la conservació
del seu patrimoni natural.

Teresa Jordà i Roura

Historiadora.

Fa molts anys alcaldessa de
Ripoll, el poble que conec i
estimo. Avui consellera del
Govern del país. Un país
que més d’hora que tard
farem lliure.

Cristina Carrique i Mercè

Autònoma i formadora
d’estilisme i bellesa.

Vull aportar a Ripoll i als
comerços una nova visió
d’encant i seducció per
atreure més interès i
beneficis pel poble.

Xevi Escribà i Solà

Carter.

Vull un Ripoll on puguem
gaudir dels nostres rius,
que són una part molt
important de la nostra vila.

Susanna Escriu i Vilalta

Arquitecta.

Vull un poble intel·ligent,
sostenible, eficient i
respectuós amb el medi
natural, amb espais públics
que permitin millorar la
qualitat de vida de tots els
vilatans.

Ramon Orriols i Casas

Jubilat. Vaig ser 45 anys
projectista.

Vull un Ripoll on els nostres
néts puguin quedar-s’hi a
viure.

Mar Fernàndez i Casaseca

Estudiant del grau d'Estudis
d'Àsia Oriental a la UAB.

M'agradaria recuperar
l'esperit juvenil de Ripoll.
Vull un poble més dinàmic i
actiu.

Roger Sala i Ojeda

Estudiant d’Ade i Dret a la
UAB.

Vull que Ripoll sigui un
poble més actiu i amb
oportunitats laborals per
als joves. Volem seguir
gaudint del nostre preciós
Ripoll.

Susanna Mora i Farrés

Tècnica en Administracíó
Hotelera.

M’apassiona l’esport, he
jugat a futbol. Vull escoltar
les necessitats de les
entitats esportives i millorar
les instal·lacions per als
nostres esportistes.

Aitor Fortuño i Ribas

Llicenciat en ciències
polítiques i de
l’administració. Sóc tècnic
de l’Agència de
Desenvolupament del
Ripollès.

Vull treballar per un Ripoll
digne de ser capital de
comarca.

Teresa Espelt i Villegas

Encarregada d’operacions
en una empresa de
telecomunicacions.

Les muntanyes, la natura
m’omplen d’energia. Vull un
Ripoll més respectuós amb
el medi ambient.

Nani Mora i López

Fisioterapeuta
pediàtrica i
psicomotricista.
Treballo al CDIAP i
a la UVIC.

Vull escoltar les
necessitats dels
ripollesos/es per a
tenir un poble viu,
modern i orgullós.

Alcaldia i serveis
socials
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