CANDIDATURA DE CIU MATARÓ A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015
1. Quim Fernàndez i Oller (CDC)
Vaig néixer a Mataró el 14 de setembre de 1958, estic casat i tinc dos fills, en Jordi i la Rosa. He
cursat estudis d’arquitectura i actualment sóc comerciant.
Sóc militant de Convergència Democràtica de Catalunya des de l’any 1984, vaig ser President local
del 1995 al 1999 i membre del Comitè Executiu Comarcal des de l’any 1995. Regidor de CiU des
de l’octubre de 1996 i portaveu del Grup Municipal de CiU en els dos darrers mandats i conseller
comarcal.
Actualment sóc Conseller Nacional de CDC pel Maresme i formo part de l’executiva de la
Federació de les comarques de Barcelona i del Secretariat Nacional de la Sectorial d’Immigració
de CDC.
Vicepresident de la ONG Amics de l’Escola Pia pel Senegal, membre fundador del Fòrum Cívic de
Mataró i soci de moltes altres entitats locals.
Mail: quim.fernandez@ciumataro.cat
Web: http://www.quimfernandez.cat
Bloc: http://mataroesmou.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/people/Quim-Fernandez/1273116096
Twitter: http://twitter.com/quimfernandez

2. Núria Calpe Marquet (CDC)
Vaig néixer a Mataró el 16 de desembre del 1965. Estic casada i tinc dos fills.
Vaig estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i sóc advocada en exercici des de l’any 1990,
treballant per compte propi en un despatx.
Membre de la Junta del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró des de l’any 1997 fins al 2009, com
a Vocal Primera, i Presidenta de la Comissió del Torn d’Ofici del mateix Col·legi, des de 1998 fins al
2009. Representant d’aquesta Comissió al Consell de Col·legis de Catalunya.
Actualment dono classes a l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Mataró i
represento al Col·legi d’Advocats en el Consell de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de
Mataró i al Consell de Ciutat.
Milito a CDC des del 2010, on em vaig incorporar per participar en el projecte liderat per en Joan
Mora per participar en el canvi a Mataró.

3. Fernando Marmol Caballero (UDC)

4. Miquel Rey Castilla (CDC)
Vaig néixer a Mataró el 12 de desembre del 1974, en el si d’una família amb arrels polítiques. El
meu avi, Joan Rey i Català, va ser el primer càrrec electe a l’Ajuntament de Mataró a principis dels
anys seixanta. Estic casat i tinc dos fills, en Jan i en Jofre.
Sóc llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE i actualment sóc director
comercial d’Indústries Murtra, una empresa tèxtil ubicada a Granollers. El 2007 em vaig presentar
a la llista d’en Joan Mora com a independent i ara ho faig com a militant de CDC, confiat que
Mataró assolirà el canvi que necessita. Formo part de la sectorial local d’indústria, comerç i
turisme; i també col·laboro en la d’esports, àmbit que com a vicepresident de la Plataforma Pro
Seleccions Esportives Catalanes m’interessa especialment.

5. Isabel Martínez Cid (Indep)
Ex Jutge substituta jurisdicció civil- penal àmbit territorial Barcelona
FORMACIÓ ACADEMICA : Llicenciada en Dret(UAB) ; Llicenciada en Criminologia(UIC), Màster Dret
Penal i Ciències penals(UB/UPF): Màster Criminologia Política Criminal i de la Seguretat(
Suficiència investigadora UB); Postgrau Pràctica Jurídica Penal (UAB); Postgrau Dret Civil Català
(UB); Expert Universitari en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
(UNED); Expert Universitari Pràctica Processal Penal(UNED); Postgrau d`Adaptació Pedagògica
(CAP)(UB/CIE)
FORMACIÓ PROFESSIONAL: Advocada en exercici des de 1997/2008; Jutge substituta
2008/20015; Professora de la Escola de pràctica jurídica “Pep Manté” –ICAMAT- des de 2007.; ExProfessora Escola Policia de Catalunya; Expresidenta del Grup D`advocats Joves de Mataró; ExRegidora a l` Ajuntament de Mataró ( CiU – Unió Democràtica de Catalunya); Ex-professora de
Tècniques de vendes (BRANLI SL- CECOT); Ex Monitora de la Escola de iniciació esportiva Pla d`En
Boet.
Linkedin : https://es.linkedin.com/pub/isabel-martínez/11/741/12b

6. Josep Maria Font Morera (UDC)
Director de Seguretat i Assessor Jurídic Immobiliari
Llicenciat en Dret que ha desenvolupat tota la seva carrera professional compaginant
simultàniament dos àmbits diferents com són el món de la seguretat, on he estat Director de
Seguretat d’una gran entitat financera, i l’immobiliari, on actualment treballo com a assessor
jurídic en una destacada agència immobiliària.
Mail: jfontmorera@gmail.com
Facebook: Josep Maria Font Morera Twitter: @josepfontmorera

7. Ramon Reixach Puig (Indep)
Vaig néixer a Mataró l’any 1971, sóc Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment sóc professor
d’Economia a alumnes de batxillerat, feina que compagino amb la investigació històrica. M’he
centrat especialment en el Mataró modern i contemporani, fet que m’ha portat a publicar
diversos llibres i articles sobre el tema i a guanyar el premi Iluro en tres ocasions. El 2011 vaig
acceptar el repte d’entrevistar en Joan Mora, un recull de cent preguntes del qual en va néixer el
llibre Ciutadà Mora, en què s’hi pot trobar el pensament, l’obra i mil i una curiositats sobre la seva
vida. Alhora, sóc membre actiu del Museu Arxiu de Santa Maria i de la Junta d’Antics Alumnes de
Valldemia.
He entrat a formar part de la llista d’en Joan com a independent perquè Mataró necessita un
canvi polític.

8. Dolors Guillén Mena (CDC)
Publicista
Sóc diplomada en Comunicació, llicenciada en Publicitat i post grau en Social Media Management.
Treballo en el sector publicitari des de 2002, per empreses privades i des de 2012 a la meva
pròpia. Compagino la professió amb la docència en Màrqueting i Xarxes Socials a diferents
universitats i amb formació professional al Servei d'Ocupació de Catalunya. Sóc Presidenta del
Club de Publicitari i RRPP de la Universitat de Barcelona.
Militant de CDC des de 2012, membre del Comité Executiu Local des de 2013 i Secretària de
Comunicació de CDC Mataró des de 2014.
Twitter: @Dolors_guillen
Facebook: https://www.facebook.com/dguillenmena

9. Pedro J. González Morales (UDC)
Gestor Turístic
Vaig néixer l’any 1983 a Vilassar de Mar però sempre he viscut a Mataró, lloc on també he cursat
tots els meus estudis. Sóc Diplomat en Turisme per la UPF, estic casat i tinc 1 fill.
Pel que respecta al meu perfil professional he treballa en restaurants i Hotels sobretot a la ciutat
de Barcelona exercint diversos càrrecs.
En l’aspecte polític milito a Unió Democràtica des de l’any 2010 i he estat representant de CiU en
diversos consells en altres legislatures com el consell de Seguretat, el de Joventut i actualment
soc el Vicepresident d’aquest últim consell i del consell territorial dels barris del Nord.
twitter:@pedrojgm
facebook:Pedro Juan Gonzalez Morales

10. Berta Saborido Massafrets (CDC)
Responsable de polítiques exteriors (Foreign Affairs Officer)
Berta Saborido Masafrets va néixer l'any 1986 a Mataró. Va començar la seva militància a
l'agrupació a l'exterior de cdc a Bèlgica l’any 2010 i el 2012 va entrar a formar part de l'executiva
de Mataró.

Politòloga de professió, s’ha especialitzat en gestió pública i relacions internacionals. Ha consagrat
la seva vida professional a les relacions exteriors del nostre país des de diverses ciutats europees
com París, Brussel·les o Londres.
Twitter: Berta S.Masafrets facebook: Berta Saborido Masafrets

11. Octavi Nonell Carulla (CDC)
Nom i cognoms: Octavi Nonell i Carulla Edat: 62 Professió/càrrec: Administratiu Petit currículum:
Casat amb la Carme, pae de Judit i Xavier. A CDC des del 1984 Colaborador en diferents mandats
en varies comissions de coltrol del govern municipal Membre de la Junta del C.Natció Mataró.
Actiu en l'àmbil veïnal on també he estat secretari de la AA VV del Pla d'En Boet. Treballador
durant més de 30 anys en el tèxtil i després en altres empreses en càrrecs de logística i compres.
Actualment administratiu a Barcelona
twitter: @PEPSINA_MATARO facebook: @PEPSINA_MATARO

12. Marc Portet Bruguera (CDC)
Administratiu
Vaig néixer a Dosrius el 25/03/1976. Mataroní d'adopció. Hi vaig estudiar fins els 19 anys i hi visc
des de 2003, al barri de Les Santes-Escorxador. Administratiu. Casat i pare de dues nenes. Militant
a CDC des de 1996. Membre dels Executius Locals de CDC i CiU.
Twitter: @portetmarc

13. Anna Llibre Tur (UDC)
Senior Manager Marketing & RRPP, gran comunicadora, estratega i mataronina. Sóc Llicenciada
en Publicitat i RRPP i Diplomada en Turisme. Amb un alt nivell tant d'anglès com d'italià (he estat
immersa en ambdues llengües). He estat Dir. Màrketing & RRPP de l'Espai Natural Sant Miquel del
Fai, dirigint equips, augmentant un 30% els beneficis totals anuals, redefinint propostes de valor
de marca, definint estratègia y plans d'acció digitals, representant l'empresa i activitat davant del
diferents stakeholders (proveïdors, assistència a fires EBTM, consorci de turisme BCN...) entre
d'altres. També he estat responsable de Marketing i Publicitat a la empresa familiar R-Llibre,
Comercial Area Manager de Productes d'Estètica per una empresa Italiana, propietària d'un
negoci a Mataró en el sector retail.
Actualment, Directora de Teatre a l'Associació de la Passió Infantil de Mataró i realitzant un curs
de Grau Superior sobre Assistència a la Direcció.
twitter: @Anna_llibre
facebook: www.facebook.com/annallibre

14. Dionís Fernández Garcia (Indep)
Administració de la Generalitat de Catalunya, Responsable Oficines de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya. (En aquests moments amb Jubilació Parcial).
Des de l’any 1983 Director i responsable de Casals Cívics, Hotels entitats, Casals de Gent Gran i
Oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Animador So cio Cultural,
Diplomat en Ofimàtica FP2° grau, Diplomat en Electrònica FP1° grau.

Twitter @FernandezDionis
Facebook: https://www.facebook.com/dionis.fernandezgarcia
https://www.facebook.com/cerdanyolacitytodaytv

15. Montserrat Pujadas Berenguer (Indep/RCat)

16. Gerard Ayter Codina (JNC)
Estudiant de matemàtiques a l'UPC de Barcelona. Sóc Membre del consell nacional de la JNC
Vaig acabar els estudis d'ESO i Batxillerat a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró, fent el batxillerat
tecnològic. Actualment estic estudiant matemàtiques a l'UPC de Barcelona.
Des de mitjans de 2013 treballo els caps de setmana per la tarda i durant les vacances del
calendari escolar a la cafeteria familiar que tenim a Mataró (La Gofreria).
Vaig entrar a la JNC com a militant el juny de 2014.
Actualment milito a Mataró i al GAU de la UPC, on vaig ser escollit com a representant de
l'universitat al Consell Nacional de la JNC.
Aficionat a l'esport de pilota en general. En el meu temps lliure toco el baix o la guitarra amb un
grup de música a l'escola Nou Espai. Hem fet alguns concerts per Mataró i per altres pobles del
Maresme, com Vilassar de Mar, Arenys de Mar o Llavaneres. Des de fa gairebé un mes, participo
activament a la sectorial de joves de l'ANC.
Twitter: @gerardayter Facebook: Gerard Ayter Codina Linkedin: Gerard Ayter Codina

17. Carlota Artieda Morera (UDC)

18. Xavier Penela Illescas (CDC)
Funcionari públic de la Generalitat de Catalunya
Fa més de 15 anys que treballo en l’àmbit de l’atenció al públic, primer a l’empresa privada, i ara,
des de ja fa anys a la Generalitat de Catalunya.
Sóc militant de CDC des de 2012, membre del Comitè Executiu Local des de 2013 on actualment
en sóc el president . Així mateix soc vicepresident de la federació a Mataró i formo part de
l’executiva comarcal.
M’agrada treballar pel meu partit, i pel meu govern, perquè així puc fer el que més m’agrada i que
millor se fer, servir i ajudar a les persones.
Twitter: @Xavi_Penela /
https://twitter.com/Xavi_Penela
Facebook: https://www.facebook.com/xavi.penela

19. Miquel Sola Suris (Indep/RCat)
Professió/càrrec: Mestre d'educació especial i empresari
Soc mestre d'educació especial de professió, actualment regento la Botiga Modernista Can
Pinós/La Confiança i també treballo en un taller mecànic. Políticament soc coordinador de
Reagrupament a la ciutat des del 2011 partit del qual en formo part des del 2009. Membre
fundador de Mataró per la independència i col·laborador de l'ANC.
twitter: @MiquelSolaSuris
facebook: www.facebook.com/miquel.sola.suris

20. Marta Criado Purroy

21. Sílvia Núria Fuster Castellnou (UDC)
Administrativa
Llicenciada en Dret que ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el serveis
administratius d’una important companyia dedicada a la prevenció de riscos laborals
Facebook: Silvia Fuster Castellnou
Mail sfustercastellnou@gmail.com

22.Víctor López i Payà (JNC)
Estudiant de tercer curs de Ciències Polítiques i Administració (UB).
He cursat ESO i Batxillerat al col·legi Salesians Sant Antoni de Pàdua. Parlo i escric català, castellà i
anglès. Actualment estic estudiant tercer de grau de Ciències Polítiques i Administració a la UB.
He treballat com a dependent a MACSON SA i actualment sóc professor d'idiomes, dret i història a
estudiants d'ESO, Batxillerat i grau universitari. També participo com analista de relacions
internacionals al diari digital WallStreet (www.wallstreet.cat). I, pel que fa a la meva branca
política i de militància a la JNC, actualment sóc el Cap del GAU-UB i Conseller Nacional de la JNC.
Militant de la JNC desde el 2013, cap del gau de la ub i conseller Nacional
twitter: @vlopezpaya
facebook: /victor.l.paya

23. Carolina Soler Soto (CDC)
Vaig néixer a Barcelona el setembre de 1976. Visc a Mataró, estic casada i tinc un fill.
Diplomada en Gestió i Administració Pública i Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat
Pompeu Fabra. Especialitzada en gestió sanitària i en desenvolupament econòmic local, també
tinc estudis de màster en Direcció i Gestió Sanitària. Actualment treballo a una empresa pública
del sector sanitari i he estat coordinadora econòmica del centre ubicat a Badalona.
Simpatitzant de CiU des de fa molts anys, milito a CDC des del 2006 i sóc membre de l’executiva
local de CDC i CiU. Del 2007 al 2011 he estat regidora a l’Ajuntament de Mataró.
Facebook:http://ca-es.facebook.com/people/Carolina-Soler-Soto/1552122534

24. Pere Galbany Duran (UDC)
Vaig néixer l’1 de juliol de 1973 i visc en parella.
Sóc Agent Immobiliari i soci d’una agència de la ciutat. Vaig estudiar Empresarials i Màrqueting a
ESERP i he realitzat un Postgrau en Tècniques Gerencials per la Universitat de Barcelona. També
he cursat diversos seminaris en temes immobiliaris i gràcies a la xarxa vaig poder estudiar Turisme
a la Universitat Oberta de Catalunya.
Des del 2006, milito a Unió Democràtica de Catalunya i sóc regidor a l’Ajuntament de Mataró des
del 2007. També formo part de les executives comarcal i local d’UDC.

25. Marcel Martínez Bruguera (UDC)
Advocat
Vaig néixer a Mataró el 6 de maig del 1968. Estic casat i tinc dos fills, un nen i una nena.
Llicenciat en dret per la UB. Advocat especialitzat en dret civil amb despatx a Mataró. Vicepresident Joves Advocats de Catalunya 2000-2002 Militant d’UDC des de 1997, Membre del
Comitè executiu UDC Mataró des de l’any 1999 fins l’actualitat. Actual president d’UDC Mataró.
Vice-president comarcal d’UDC, Conseller Nacional UDC, Membre de la Comissió de Garanties
d’UDC. Regidor de CiU a l’Ajuntament de Mataró des del 2007 a l’any 2011. Des de juny de 2011 a
octubre 2011 regidor de Cultura i Ensenyament. Membre del Comitè executiu de la Federació CiU
Mataró.
twitter:@MMartinezBrugue
facebook https://www.facebook.com/marcel.martinezbruguera

26. Montserrat Rodríguez Sánchez (Indep)
Vaig néixer el 27 de maig del 1967 a Mataró. Estic casada i tinc dos fills, una nena i nen.
Sóc llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i advocada en exercici col·legiada a Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Mataró i Barcelona.

Em presento com a independent per a la candidatura d’en Joan Mora perquè crec que en
moments de crisi és necessària la implicació de tota la societat. La confiança que m’ha transmès
en Joan ha estat decisiva.

27. Joan Mora Bosch (CDC)
Vaig néixer el 8 d’agost de 1963 a Arenys de Mar. Estic casat amb la Pilar i tinc dos fills, en Marc i
en Joan.
Sóc el fundador i director de l’empresa mataronina Kriter Software S.L. He estat president de
l’Spanish Chapter de Entrepreneus’ Organization (www.eonetwork.org), membre de la Junta
d’ASEITEC - Associació d’empreses d’informàtica i telemàtica de Catalunya- (www.aseitec.org), del
grup de treball TIC de la Cambra de Comerç de Barcelona (www.cambrabcn.es), fundador i
president de l’associació GENTIC – Grup d’empreses de noves tecnologies de la informació i la
comunicació del Maresme- (www.gentic.org), del Consell Assessor Empresarial de l’Escola
Universitària del Maresme (www.eum.es) dependent de la Universitat Pompeu Fabra, avui
convertit en Consell Assessor del TECNOCAMPUS.
Militant de CDC, he estat president local i actualment sóc Conseller Nacional del partit pel
Maresme i president de la Federació CiU a Mataró. Regidor a l’ajuntament de Mataró des de 2007
i portaveu de CiU al Consell Comarcal del Maresme de 2007 a 2010.
Bloc: http://joanmora.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1245866331 Twitter: @joanmorabosch
Web: http://www.joanmora.cat/

Suplents
Josep Vicent Garcia Caurin (CDC)
Vaig néixer el 1954 a Vilamarxant (Valencia). Vaig ser regidor de CiU Mataró i posteriorment
director dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme i el Vallès Oriental i membre del
gabinet de la consellera Meritxell Ruiz.
Twitter: @jovigarcia

Francesc Masriera Abella (CDC)
Coordinador del Centre Natació Mataró
Vaig nàixer l'any 1957 a la ciutat de Mataró, estic casat i soc pare d'un fill. Des de petit, he estat
vinculat al Centre Natació Mataró: primer, com a esportista, després, com a tècnic, i, actualment,
com a coordinador de l’entitat. Pel que fa a la política, milito a CDC des de l’any 2004, he estat
membre de diverses executives del partit i, en representació de la federació de CiU, vaig ser
regidor de l’Ajuntament de Mataró del 2007 fins al 2011

Miquela Subirà Claus (CDC)
73 anys
Àvia
Vaig néixer a Mataró el 9 de setembre de 1941. Estic casada, tinc quatre fills i quatre néts.
Actualment sóc mestressa de casa i gaudeixo dels meus néts però durant més de quinze anys he
estat secretària del Grup Municipal de CiU, càrrec que vaig deixar el 2007 per jubilació.
Milito a CDC des del 1975, en què he estat membre de l’executiu i he col·laborat en totes les
campanyes electorals. Des de fa sis anys també formo part de l’associació de l’Escola Pia pel
Senegal.

