
1. MARINA ESCRIBANO MASPONS Cap de Ilista 
Nascuda a Mollet ara fa 39 anys. Mare de dues nenes. Viu al barri del Centre, tot i 
que ha viscut a diferents barns de la ciutat, corn EstaciO del Nord, Plana Lledó o La 
Vinyota. Llicenciada en Ciències Politiques i de l'AdrninistraciO per la UAB. Ha 
cursat estudis internacionals, i té forrnació en contractaciO püblica i transparència. 
Treballa corn a tècnica en un ajuntament de la cornarca. 
Ha estat irnplicada en associacions i rnovirnents culturals i juvenils de la ciutat, corn 
l'Esplai Tuareg o la Cornpanyia Carnarnolles. Des del 2007 cornença a irnplicar-se 
en politica i esdevé regidora a l'ajuntarnent de Mollet. Actualrnent és la portaveu 
del grup municipal de Canviern Mollet i portaveu de Mollet En Cornü. D'esquerres, 
ferninista i ecologista. 

2. JOSE FRANCISCO SANCHO CONDE 
Fuente de Piedra (Málaga), 50 anys, viu a Mollet des del 1973, ara al barri del Calderi 
Té una filla de 9 anys i és inforrnàtic. 
Cocoordinador d'Esquerra Unida i Alternativa de Mollet 
Regidor des de l'octubre de 2011, ara és portaveu adjunt de Canviern Mollet 
Collabora habitualrnent a diverses entitats progressistes de Mollet 

3. GABRIEL ESPINOSA ANDRES 
Barcelona, 54 anys, viu a Mollet des del 1988 
Diplomat en Mestre d'Educació Fisica i Llicenciat en Antropologia 
Té dos fills. El seu pare va ser un militant historic del PSUC i el seu avi va ser assassi-
nat a la Guerra Civil per les seves idees. 
Treballador de l'autornoció durant 21 anys, ara és rnestre a l'escola püblica 
Vinculat a l'esport, ha estat durant molts anys jugador de futbol a diferents 
clubs de Mollet. 

4. MARl CARMEN MOYA HIDALGO 
Nascuda a Martorelles. 50 anys. Viu a Mollet des de 1970, primer a la Plana Lladó i 
ara a Collegis Nous. Dues filles en la trentena arnb un peu aqui i l'altre emigrant a 
Europa per trobar feina. 
Treballadora del sector neteja des de fa 28 anys, és una activista sindical infatiga-
ble. Ha ocupat al llarg dels anys diferents càrrecs de responsabilitat sindical al seu 
sector a CCOO. 

5. MIREIA MARIN FERRER 
Nascuda a Martorelles, 38 anys. Mare dos fills. Viu a Mollet des de fa 10 anys, ara al 
barri de l'estació de Franca. 
Ha treballat de Tècnica adrninistrativa al sector del rnetall. Té experiência en politi-
ques de cultura, joventut i solidaritat en l'àrnbit municipal. lrnplicada en la Iluita 
social, ara és cocoordinadora d'ICV Mollet, d'ICV Vallès Oriental i de 
Mollet en Cornü. 

6. XAVI HUGUET HERVAS 
Nascut a Mollet, viu al barri de l'EstaciO del Nord. 
Llicenciat en Dret per la UAB, ha treballat corn advocat laboralista a CCOO, ara es 
dedica a l'ãrnbit adrninistratiu I tributari. 
Activista des de la joventut, ha collaborat arnb els rnovirnents socials de la ciutat. 
Actualrnent és el responsable d'organitzaciO de Mollet en Cornü 
Molt aficionat al ciclisrne i al contacte arnb la natura en general. 

7. ROSER AGUILAR CAMUIEZ 
Nascuda a Mollet, actualrnent viu a La Vinyota 
Casada i mare de dos fills. 
Its Ilicenciada en HistOria i postgrau en Arxivistica. Treballa corn a arxivera als jut-
jats de Mollet i Sabadell. 
Collabora activarnent en ternes de coeducaciO i igualtat a I'AMPA de l'escola i és 
irnpulsora d'una cooperativa d'ecoconsurn. 



S. MARIA DEL MAR TORRES CALLE 
Nascuda a Mollet fa 45 anys. Ara viu al barri de Santa Rosa. Filla de treballadors an-
dalusos. Its tècnica administrativa i treballa en una empresa del sector assegurador 
de la ciutat des de fa 26 anys. Està implicada en l'esport molletà, a través del Club 
Bàsquet Mollet. Feminista i militant d'EUiA. 

9. DENNIS FERNANDEZ GUTIERREZ 
Nascut a Mollet; viu al barri de Can Pantiquet. 
Ha fet estudis en dret, perô la situació econômica va fer que no els pogués acabar 
Viu en primera persona la precarietat laboral i els efectes de la reforma laboral des 
de la seva feina com a treballador autônom del sector logistic. 
Sempre interessat en la politica, va decidir fer el pas amb el 15M, des de Ilavors par-
ticipa activament a diversos espais. 

10. MAICA HERVAS GARRIDO 
Vilches (Jaén), viu a Mollet des de 1965, ara al barri de l'Estació del Nord. 
Graduada en Educació Social, ha treballat com a educadora social, i anteriorment 
com a administrativa comptable. 
Molt implicada en el moviment feminista forma part de la junta de Dones Agora 
des de la seva fundaciO. També participa en la Plataforma en defensa de la Sanitat 
PUblica del Baix Vallès i la Marea Blanca de Catalunya, i a altres moviments pro-
gressistes. Militant de CCOO des de gairebé la seva legalitzaciO. 

11. VIRGINIA FERIA ARROYO 
Nascuda a Mollet fa 40 anys, actualment viu al barri de l'EstaciO de Franca. 
Mare de 3 fills.Es estilista i Ii encanta la seva professiO sobretot pel fet de relacio-
nar-se amb la gent. Fa anys va formar part del quadre de ball del Centro Cultural 
Andaluz. Actualment, molt implicada en I'AMPA de l'escola dels seus fills. Ferma 
defensora de l'escola püblica i del be comü. 

12. ANNA USART ANGLADA 
Nascuda a Berga, encara que ja fa temps que viu a Mollet. Ve del moviment estu-
diantil i és professora a l'atur. Comunista i feminista i "em presento amb Mollet en 
Comü per dur la justicia social a aquesta ciutat." 

13. MERITXELL CAPARROS VILA 
Nascuda a Barcelona es trasllada a Mollet als 15 anys. Actualment viu al barri de 
Lourdes. Ferma defensora dels drets dels animals, de la convivéncia dins de les 
ciutats ja siguin domestics o exôtics. Prioritza l'adopció abans que la compra de 
qualsevol ésser viu. Durant uns anys va ser monitora de temps de Ileure, com a vo-
luntària a l'esplai Tuareg. Actualment és operària de fãbrica. 

14. JOSÉ SANCHEZ MANRIQUE 
Nascut a Mollet el 1971 (47 anys). Viu al barri de l'EstaciO del Nord. Treballador au-
tônom del sector del transport i Instructor de Busseig. Implicat en la Iluita social 
com a membre de la Plataforma en defensa de la Salut PUblica del Baix Vallés i la 
Marea Blanca de Catalunya. Militant de Comunistes de Catalunya i membre de 
Mollet en Comü. Amant de l'esport, la müsica, la lectura i el cinema. 

15. FERRAN MASPONS 
Nascut a Mollet, 30 anys. Its tècnic en producció d'audiovisuals i actualment treballa 
d'administratiu multimedia. Relacionat amb el mon de la müsica en diversos projec-
tes, actualment és soci d'un segell discogràfic independent. Ecologista i defensor de 
la cultura popular, va ser membre de la Junta de la Colla de Torrats durant 4 anys. 

16. MANOLI DELGADO ZAZO 
Nacida en Talarrubias, Badajoz, hace 58 años y viviendo en Mollet hace 40 años en 
el barrio de Collegis Nous. Defensora de todo lo püblico. Implicada siempre en las 
AMPA5 de escuelas e institutos. En el mundo laboral, actualmente trabaja en una 
empresa de limpieza de la cual es delegada sindical. De CCOO y miembro de la 
ejecutiva del Vallés oriental y Maresme. 



17 ANNA JIMENEZ MORALES 
Nascuda a Mollet fa 34 anys. Mare de dos fills i mestra de l'escola püblica Can 
Besora. Sempre ha estimat Mollet i s'ha implicat en moviments i associacions. Its 
membre de la colla dels Torrats, de l'Associació Cultural La Tramolla i presidenta 
de l'Associació Solidària Amics de Mantay. "Dono suport a aquesta candidatura 
convençuda que un Mollet més solidari, just, feminista i ecologista és possible!" 

18. BIENVENIDO DE MIGUEL SANCHEZ 
Nacido en 1961 en Barcelona, y hace 30 años viviendo en el centro de Mollet, es Di-
plomado en Enfermeria y Técnico superior de PrevenciOn en Riesgos Laborales, 
trabaja como enfermero en el Ambulatorio de Plana Lledó, asesoró a pequeñas 
empresas y autónomos en temas de prevención, participó como colaborador en 
las plataformas de Sanidad y Medio Ambiente 

19. FRANCISCO ALARCON RUIZ 
Nacido en Málaga en Mayo de 1950 vivió en Humilladero (Málaga) hasta 1963 que 
se trasladO a Mollet. Casado y con 2 hijos. EstudiO Maestro Industrial, no terminada 
en la escuela de formación del Casal Cultural, fue autOnomo del transporte, trabajó 
en Soberana, Soberana-FRANKE y FRANKE España donde ejerciO de comité de 
empresa y presidente del comité. En los años 1996/98 presidente del Centro Cul-
tural Andaluz. Actualmente está jubilado y participa activamente en la Comisión 
de Jubilats i Pensionistes de Mollet. 

20. GEMMA GONZALEZ ESCUDERO 
El Masnou, 42 anys. Viu a Mollet, al Barri de Can Borrell, fa 16 anys. Casada i mare 
de dues nenes. Tècnica administrativa, actualment treballa com a consultora en 
projectes de formació en una multinacional europea. Participa activament de lam-
bit educatiu: AMPA5, Consells escolars i als jocs escolars de futbol. També esta im-
plicada en l'esport molletà, a través del Club Basquet Mollet. 

21. JOSE ANTONIO RUIZ RUIZ 
Nacido en Carratraca en el 1953, reside en Mollet desde el 1978. De profesión ca-
mionero, ahora jubilado. Participante activo en los movimientos sociales: Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la Coordinadora de parados de Cata-
lunya, movimiento por la Renda GArantida de Ciutadania (RGC) yen el movimien-
to de Aturats de Ripollet. 

22. LUCIA ALIAGAS PICAZO 
Nascuda a Mollet l'any 1999. Estudiant d'Histôria i militant de l'AEP. Treballadora 
precãria. Comunista per necessitat, Iluita per aconseguir que l'accés a l'educació 
deixi d'estar condicionat per la classe social a la que pertanysl i perquè el futur del 
jovent deixi de ser un precari. 

23. NOEMI FERNANDEZ FERNÁNDEZ 
Nascuda a Lleó, fa 65 anys que viu a Catalunya. Viu al bani de la Zona Centre. Ha tre-
ballat com a tècnica de Cultura a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Va ser Regidora i 
portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA durant la legislatura del 2007-2011. Membre 
de diferents entitats culturals i esportives de la ciutat, actualment estã jubilada. 

24. ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 
Vive en el barrio de l'EstaciO del Nord. Activista social y politico desde siempre, de 
cultura psuquera, ha participado en el movimiento vecinal y de las ampas. Ahora 
portavoz de la Plataforma Sanitat püblica/ Marea Blanca del Baix Vallés, También 
ha sido regidor en el ayuntamiento de mollet en varias legislaturas. Miembro de la 
dirección nacional de comunistas de catalunya, EUiA y Catalunya En Comü. 
"Quiero un Mollet justo y solidario Para todas". 

25. CARME COLL TRUYOL 
Regidora i alcaldessa de Mollet la década dels anys 80 
Llicenciada en Histôria per l'UB. Especialitzada en desenvolupament municipal i 
territorial. Els Ultims 25 anys dedicada professional ment a dirigir i coordinar pro-
grames de cooperació internacional a l'Amêrica Llatina i el Magrib, per diverses 
institucions: DiputaciO de Barcelona, Govern espanyol i les Nacions Unides. 
Actualment pensionista, i implicada en moviments velnals. 
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EMILIA MAClAS ROSADO 
Nascuda a Valencia del Mombuey ( Badajoz ) 1962. Fa anys que és velna del Barri de 
la Riera Seca. Llicenciada en História per la UAB. Post-Giau de Qualitat en els centres 
de Formació. Dedicada professionalment a la Formació per l'Ocupació. Tècnica de 
Formació. Sindicalista, actualment Responsable de l'Area Socioeconómica I Forma-
do de ccoo al Vallès Oriental-Maresme-Osona. Havia estat regidora per ICy a 
l'Ajuntament de La Llagosta. Activista per l'ensenyament pUblic, actualment és presi-
denta de la Cooitlinadora d'Ampas ide I'AMPA de l'INS Aiguaviva de Mollet. 

ANTONIO CUELLAR HERRERO 
Nacido en Bienvenida, Badajoz, en 1953. Afiliado y militante de CCOO. Militante de 
EU1A, también militante del partido comunista de Catalunya desde 1984. Trabaja-
dor de la construcciOn, jubilado, actualmente participa en la ComisiOn de pensio-
nistas yjubilados de Mollet del Vallès, en defensa de las pensiones dignas y pUbli-
cas, y los derechos sociales y laborales. 

MILAGROS NAVARRO VILCHEZ 
Nacida en Humilladero, Mãlaga. Actualmente vive en el barrio de Santa Rosa. 
"Cuando me pidieron formar parte de esta candidatura no tuve ninguna duda en 
aceptarla. Yo no tuve la suerte de tener estudios porque solamente fui al colegio 
durante 7 meses y a los 9 años ya estaba trabajando. En mi casa siempre ha estado 
presente la politica y estoy casada con un sindicalista. Tengo dos hijos y un nieto 
que son toda mi vida". Hoy en dia está jubilada. Pertenece ala Plataforma de la Sa-
nidad PUblica del Baix Vallés junto con la Marea Blanca de Catalunya. 
"Aqui estoy con mucha ilusiOn Para trabajar en este proyecto Mollet en ComU, con 
mujeres y hombres de izquierdas de Mollet y Para Mollet." 

MIRIAM SAMPERE LLINAS 
Nascuda a Badalona fa 42 anys i velna de Mollet des de que tenia un mes de vida. 
Actualment viu al barri de l'EstaciO del Nord. Mare d'una nena de 4 anys. Diploma-
da en EducaciO Social treballa en l'àmbit de l'orientació i la inserció laboral de per-
sones vulnerables. Militant d'ICV i sindicalista de CCOO, on és la secretària d'lgual-
tat de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Vallès Oriental, Maresme i Osona. 

JOAQUIM FUERTES VEDRUNA 
Nascut a Mollet, fa 63 anys. Viu al barri del Centre. Col.labora amb Mollet amb 
Cuba i està afiliat a EUiA. Actualment està jubilat, perO ha treballat molts anys en el 
sector pUblic, com a conserge d'una escola de Mollet. 

EVA JIMENEZ GUEVARA 
Nascuda a Barcelona fa 48 anys. Actualment viu al barri de Can Borrell. Filla d'an-
dalusos, la més gran de quatre germanes. Mare d'un fill. En l'actualitat treballa en 
l'àmbit de promociO econOmica com a tècnica i Ii agrada molt poder oferir aquest 
suport als ciutadans i ciutadanes. Persona implicada en l'AssociaciO Espanyola 
Contra el Cancer (AECC) a Mollet, ja que, considera que és de vital importància la 
tasca de les entitats sense ànim de lucre. 

RAIMON GIL MONTERO 
Vaig néixer l'any 1950 a Valle de Abadalajis (Màlaga), viu al barri de Santa Rosa des 
de fa 40 anys. lnformàtic jubilat, actualment Iluita pels drets socials amb la Comis-
siO de Jubilats i Pensionistes, per la solidaritat a Mollet amb Cuba i politicament a 
EUIA com a responsable de finances. 

REMEDIOS LOPEZ RODRIGUEZ 
Activista en defensa de la sanidad pUblica y las personas enfermas de fibromialgia 
y fatiga crOnica. De profesión administrativa. Feminista y de izquierdas. "Quiero un 
Mollet que cuide a las personas más vulnerables." 

VERONICA CAIJA GUILLEN 
Nascuda a Mollet, fa 35 anys. Mare de dos nenes. Actualment viu al barri de Can 
Borrell, i ha crescut al barri de Plana LIedO. Treballa als serveis immobiliaris des de 
fa 14 anys. Participa de l'esport molletà a través del Club de Hockey Mollet. Defen-
sora del feminisme i dels serveis publics. 

JOSÉ RODRIGUEZ ROMAN 
Nacido en Badalona en mayo del 68 give en Mollet desde hace 26 años, en el 
barrio de Can Borrell. Trabajador de una empresa de supermercados. Implicado 
en la lucha social, es secretario de organizaciOn de la sección sindical de su empre-
sa por el sindicato CCOO. Militante de EUA. Actor amateur de teatro social en el 
grupo Teatrevida, de Mollet. 


