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1 

 

Virginia  

Domínguez Álvarez 

Nascuda el 1971 a Oviedo. Personal del cos de gestió a la UAB. Doctora en 
Antropologia Social, ha realitzat treballs d’investigació sobre treball femení al 
sector tèxtil. És membre de diverses entitats culturals i ecologistes, i també ha 
participat en el moviment estudiantil i veïnal. Des del 2007 és regidora d’Entesa 
per Sabadell. Ha viscut a Can Deu i Ca n’Oriac i actualment viu al barri de 
Gràcia. 

2 

 

Juli  

Moltó i Sierra 

Nascut el 1953 a Sabadell. Mestre i director d'escola. Llicenciat en 
Psicopedagogia. Ha estat regidor d'Ensenyament i Jovent a l'Ajuntament de 
Polinyà. Representant de l'Entesa al Consell de Ciutat. Soci de l'AV de la Creu 
Alta i membre actiu de la UES. Ha participat en el Consell Escolar Municipal i 
d'altres òrgans de participació ciutadana. Vinculat al barri de la Creu Alta. 

3 

 

Margarida  

Massot i Verdú 

Nascuda el 1950 a Barcelona. Professora d’Educació Social a la UAB. Ha 
realitzat treballs de recerca en l’àmbit de la formació de persones adultes, la 
immigració i les desigualtats socials i educatives. Membre activa de diverses 
entitats ciutadanes. Des de 2008 és coordinadora d’Entesa per Sabadell. Veïna 
del barri de Torreguitart. 

4 

 

Jordi  

Monllor Celdrán 

Nascut el 1971 a Sabadell. Empresari del sector de la construcció. Membre actiu 
de diverses entitats sabadellenques. Actualment presideix l’entitat Actua Vallès. 
Vinculat al Centre, actualment viu al barri de Gràcia. 

5 

 

Marifè  

Calderon Paz 

Nascuda el 1968 a Sabadell. Diplomada en Treball Social. Tècnica de gestió en 
Serveis a les Persones a la Direcció d’Immigració i el Diàleg Intercultural de 
l’Ajuntament de Barcelona. Membre activa en diverses entitats ciutadanes. 
Veïna del barri de Can Deu. 

6 

 

Lucas  

Martín Pinardi 

Nascut el 1978 a Barcelona. Biòleg. Treballa des de fa un temps per promoure 
la transferència tecnològica de la UAB. Militant actiu de diversos moviments 
alternatius estudiantils, ecologistes i a favor del dret a un habitatge digne. 
Actualment està implicat en la lluita per la sobirania alimentària i el consum 
crític. Ha viscut al barri de Covadonga i ara és veí del Centre. 

7 

 

Mª Salut  

Mas i Sangés 

Nascuda el 1949 a Sabadell. Infermera i Assistent Social. Sempre ha 
desenvolupat treballs en els àmbits social i sanitari. Des de l’any 1983 treballa 
en el camp de la salut mental i concretament en aspectes de rehabilitació. Ha 
participat del projecte de l’Entesa per Sabadell des de la seva creació. Veïna del 
Centre. 

8 

 

Manolo  

Navas Escribano 

Nascut el 1949 a Torredonjimeno (Jaén). Llicenciat en Dret; Ciències Polítiques i 
en Sociologia. Cap de Serveis Generals del CCCB. Activista del moviment 
veïnal. Afiliat a la CGT. Veí de Ca n’Oriac. 

9 

 

Lluïsa  

Miret Pech 

Nascuda el 1946 a Sabadell. Metgessa, especialitzada en Traumatologia i 
Ortopèdia. Ha treballat durant 25 anys al Taulí. Col·labora en diverses entitats 
ciutadanes. Actualment a Salvem Sant Julià. Viu al Centre. 

10 

 

Maties  

Serracant Camps 

Nascut el 1976 a Sabadell. Geògraf. Exerceix com a consultor autònom 
desenvolupant estudis territorials, ambientals i de mobilitat. Vinculat des de fa 
quinze anys al moviment ecologista local i vallesà. Veí del barri Centre-Creueta 
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11 

 

Isidre  

Carné Grané 

Nascut el 1955 a Callús. Llicenciat en filosofia i lletres (Història). Màster en 
cooperació i desenvolupament. Professor de formació professional. Autor de 
diversos llibres d’història local. Veí del Centre. 

12 

 

Tere  

Llamas Frias 

Nascuda el 1936 a Sierra de Yeguas (Màlaga). Mestressa de casa. Vinculada 
activament a l’AV de Gràcia des de la seva creació, l’any 1973 fins a l’actualitat, 
ocupant diferents càrrecs, inclús de Presidenta. També ha estat vinculada a les 
AMPA del CEIP Narcisa Freixas, IES Pau Vila, AMPA Escola de música i de la 
Junta directiva del centre de medicina preventiva. Veïna del barri de Gràcia. 

13 

 

Alfons  

Aragoneses Aguado  

Nascut el 1973 a Madrid. Doctor en dret. Treballa de professor a la UPF. 
Implicat en la defensa de la memòria democràtica ha coordinat projectes del 
Memorial Democràtic. Participa regularment com a observador electoral en 
missions de la UE a l'Àfrica. Veí del Centre. 

14 

 

Pep  

Gambús Forrellad 

Nascut l’any 1946 a Sabadell. Estudis inacabats a la facultat de ciències de la 
UB. Professional de les arts gràfiques. Membre actiu de diverses entitats 
culturals i socials de Sabadell. Entre el seus interessos: la música i cant coral. 
Representant de l’Entesa a la Comissió de seguiment dels FGC. Veí del barri de 
Torreguitart. 

15 

 

Ester  

González de Vicente 

Nascuda l’any 1974 a Barcelona. Llicenciada en Biologia. Professora de l'Aula 
Oberta de l'Escola Industrial. Treballa per una escola publica i de qualitat per 
tothom. Membre de la Cooperativa de consum responsable Remenant les 
Cireres. Veïna del barri de Covadonga. 

16 

 

Sebastià  

Ruiz López 

Nascut el 1967 a Benicarló. Enginyer Tècnic Industrial. Professor de secundària 
i auditor energètic. Vinculat a cooperatives d'energies alternatives i de consum. 
Participa en el desenvolupament del PAES de l'Ajuntament de Callús. 
Representant d'Entesa a la Taula de Mobilitat de Sabadell. Veí de Gràcia. 

17 

 

Tona  

Sallent Custodio 

Nascuda el 1944 a Sabadell. Mestra. Llicenciada en Geografia. Actualment 
jubilada. Ha treballat a tres escoles de Sabadell i al Centre de Recursos 
Pedagògics. Membre de diverses entitats ciutadanes, sindicals i de solidaritat 
internacional. Veïna del Centre. 

18 

 

Toni  

Múrcia Navarro 

Nascut el 1957 a Zeneta (Múrcia). Funcionari de l'Ajuntament des de fa 25 anys. 
Lligat als moviments socials i a les AMPES. Actualment és membre de l’AV de 
Torreguitart, d’on és veí.  

19 

 

Rafa  

Merino Pareja 

Nascut el 1967 a Màlaga. Professor de Sociologia a la UAB. Especialitzat en la 
docència i en la recerca de temes educatius i socials, com ara fracàs escolar i 
formació professional. Experiència associativa en el camp del lleure infantil i 
juvenil. Actualment viu al Centre. 

20 

 

Marta  

Sanesteban Burgos 
Nascuda el 1991 a Barcelona. Estudiant de Dret a la UAB. Representant de 
l'Entesa per Sabadell al Consell d'Igualtat Dona-Home. Veïna de la Concòrdia. 
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21 

 

Hamanou  

Guermas Larbi 

Nascut l’any 1969 a Alger. Llicenciat en Ciències Polítiques i Relacions 
Internacionals. Ha treballat de periodista/reporter i va col·laborar amb el diari Le 
Matin. Va participar activament en diferents moviments universitaris a Argèlia. 
Actualment és empresari de la construcció i la pintura. Viu al barri de Can Llong. 

22 

 

Anna Mª  

Avellaneda Camins 

Nascuda l'any 1943 a Sabadell. Auxiliar clínica i Educadora. Ara jubilada. Ha 
participat activament en els moviments obrers, politics i socials d'aquesta ciutat. 
Forma part de l'Entesa per Sabadell des dels seus inicis. Veïna de la Creu Alta. 

23 

 

Josep  

Valls Camps 

Nascut el 1951 al Masnou (Maresme). Mestre d'Educació Infantil. Vinculat al 
moviment associatiu de la ciutat. Actualment és membre actiu d’una entitat 
LGTB, amb seu a Sabadell. Veí del barri de Sol i Padrís. 

24 

 

Encarna  

Cajaraville Díez 

Nascuda el 1965 a Málaga . Llicenciada en Psicologia de l'educació per la UAB. 
Trajectòria professional dins l'àmbit de l'empresa privada en tasques de direcció 
d'administració i recursos humans. Implicada en la igualtat de gènere i 
actualment per aconseguir un Sabadell més habitable urbana i socialment. 
Veïna del barri Centre-Creueta. 

25 

 

Miguel  

Moreno Moreno 

Nascut el 1962 a Grenoble (França). Treballador de l’Ajuntament de Sabadell 
com oficial de pintor. Ha sigut durant 12 anys delegat sindical i membre de l’ 
executiva de CC.OO. Va ser membre fundador de la CJC. Atleta Popular com 
corredor del Club Natació de Sabadell. Veí de Ca n’Oriac. 

26 

 

Nieves  

Garcia Lasa 

Nascuda l'any 1944 a Navarra. Mestra, ara jubilada. Vinculada sempre al món 
de l’educació des de l'escola i des del sindicat CCOO. Ha estat regidora durant 8 
anys als governs presidits per Antoni Farrés i 4 al Grup municipal d’Entesa per 
Sabadell. Viu al Centre. 

27 

 

Isidre  

Soler Clarena 

Nascut el 1952 a Manresa. Arquitecte Tècnic. Directiu del Servei de Bombers de 
l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat des de sempre vinculat a diversos 
moviments veïnals, socials i polítics de la ciutat, especialment a la pau i el 
desarmament i ecologistes. Des de l’any 2003 fins ara ha estat regidor portaveu 
del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell. Veí del barri de Gràcia. 

Suplents 

28 

 

José Vicente  

López Mateo 

Nascut el 1959 a Sabadell. Educador Social i Diplomat en Treball Social. 
Treballa com Educador Social des de 1986 a l'Ajuntament de Sabadell. Membre 
fundador de l'AV de Torreguitart. Actualment membre de l'AV de Centre-
Creueta, d’on és veí. 

29 

 

Guillermo  

Lusa Monforte 

Nascut el 1941 a Sant Sebastià. Doctor enginyer industrial. Ha estat professor 
de la UPC fins a la seva jubilació. Ha dirigit un grup d'investigació en història de 
la ciència i de la tècnica. Ha estat fundador i màxim responsable de CCOO a les 
universitats catalanes. Actualment és un activista per la República. Veí del 
Centre. 

30 

 

Lluís  

Casanovas Riera 

Nascut el 1944 a Barcelona. Veí de Sabadell des del 1967. Llicenciat en 
Filosofia. Ha participat i participa en el moviment sindical, solidari i pacifista. 
Jubilat actualment, ha treballat vint-i-cinc anys a l'administració local. Veí del 
Centre. 

 


