
 
 

CANDIDATURA DEL PSC A LES ELECCIONS MUNICIPALS 

DEL 26 DE MAIG DE 2019 

1. JAUME COLLBONI CUADRADO 

Llicenciat en dret i advocat. Ha estat diputat del PSC al Parlament de Catalunya 

entre els anys 2010 i 2014. És Regidor-President del grup municipal socialista de 

l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2015, President del Districte d’Horta-

Guinardó i ha estat segon tinent d'alcalde i responsable d'Empresa, Cultura 

iInnovació. 

2. LAIA BONET RULL 

Jurista, professora de dret a la Universitat Pompeu Fabra, secretària del govern de 

la Generalitat i diputada al Parlament de Catalunya. 

3. ALBERT BATLLE BASTARDAS (independent, Units per Avançar) Jurista i advocat, va 

ser regidor d’esports a l’ajuntament de Barcelona, regidor al districte d’Horta-

Guinardó, membre de l’àrea d’esports de la Diputació Provincial de Barcelona, 

entre altres càrrecs exercits al Departament de Justícia de la Generalitat i l’Oficina 

Antifrau de Catalunya. Ha estat director general dels mossos d’esquadra i aquest 

any s’ha incorporat a Units per Avançar. 

4. MONTSERRAT BALLARIN ESPUÑA 

Professora d’universitat i jurista, llicenciada i doctorada en Dret. Ha estat regidora 

de l'Ajuntament de Barcelona d’Hisenda i educació i també al districte de Les Corts, 

Sant Martí i Horta-Guinardó i per últim a l’Eixample, presidenta de l'Institut 

Municipal d'Hisenda de Barcelona, vicepresidenta del Consorci d'Educació de 

Barcelona i de l'Institut d'Educació de Barcelona, presidenta delegada de l´Àrea de 

Benestar social de la Diputació de Barcelona, Actualment regidora a l’ajuntament 

de Barcelona (treballant en àmbits de comerç i mercats de Barcelona durant l’any 

de govern). 

5.  DAVID ESCUDÉ RODRÍGUEZ 

Advocat, va ser cap de gabinet de la primera tinença d’alcaldia, responsable de la 

coordinació de les àrees competencials d’esports, dona, joventut, immigració, 

cooperació, educació, cultura, comunicació, funció pública i coordinació territorial. 



 
 

Va ser regidor a l’ajuntament de Barcelona i comissionat d’esports. Actualment és 

assessor i consultor en matèria legal i estratègica en l’àmbit esportiu. És el primer 

secretari del PSC Sant Martí. 

6. MARGARITA MARI KLOSE 

Professora del departament de Sociologia a la Universitat de Barcelona, 

Investigadora postdoctoral a l’Institut de la Infància i Món Urbà. Els seus àmbits 

d’investigació i publicacions giren en torn a la desigualtat, la pobresa i la sociologia 

de la família i la infància. Els seus àmbits d’investigació i publicacions giren entorn a 

la desigualtat, la pobresa i la sociologia de la família i la infància. 

7. XAVIER MARCE CAROL (independent, Compromís per Barcelona) 

Economista, professor d’universitat, és vicepresident del Grup Focus. Ha estat 

director de cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Director de Recursos i d'Acció 

Cultural de l'ICUB, Director General de l'Institut Català de les Indústries, entre 

altres càrrecs, també articulista i escriptor. Membre de la Plataforma Compromís 

per Barcelona. 

8. ROSA ALARCON MONTAÑES 

Periodista, ha estat cap de Gabinet de l´Alcaldia a l’Ajuntament de Sabadell, 

sotscap de gabinet de l’alcalde Clos i cap de gabinet del tinent d’alcalde Jordi 

Wiliam l’Alcaldia a L’Hospitalet de Llobregat amb Núria Marín. 

9. JOAN RAMON RIERA ALEMANY 

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en 

Socialdemocràcia, Polítiques Públiques i nous riscos socials per la Universitat de 

Barcelona. Editor de professió, i políticament és primer secretari de l’Agrupació i 

Portaveu del PSC al Consell Plenari del districte. 

Col·laborador a diversos mitjans de comunicació com Onda Cero, Núvol i El Plural. I 

és autor de l’estudi l’Índex de gentrificació de Barcelona. 

10. NURIA CARMONA CARDOSO 

Ha cursat el Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític a la Universitat de 

Barcelona. Ha estat assessora Regidoria Districte de Nou Barris, Vicepresidenta i 

Comissionada al districte d’Horta-Guinardó, gerent al districte de Les Corts, 

Regidora PSC de l’Ajuntament de Barcelona i actualment és assessora a la 

Presidència del districte Horta-Guinardó. 



 
 

11. IVAN PERA ITXART 

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, es dedica a la direcció i gestió 

d'entitats no lucratives. Ha estat president del Consell Esportiu del Maresme, 

regidor a l’Ajuntament de Mataró, conseller al Consell Comarcal del Maresme, i 

regidor a l’Ajuntament de Mataró. També és secretari d’organització del PSC Ciutat 

Vella i actualment assessor del grup municipal socialista a l’ajuntament de 

Barcelona. 

12. MARTA VILLANUEVA CENDAN 

Diplomada en Infermeria i llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. És 

infermera a la UCI quirúrgica a l’Hospital Clínic i la seva última ocupació ha estat 

coordinadora infermera a la unitat de vigilància intensiva respiratòria. Ha estat 

secretària d’organització de JSC, és membre de la comissió executiva del PSC 

Barcelona. 

13. GABRIEL GARCIA DUARTE 

Enginyer tècnic en telemàtica i enginyer de telecomunicacions i màster executive 

MBA, es dedica professionalment a la consultoria de desenvolupament de negoci 

de serveis basats en solucions tecnològiques i actualment és Consultor Sènior de 

Desenvolupament de Negoci a Indra Soluciones. És membre de la comissió 

executiva del PSC Barcelona, també del comité federal del PSOE i conseller de 

districte a Nou Barris. 

14. SARA BELBEIDA BEDOUI (independent) 

Graduada en Criminologia per la Universitat de Barcelona  i màster en Criminologia 

i Execució Penal, Universitat Pompeu Fabra. Ha participat en el desenvolupament 

de diversos projectes de diferents entitats de Catalunya i a més ha estat tècnica de 

civisme i convivència al 2015. També té formació en mediació i resolució de 

conflictes i actualment és mediadora intercultural d’un Centre Educatiu de Justícia 

Juvenil a Barcelona 

15. ALBERT DEUSEDES PERELLO 

Té estudis de Dret a la Universitat de Barcelona, ha estat educador en l’àmbit  

educatiu, monitor i coordinador d’activitats a escoles, casals d’estiu, etc. És 

comercial d’actius de patrocini i productes oficials, actius publicitaris i serveis i  

gestió d’operadors turístics de diferents equipaments i serveis municipals. 



 
 

Empresa: Barcelona de Serveis Municipals (BSM). També és primer secretari del 

PSC Sants-Montjuïc. 

16. MIREIA GARRIDO GARCIA 

Treballadora social i formadora en l'àmbit de la discapacitat, el voluntariat i el 

tercer sector. 

A nivell professional, més de 10 anys treballant en el tercer sector i actualment 

responsable de projectes socials i participació d'accessibilitat universal de TMB. 

17. JAVIER RODRIGUEZ NUÑEZ (JSC) 

Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Doble màster en Advocacia i 

dret internacional dels negocis per ESADE. També té certificat en estudis legals 

transnacionals pel Center For Transnational Legal Studies de la Universitat de 

Georgetown. Ha treballat dos anys com a advocat especialitzat en dret processal. 

Ha estat primer secretari de la JSC Eixample i actualment és Primer Secretari de la 

JSC Barcelona. 

18. LAURA MILLAN MARTOS 

Estudiant de 4rt d’arquitectura, ha cursat un Erasmus en la universitat de Delft, 

membre del comitè federal de JSE i primera secretària de JSC Sarrià. 

19. JOSEP DE BARBERA I JOHERA 

Treballador i Educador social, és funcionari públic de l’Ajuntament de Barcelona 

desenvolupant tasques en els àmbits de Joventut, Treball i assumptes social i 

Cultura, ha estat conseller tècnic al Districte Sarrià-Sant Gervasi Conseller, Cap de 

Gabinet Regidoria d’infància, joventut i gent gran actualment és assessor del grup 

municipal socialista (en drets socials, cultura, salut, educació, serveis socials, 

persones amb discapacitat, infància, joventut i persones grans). 

20. MARIA JOSE ARTEAGA MUÑOZ 

Comerciant, consellera portaveu i vicepresidenta del districte de Ciutat Vella, 

també membre de la comissió executiva del PSC Barcelona treballant per la 

secretaria de comerç. 

21. MUAZZAM RAFIQFATIMA (independent) 

Actiu de la comunitat pakistaní, té experiència en gestoria i assessorament sobre 

estrangeria i també es dedica al sector de restauració. 



 
 

22. MARIA ANGELA BOIX JUNYENT 

És gestora d’Entitats Socials, Culturals i Educatives actualment és consellera  

assessora de Presidència del Districte de Sants Montjuïc. 

23. IVAN MARZA VIOLA 

És tècnic especialista en Ramaderia i Sanitat Animal tècnic especialista en Treballs 

Forestals i Conservació del Medi Natural, ara cursa el grau de dret, ha estat tècnic 

especialista-controlador pecuari al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

actualment és conseller de districte a Sant Andreu. 

24. SILVIA LOPEZ SERRANO 

Llicenciada en Pedagogia, la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en 

l’àmbit educatiu, ha estat tècnica en espai públic i agent local de la diversitat, 

actualment és consellera de districte a Sant Martí. 

25. MANUEL BECERRA HORMIGO 

Llicenciat en Geografia i Història, la seva trajectòria laboral ha estat desenvolupada 

en el sector financer i és Secretari de Política Social Ujp-Ugt Catalunya. 

26. ISABEL PALLEJA I MILA (independent, Units per Avançar) 

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarial. És agent lliure representant a 

diverses empreses de marroquineria i articles de viatge, ha estat Secretària de 

Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona i és membre 

d’Units per Avançar. 

27. JORDI BOUZON MAGRIÑA 

Auxiliar administratiu i també ha estudiat un grau mitjà de gestió administrativa en 

l’àmbit jurídic. 

28. MARTA SENDRA IBAÑEZ 

És mestra en l’especialitat d’Educació Infantil. Té dos postgraus, un en Educació 

Especial i un altre en Educació Física. Té una experiència com a docent de 43 anys. 

Treballa a l’Escola Rel (una cooperativa d’Educació Especial de Barcelona). És 

vicepresidenta de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya 

(FECEC) i vocal d’Escoles Especials a l’Associació Empresarial de Economia Social  

Dincat (Discapacitat intel•lectual de Catalunya). És la secretària d’educació de la 

Federació de Barcelona a la comissió executiva del PSC Barcelona. 



 
 

29. FRANCESC XAVIER BAÑON FABREGAS 

Ha desenvolupat la seva activitat professional al sector d’arts gràfiques. Ha estat  

Promotor Cívic i Mediambiental de l’Ajuntament de Barcelona. Tècnic de  

Convivència i Civisme, Vicepresident i Conseller Portaveu del Grup Municipal 

Socialista en l’últim any de mandat de Jordi Hereu al districte de Sant Martí. En 

l’actualitat Conseller Portaveu del Grup Municipal Socialista al Districte de Sant 

Martí i Conseller Coordinador dels Consellers i Conselleres del Grup Municipal 

Socialista. 

30. ANA MARIA CRISCENTI (Partito Democratico, Italia) 

Graduada en Ciències Polítiques, ha desenvolupat la seva carrera professional com 

a especialista en crèdit i reclamacions dineràries voluntària en projectes de 

cooperació internacional, i actualment és cap d’operacions a l’startup Younited 

Credit, també es dedica al voluntariat internacional i militant del PSC Sant Andreu. 

31. DANIEL INGLADA CARRATALA 

Llicenciat en Filosofia, és Professor d’Educació Secundària, ha estat assessor tècnic 

(Cap de Gabinet) de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i 

actualment és primer secretari del PSC Temàtica. 

32. ISABEL LOSCOS VIÑALS 

Diplomada en Infermeria des del 2009 per la UAB, infermera des del 2010 i màster 

en cures a pacients cardíacs. Experiència en sanitat des del 1994, primer a 

l'Hospital Clínic com a tècnic en radioteràpia i actualment com a infermera a 

neurologia en un centre públic de la ciutat de Barcelona. Membre de l'executiva 

del PSC de Sant Andreu. 

33. EUDOSIO GUTIERREZ GARCIA 

Militant històric de Sants-Montjuïc 

34. PATRICIA GARCIA TORRES 

Va cursar formació professional en administració , és comerciant a Ciutat Vella, és 

membre de la comissió executiva de Ciutat Vella com secretària de la dona. 

35. CELIA MARTINEZ PUJOL (independent, Units per Avançar) 

Llicenciada en Dret, és sòcio-directora d’una empresa d’organització 

d’esdeveniments, és membre d’Units per Avançar. 



 
 

36. LUZ AMPARO SUAZA FLOREZ (independent, Compromís per Barcelona) 

Periodista i tècnica en comunicació, actualment treballa a la bugaderia d’un hotel i 

és la portaveu de les cambreres de pis de l’associació de Las Kellys. És membre de 

Comissions Obreres i també de la plataforma Compromís per Barcelona. 

37. RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ (independent, Entesa Federalista) 

Jubilat. Empleat de Banca. Tresorer d'Entesa Federalista. Sindicalista de CCOO a la 

Federació de Banca. Ex militant del PSUC. 

38. ANNA BALLETBO PUIG 

Periodista. Va ser diputada al Congrés dels Diputats. Actualment és presidenta de 

la Fundació Internacional Olof Palme. 

39. XAVIER CASAS MASJOAN 

De professió metge, ha estat primer tinent alcalde en el mandat de Joan Clos, y 

president del districte de Ciutat Vella. 

40. CARMEN RUBIANES ALEGRET (independent, Compromís per Barcelona) 

Fundadora i Presidenta de la Fundació Pepe Rubianes i membre de la plataforma 

Compromís per Barcelona. 

41. GONZALO BERNARDOS DOMINGUEZ (independent, Compromís per Barcelona) 

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, ha treballat com a professor a la 

UB i la UOC, ha ocupat diversos càrrec de responsabilitat al departament de teoria 

econòmica de la Universitat de Barcelona. És professor d'economia de la 

Universitat de Barcelona, i habitual tertulià en diversos mitjans de comunicació. 

Suplent 1. RAFAEL LLANES RIPOL 

Educador, especialista en acció sòcio comunitària, pobresa severa i treball amb el 

col·lectiu gitano, Integrador de col·lectius vulnerables. Militant d’Horta-Guinardó 

Suplent 2. ISABEL CRUZ MORA 

Botiguera i participant activa a les jornades reivindicatives veïnals a Sant Martí, també 

membre de l’associació de comerciants de Sant Martí. 

 

 



 
 

Suplent 3. JAVIER DE HARO RODRIGUEZ 

Llicenciat en CCI per la UAB i Cicle Pensament polític i Economia Política. Director i 

presentador del programa de Ràdio Temps de Espanyol a Cope Barcelona des de fa 20 

anys. Ha treballat a la Ser i Onda Cero. 

Suplent 4. MERCEDES AGUILAR LOPEZ 

Advocada i Mediadora. Professional autònoma i integrant del Torn d’ Ofici Penal. 

Vinculada a la Vocalia Eixample d'habitatge. Militant del PSC L’Eixample 

Suplent 5. EDUARD SANJOSE CASTANYEDA 

Enginyer tècnic de telecomunicacions, va ser conseller i portaveu del districte Sarrià i 

és membre de la comissió executiva del PSC Barcelona portant la Secretaria de 

formació del PSC BCN. 

Suplent 6. IMMACULADA BAJO DE LA FUENTE 

Enginyera de Camins canals i Ports, Funcionària de la DIBA, delegada de UGT a la Junta 

Personal i Delegada de Prevenció al Comitè de Seguretat i Salut. Delegada del Consell 

del Feminisme Socialista al Consell Nacional del PSC i membre de la comissió executiva 

del PSC Barcelona. 

Suplent 7. IGNACIO CARLOS KOLAKOVIC COLANTONIO 

Estudiant de Filologia Hispànica, és membre del secretariat del Consell de Joventut de 

Barcelona i membre de les JSC i PSC L’Eixample 

Suplent 8. ADORACION GARCIA VECINO 

Militant del PSC Sants-Montjuïc 

Suplent 9. SERGI VARGAS CARRASCO 

Va estudiar Ciències Polítiques, i s’ha dedicat al periodisme esportiu. Actualment 

treballa a Comunicació del PSC de l’ajuntament de Barcelona i gestiona les xarxes 

socials del candidat Jaume Collboni, també és el Secretari de Comunicació de la 

Agrupació PSC Nou Barris. 

Suplent 10. ISABEL LOPEZ CHAMOSA 

Diplomada en Relacions Laborals i tècnica d’organització, afiliada a la UGT des de l’any  

1977 i diputada al Congrés dels Diputats. Actualment és primera secretària del PSC 

Ciutat Vella. 


