PROCÉS DE PRIMÀRIES PELS 10 SEGÜENTS NÚMEROS DE LA CANDIDATURA DE MOLLET EN
COMÚ- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA

JOSE FRANCISCO SANCHO CONDE
Vaig néixer a Fuente de Piedra (Málaga)
al 1968 i visc a Mollet des de el 1973. Sóc
pare d’una filla de 9 anys. A Mollet he
viscut als barris de la Plana Lledó, al
Centre, a Col·legis Nous i actualment al
barri del Calderí.
Tot i que vaig estudiar biologia, sense
arribar a acabar la carrera, em dedico
professionalment a la informàtica des de
fa 25 anys.
Fill, i orgullós de ser-ho, d’una família
treballadora, em vaig afiliar a les
joventuts comunistes al 17 anys. En l’actualitat sóc co-coordinador local d’Esquerra
Unida i Alternativa de Mollet.
Des de l’octubre del 2011 sóc regidor a l’ajuntament de Mollet, actualment sóc el
portaveu adjunt de CANVIEM MOLLET.
Col·laboro habitualment a les activitats de diverses entitats progressistes molletanes.
Des de petit crec que el món és profundament injust a la vegada que els éssers humans
tenim el potencial per viure feliços, lliures i iguals. Crec que un altre món és possible
però també penso que això no serà realitat si tots i cadascún de nosaltres no posem el
nostre granet de sorra per canviar les coses.
Crec que la Política és una activitat digna que ens humanitza, ens fa conscients de la
nostra realitat, dels nostres objectius col·lectius i de com lluitar per aconseguir-los. Per
tot això crec que cal que tothom faci política, que lluiti, cadascú a la seva manera, pels
seus drets i pels de tots. Per això sempre m’ha agradat fer política i aprendre en el camí.
Sempre he cregut en la unitat popular i ara estic molt il·lusionat amb les formes de fer
de CANVIEM MOLLET i MOLLET EN COMÚ i l’equip de persones que s’està construint.
Crec que junts, amb molta gent estem, al 2019, en millors condicions que mai per fer
realitat un projecte col·lectiu de canvi que ara a la vegada és possible, urgent i
necessari.
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GABRIEL ESPINOSA ANDRÉS
Vaig néixer a Barcelona el 1964 i vaig
viure a La Llagosta fins el 1988, que vinc
a viure a Mollet.
Tinc dos fills. Fill d'una família humil
vinguda de fora de Catalunya a treballar.
A casa meva començo a viure la política
de la mà del meu pare que va ser un
activista i militant del PSUC.
Net d'un bon home assassinat l'any 36
per les seves idees. A Mollet he estat
jugador de futbol durant molts anys en diferents clubs de la ciutat. Treballador durant 21
anys en una empresa d'automoció (Nissan M. I.). Vaig estudiar mestre d'Educació Física
i Antropologia Social i Cultural a la UAB. Actualment treballo de mestre, una professió
que m'apassiona.
La meva motivació per fer política d'una manera activa és ben senzilla. Els motius són
per una banda no defraudar a les persones que han fet possible amb la seva lluita
aconseguir moltes millores socials, laborals i de drets fonamentals i, per altra banda, per
continuar lluitant per tot allò que farà que les persones puguin viure dignament.
Considero l'Educació el pilar fonamental perquè la societat pugui esdevenir més critica,
més justa i més lliure. I això ho vull fer des de Mollet en Comú, un projecte motivador
amb gent comuna que vol intentar millorar la vida de les persones a Mollet.

MARI CARMEN MOYA HIDALGO
Nacida en Martorellas, vivo en Mollet
desde hace 48 años. Mi barrio es
Col·legis Nous-centre.
Trabajo en Laboratorios Esteve de
limpiadora, con una antigüedad de 28
años.
Vengo del mundo sindical en CCOO,
siendo en el periodo 2005-2013
secretaria general de la federación AA.
DD del Valles oriental – Maresme, y en
los años 2005 a 2009 responsable
estatal del sector de la Limpieza,
comité de empresa de ISS, y comité de
empresa internacional de ISS. Soy
Técnica media de prevención de riesgo.
Como madre de dos hijas que tuvieron que emigrar para tener un futuro, soñé con la
libertad de poder decidir, con la justicia y la igualdad, con viviendas asequibles, con
salarios dignos, con calles llenas de vida, con ancianas y ancianos bien cuidados, y con
colegios públicos de calidad. Tomé la decisión de hacer realidad mi sueño y luchar por
ello, por un Mollet de gente Común, por nuestros ninos y niñas, jóvenes y mayores.
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MIREIA MARÍN FERRER
Tinc 38 anys i sóc mare de dos
nens. Sóc filla de Martorelles, però
ara fa 10 anys, Mollet em va
adoptar. Mollet ha estat on he creat
la meva família i on he arrelat la
meva vida. Treballo de tècnica
administrativa i dedico el meu
temps lliure a gaudir al màxim del
meus fills i estar amb els amics i
les amigues.
L’únic llegat que li puc deixar als
meus fills són unes escoles
públiques de qualitat, que siguin un exemple d’inclusió. Que els CAPs de Mollet siguin
dignes, on els seus professionals puguin exercir la seva tasca sense retallades. Que els
espais públics de la ciutat siguin pensats per les persones. Que la cultura tingui per
bandera de la tolerància. Vull que els meus fills puguin dir amb orgull que van créixer en
una ciutat feminista i defensora dels drets LGTBI.
I tots aquest valors, tota aquesta transformació es podrà aconseguir amb el projecte de
Mollet en Comú. És per això que em presento en aquesta candidatura, perquè som un
gran equip. Som l’equip capaç de fer realitat un model de ciutat amable, roja, verda i lila.

XAVI HUGUET HERVÁS
Sóc molletà i visc al barri de l’Estació
del Nord. Sóc membre del Grup
Motor de Mollet en Comú i de la
Comissió Local d'EUiA Mollet,
essent el responsable d'organització
d'ambdues formacions. Vaig ser
responsable d'Alternativa Jove de
Mollet de 2006 a 2010, des d'on vaig
impulsar la campanya "Volem el Bus
a la UAB", duta a terme per la
coalició ICV-EUiA Mollet, que va
acabar suposant la implantació d'aquest servei. En el passat he col·laborat amb
moviments socials com "Aturem la Guerra". Llicenciat en Dret per la UAB, he treballat
com a Advocat Laboralista en el Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya en la defensa
dels drets dels treballadors i treballadores, tot i que en els darrers temps m'he dedicat
més a l'àmbit tributari i administratiu. Aficionat intensiu a la pràctica del ciclisme de fons
en carretera i de la natura en general.
Em presento com a candidat per a ajudar a construir una candidatura d'esquerres que
sigui una alternativa de govern i al servei de les persones, després de 32 anys d'un
govern municipal que ha actuat d'esquenes a la població. Ara més que mai es del tot
necessari construir una ciutat socialment més justa, sostenible i amable amb
les ciutadanes i ciutadans de Mollet.
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ROSER AGUILAR CAMÚÑEZ
Molletana de naixement, actualment
visc a La Vinyota. Sóc mare de dos fills
i casada. Sóc llicenciada en Història i
vaig estudiar un postgrau superior en
Arxivística. Treballo com arxivera
judicial en els jutjats de Mollet del
Vallès i de Sabadell. Col·laboro
activament en temes de coeducació i
igualtat a l’AMPA de l’escola de la
meva filla gran.
Em defineixo com a defensora del
feminisme,
el
cooperativisme
i
l’activisme ambiental com a forces per
enderrocar el sistema capitalista. Lluito
pel retorn de la consciència de classe i
la justícia social.
El meu referent de vida són els meus
pares, el meu referent històric son les
Tretze roses i el meu referent de futur,
els meus fills.

MARIA DEL MAR TORRES CALLE
Nascuda a Mollet fa 45 anys, sóc mare
d’una nena i un nen. Visc i treballo a la
ciutat, en una empresa del sector
assegurador. Sóc del barri de Santa Rosa.
Feminista, militant d’EUA, i inscrita a
Mollet i Catalunya en Comú. Implicada en
el sector de l’esport a Mollet, a través del
bàsquet.
Amb molta il·lusió he decidit fer un pas
endavant per col·laborar en un projecte
plenament obert, participatiu, innovador,
dinàmic , engrescador i amb el que m’hi
sento plenament identificada.
Vull posar el meu granet de sorra per fer
possible un canvi
que considero
indispensable en la manera de fer i
entendre a la nostra ciutat.
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DENNIS FERNANDEZ GUTIÉRREZ
Sóc nascut a Mollet del Vallès i visc al
barri de Can Pantiquet. He fet estudis
en dret, però la situació econòmica a
casa meva va fer que no els pogués
acabar, però ho tinc com a projecte de
futur.
Actualment visc en primera persona la
precarietat laboral i els efectes de la
reforma laboral des de la meva feina
com a treballador autònom del sector
logístic.
Les meves motivacions per presentarme a les primàries de la candidatura
municipal de Mollet en Comú són
moltes, però destacaria el fet de voler
ser útil en la construcció d'un nou projecte de ciutat on valors com la transparència,
voluntat popular i honestedat siguin la base per fer de Mollet una ciutat millor per viure

MAICA HERVÁS GARRIDO
Nascuda a Vilches (Jaén), però visc a
Mollet des de 1965. Sóc del barri de
l’Estació del Nord. Graduada en
Educació Social per la Universitat de
Barcelona, he treballat com a educadora
social,
i
anteriorment
com
a
administrativa comptable. Formo part de
l'Associació de Dones Àgora des de la
seva creació al 1996 i sóc membre de la
seva Junta. També participo activament
a la Plataforma en defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca
de Catalunya, així com altres moviments
que lluiten per la justícia social i el bé
comú. Militant del sindicat CCOO des de
gairebé la seva legalització.
Em presento a les llistes de Mollet en
Comú perquè m'identifico plenament
amb el seu ideari centrat en les
reivindicacions socials pròpies de
l'esquerra transformadora. Vull aportar el
meu gra de sorra i experiència en el
camp de l'educació social per ajudar a
construir un Mollet que tingui en compte als col·lectius més desfavorits de la societat.
Un Mollet fet per a les persones, en el que ningú es quedi enrere.
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VIRGINIA FERIA ARROYO
De professió estilista, m'encanta la
meva professió i el fet de relacionar-me
amb la gent. Tinc 40 anys, sóc mare de
tres fills i he viscut sempre a Mollet.
Actualment al barri de l’Estació de
França. Implicada en l’AMPA de
l’escola dels meus fills, col·laborant per
fer una millor escola pública. Em
considero una lluitadora pel bé comú.
Contenta i motivada de ser una peça
més d'aquest projecte, en el qual crec i
confio 100%, és aquest el motiu que
m'ha donat l'impuls a treballar colze
amb colze amb aquest equip.
Mollet necessita un canvi Ja!
Mollet té la necessitat de crear
oportunitats i donar suport a la gent
jove, a l'escola pública , dinamitzar el
comerç de la ciutat i impulsar els valors cívics , a la fi..., construir entre tots i totes, una
ciutat amb valors.

