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Ramon
Arnabat Mata
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Toni
Peñafiel Hervás

58 anys. Doctor en Història, historiador
i professor de la Universitat Rovira i
Virgili. Lligat al moviment associatiu
sindical, cultural i esportiu, ha estat
president de l'IEP entre 2006-2014 i
dirigeix el projecte Tots els Noms i el
CIARGA. La seva tasca professional
ha estat reconeguda amb el premi
d'Història de Catalunya Jaume Vicens
Vives. Entrenador superior i afeccionat
al bàsquet.

30 anys. Regidor d'Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) a l'Ajuntament
de Vilafranca des del 2013. Tècnic
superior en Secretariat per l'IOC. Té
estudis en Ciències Polítiques i de
l'Administració. Ha treballat com a
administratiu i en el sector de serveis a
les persones. Veí del Centre, ha
participat en diverses entitats locals,
membre del grup motor del Consell
Local de Joventut de Vilafranca, entre
d'altres. És responsable de Joves
d'Esquerra Verda al Penedès.
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Mercè
Grau Ferrer

39 anys. Llicenciada en Periodisme,
treballa a l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú. Vinculada als Xicots de
Vilafranca, ha fet diverses col·laboracions per ràdio en l’àmbit dels castells.
Va ser administradora de la Festa
Major el 2004. Membre del Consell
Escolar de l’Escola Estalella Graells.

Verónica
Cenjor Rodríguez

34 anys. Terapeuta ocupacional.
Treballadora a la Residència Mare
Ràfols, col·labora amb la Unitat d’
Estimulació Neurològica de Vila-Seca.
Ha treballat amb l’ONG Love Horse de
la Bleda en col·laboració amb
L'Espiga, Mas Albornà, realitzant
tractaments d’equinoteràpia. Entrenadora de bàsquet a la S.E. Casal.
Membre del Cercle Podem Vilafranca
del Penedès.
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Daniel
Esplugas Sánchez

06

36 anys. Tècnic informàtic i
estudiant de psicologia a la UOC.
Membre del “15M Vilafranca” des de
mitjans de 2011 i de
“Pirates de Catalunya” des de finals
de 2012. Usuari de banca ètica.
Soci de “SomEnergia”, “Coop57”,
“Amnistia Internacional”, “Unicef” i
de la revista “CafèAmbLlet”.

Ton
Salvadó Cabré

53 anys. Arquitecte i professor de les
escoles d'arquitectura de Barcelona-UPC i de Reus-URV. Ha impartit
classes i conferències arreu, però
especialment a l’Amèrica Llatina.
Col·laborador en iniciatives de
divulgació cultural i reivindicació de
l'arquitectura, la ciutat, el territori i el
paisatge (docència, editorial, debats,
exposicions, congressos....). Ha
estat professor i director de l'escola
d'arts i oficis (ara Arsenal).

Josep
Ràfols Cuscó

53 anys. Treballador a la indústria.
Ha estat vinculat a la Societat La
Torre, de Les Gunyoles, de la qual ha
estat president. Participant durant
quasi 20 anys a l’organització del
Pessebre Vivent de Les Gunyoles.
Ha estat regidor de l’Ajuntament de
Avinyonet a la dècada dels 80.
Membre de la junta de l’AMPA de
l’Escola Cristòfor Mestres.
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Anna
Tomàs Mayolas

44 anys. Llicenciada en Dret.
Màster en gestió i dret local.
Experiència professional a
'administració local des del 1997,
actualment treballa en un consorci
urbanístic. Membre del Consell
escolar de l'IES Eugeni d'Ors. Ha
estat delegada de l'Associació de
Celíacs a Vilafranca del 2008 al
2011. Membre d'Avancem des de la
seva constitució el 2012.

Raquel
Rivas Moreno

Viu al barri de la Girada. Té estudis
d’administració, feng Shui i
Coaching. Ha treballat com a gerent
en una empresa familiar de
Transport, i com a coordinadora del
Rebost Solidari. Col·labora a
l'Escola de Coaching Sostenible
com a Coach. És voluntària de l’
ONG Embracing the World,
coordinadora del voluntariat al
Rebost Solidari i coordinadora del
voluntariat del Gran recapte, del
banc dels Aliments de Barcelona.

Marta
Ávila Rodríguez

És Diplomada Geografia i Historia a
la UNED. Ha realitzat diverses
feines dins el sector de serveis.
Participa en diversos moviments
socials, activisme LGTBI i defensa
del medi ambient i dels drets dels
animals. És voluntària
de la Creu Roja
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Josep Ma
Masachs Suriol

Llicenciat en història medieval,
arxiver i gestor documental i
postgrau en gestió de documents
electrònics. Viu a les Clotes.
D'esquerres i catalanista (no
necessàriament per aquest ordre)
impulsor de NECat des de l'inici (ara
MES). Ex militant del PSC partit que
vaig abandonar pel sectarisme i la
pèrdua ideològica que va patir.
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Magda
Salvadó Cabré

Mestra de l'escola pública, des de
l'any 80, a l'escola Mas i Perera. Viu
al barri de Sant Julià. Ha estat
vinculada a l'escoltisme, i a la DEC
(Delegació d'Ensenyament del
Català d'Òmnium Cultural).
Actualment forma part del grup local
de Som Energia..
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Josep
Sala Mañé

Nascut a Vilafranca el 1938, Va
treballar i viure a Barcelona des de
1955 fins 1993. Ha participat en
activitats col.lectives (castells,
moviments veïnals. socials, polítics,
solidaris...). Ha treballat en l’empresa
familiar, l’administració pública, en
publicitat exterior, informàtica, el ram
vinícola i ara està jubilat.
Casat i amb 2 fills i 5 nets.
Viu a Les Clotes
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Anna
Pujadó Morató

Viu a l’Espirall.39 anys. És tècnica de
laboratori. Va participar en un dels
grups de participació ciutadana que es
van formar al barri de l'Espirall quan
va començar la Llei de Barris. Ha
format part de la junta de l'AMPA de
l'escola Mas i Perera.
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Jordi
Guilera Rafecas

Enginyer tècnic agrícola per la URV, i
Economista i Doctor en Economia per
la UB. Especialitzat en història
econòmica, desigualtats econòmiques
i distribució de la renda. Actualment té
un contracte post-doc a la URV.
Viu al Molí d’e’n Rovira. Ex figuetaire,
co-fundador de l'extingida revista
versus. Editor del bloc
elcantdelasirena.blogspot.com.es
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Jesús
Cebollada Gil

Viu al Poble Nou. És mestre de taller.
La seva activitat s’ha mogut en
tasques relacionades amb el medi
ambiente, vía pública, contractacions,
pressupostos , etc. Té coneixements
qualificats en residus, tractaments
fitosanitaris i tractaments
d’aigües potables.
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Àngels
Gómez Comino

57 anys. Viu i treballa a Vilafranca,
dins l’àmbit de l'administració local.
Amb formació en infància i educació.
Catorze anys com a educadora de llars
d'infants. Actualment treballa com a
tècnica d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca. Va col·laborar amb
l'esplai MIV exercint el càrrec de
presidenta deI Moviment.
Ha fet serveis de voluntariat en
diferents entitats locals (protecció civil
(FM), recapte d'aliments,
associació Llambrusca....)
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Myriam Stella
Sánchez Loaiza

Nascuda a Colòmbia, fa 60 anys.De
formació dins l’àmbit de la mecànica
industrial, l’automatisme i el control
programable. Ha treballat com Agent
Cívic per l’ajuntament de Vilafranca.
Ha format part de l’AMPA de l’Institut
Milà i Fontanals, i ha estat membre del
Consell Escolar Municipal.
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Jordi
Castellví Mata

Llicenciat en història, estudiant de
magisteri i doctorand en educació per
la UAB en l'especialitat de didàctica de
les ciències socials.

20

Meritxell
Tardà Ros

Treballa en l’àmbit de la integració
social amb vocació en l'àmbit de les
discapacitats intel-lectuals. Participa
en diversos moviments Socials. Mare.
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Antoni
Llovet Brugué

Metge ginecòleg de l’Hospital
Comarcal de Vilafranca i del nou
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
de 1984 fins la jubilació el 2013.
Ginecòleg en cap durant 19 anys
(1984-2002). Ha col·laborat en
diverses activitats culturals de la
Vila. Pregoner de la F.M. de 2004.
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Antonio
Fernández Pradal

Actualment està jubilat. Té estudis
superiors en manteniment mecànic
d’instal·lacions industrials i un
màster en prevenció de riscos
laborals. És membre de l’executiva i
del consell nacional de pensionistes i
jubilats de CCOO a Catalunya.
Viu al barri de l’Espirall de
Vilafranca des de 1982
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Montse
Romagosa Massana

Llicenciada en Ciències Biologiques.
Màster en Salut Publica. Treballa al
laboratori de l'hospital de Vilafranca.
Des del 2002 està posada dins el
món de la Cooperacio, de manera
activa, en l’Associacio d'Amics de
Puerto Cabezas, Entrepobles, o la
Comissio de Cooperacio Sanitaria
del CSAP.
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Jean Pierre
Palacio

Ha exercit vàries feines de subsistència a França. Periodista en
mitjans alternatius d'aquest pais. A
Catalunya, s’ha dedicat a l’edició en
castellà: redacció de no ficció, edició
d'obres de crèdit, fascicles, guies de
viatge... És soci d'Attac-Catalunya.
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Isabel
García Sanz

És mestre, jubilada.
A Vilafranca ha treballat a l'escola
Pau Boada i, especialment, a l'escola
Estalella i Graells, durant més de 25
anys. Afiliada a Iniciativa per
Catalunya-Verds i a Comissions
Obreres.

Bernat
Hernández Sàbat

Nascut el 1981 a Vilafranca. El 1999
inicia els estudis d’Arquitectura i
Belles Arts a Barcelona, on resideix
actualment. Arquitecte per la ETSAB
(2009). Membre de l’estudi labaula
arquitectes des de 2011. Assistent en
el departament de Projectes de
l’ETSAB (2007-2011). Col•labora en
diversos estudis de Barcelona, Paris
i Milà. Vinculat en diversos àmbits i
entitats del municipi: Agrupament
Escolta; Ball de diables;
Tastacontes...
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Cèlia
Gázquez García

66 anys. Està jubilada. Viu al barri de
la Barceloneta-Sant Magí. És mare
de dos fills. Ha treballat en l’àmbit de
la infància, en llars d’infants,
menjadors escolars, i de mainadera.
Ha militat en diversos moviments
socials, com AMPAS i Associacions
veïnals.
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Marc
Marrugat Coll

Actualment prejubilat, desprès de 37
anys de treballar en una entitat
d’estalvi. No ha militat a cap partit
polític i es considera políticament
independent, tot i que el 2013 va
signar el manifest del Procés
Constituent, i participa en el Grup de
Treball de l'assemblea de l'Al
Penedès d’aquest moviment.
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Mari Renée
Gravino Fernández
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Bernat
Villarroya García
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Roderic
Villalba Pérez

74 anys. És psicòloga i
psicoterapeuta. Nascuda a
l’Uruguai,va patir presó i tortures
durant la dictadura militar de la
dècada dels 70. Exiliada primer a
SuÏssa i, desde fa 30 anys, resident
a Vilafranca. És voluntària de la Creu
Roja i membre d’Ammnistia
Internacional.

37 anys, casat i pare d'una filla.
Llicenciat en dret (UB). Ha treballat
com advocat al sector públic i al sector
privat. Actualment treballa a l'equip
tècnic i jurídic de CCOO d'Indústria.
Ha estat regidor a l'Ajuntament de
Vilafranca entre el 2007 i el 2013
(ICV-EUiA). Ha participat al Moviment
Infantil de Vilafranca, a la Plataforma
per una alternativa al tren d'alta
velocitat, així com a l'Associació
d'Estudiants Progressistes.

Mestre. Ha participat en l'organització
de l'Escola d'Estiu del Penedès.
Membre de la junta directiva del Grup
de Mestres de l'Alt Penedès.
Col·laborador de Ràdio Vilafranca
(1990-92).Membre del patronat
municipal de teatre de Cal Bolet de
Vilafranca del Penedès (1995-97). Ha
col·laborat amb diferents ONGs.
Forma part des del 2011 de l'equip de
professionals del Centre de Recursos
Pedagògics (CRP) de l'Alt Penedès.

