
JORDI NAVARRO i MORERA

44 anys, pare de dos fills i visc a Girona, conserge mantenidor en una escola pública de
Girona i llicenciat en geografia.  

Vaig començar a  l’ANG. Allí hi vaig forjar el meu activisme ecologista, vaig participar de
les mobilitzacions contra la variant de l’N-II a la vall de Sant Daniel. Més tard vaig ser
membre  i  president  de  Marfull,  de  l’Assemblea  dels  Països  Catalans  i  del  Casal
Independentista El Forn participant-hi en defensa de la llengua, la terra, la independència i
la lluita contra la globalització. 

El 2002 vaig iniciar contactes amb la CUP fins a formar el nucli de Girona. He participat en
un reguitzell de mobilitzacions en defensa de la independència, la classe treballadora, els
barris populars i el territori.  He participat en diverses iniciatives ecologistes com ara la
defensa  del  Ter,  l’oposició  a  la  MAT o  la  lluita  contra  l’especulació  immobiliària  i  la
destrucció del patrimoni natural. Sóc membre de la COS i soci de diverses cooperatives
com ara SOM ENERGIA.

He estat regidor a  Girona quatre anys i he participat en nombroses mobilitzacions contra
els  desnonaments,  la  patronal  o  la  MAT.  He patit  diversos casos de repressió  i  estic
pendent d’un judici per participar en els actes de defensa de la terra a Fellines en el marc
de  la  lluita  contra  la  MAT.  He  intentat  combinar  l’activisme  de  carrer  amb  l’acció
institucional.  

BENET SALELLAS i VILAR 

37 anys, llicenciat en filologia i dret, advocat. Sóc pare de dos nens i vaig iniciar-me en
l'activisme amb Ajuda Obrera a Bòsnia i en el moviment estudiantil a la UdG (1999-2003)
mitjançant  el  moviment  assembleari.  És  l'època  també  de  la  meva  participació  en  el
moviment okupa a Girona al Casal Popular Els Químics i el CSO La Proa, espai pel qual



vaig ser imputat i  acusat. El 2003 impulso amb altres companyes el Centre Social  La
Màquia a Girona com a espai aglutinador i dinamitzador de lluites -entre elles per exemple
la Plataforma Aturem la Guerra i la campanya de suport a l'escamot Dixan o la solidaritat
amb Palestina- on seguiré fins al 2007 quan em trasllado a Sant Celoni. És llavors que
començo a la  CUP,  organització  a  la  qual  em mantinc  i  de  la  qual  formo part  de  la
comissió de juristes.

Des  de  l'advocacia  he  participat  com  a  defensor  en  processos  polítics  a  l'Audiència
Nacional  (antimonàrquics,  anarquistes,  falsos  gihadistes...).  També he defensat  en  els
tribunals ordinaris moltes víctimes del sistema econòmic arrossegades en l'engranatge
judicial penal, convertint-me en un assidu visitador de presons. I em sento també orgullós
de  l'activisme  jurídic  realitzat  amb  els  moviments  ecologista,  feminista  i  pel  dret  a
l'habitatge.

MARTA BALL-LLOSERA i FONT

44  anys,  mare  d'una  filla  i  visc  a  l'Alt  Empordà.  Llicenciada  en  Ciències  Ambientals,
primera  promoció  de  la  UAB.  Des  de  fa  15  anys  vinculada  amb  IAEDEN-Salvem
l'Empordà. Una plataforma per un desenvolupament sostenible del territori i medi ambient.
He estat portaveu, col·laboradora, ... i en aquests moment coordinadora de la secretaria
tècnica. Un dels darrers projectes treballats és la campanya contra la llei feta a mida pel
projecte  del  Bulli  en  zona  protegida  al  cap  de  Creus.  

Actualment i des de 2007 sóc sòcia i treballadora de Terregada.net, una cooperativa de
treball  sense ànim de lucre que treballa  amb projectes vinculats  al  medi  ambient  i  el
territori. Del 2011 al 2014 vaig ser membre de la Junta Executiva del Bureau Ambiental
Europeu (www.eeb.org) com a representant de la Federació Ecologistes de Catalunya.
Actualment sóc membre de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter com a representant del Fòrum l'Escala-Empúries. Estic col·laborant (menys del
que m'agradaria)  amb el  grup de treball  GGCC -Group Governance Climate  Change-
coordinat per un grup de recerca de la UPC amb l'objectiu de cercar una proposta justa de
disminució  de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el context de la propera
Cimera Mundial pel Canvi Climàtic a París que es celebrarà al desembre del 2015.

    

http://www.eeb.org/


 MIQUEL BLANCH i SOLÉ 

57 anys, una filla, un fill i un nét, visc a Girona, milito a Lluita    Internacionalista. Mestre
d’escola d’adults i delegat sindical d’ensenyament. Lluito des de fa anys per l’educació
pública, i  en concret impulsant organitzacions assembleàries de base com la Mesa de
l’Educació Pública d’adults de Catalunya. 

Des de Girona vaig ser part en quatre combois d’ajuda humanitària al sindicat miner de
Tuzla a la guerra de independència de Bòsnia (1994);  a Palestina vaig ser membre de la
delegació catalana per l’1 de maig a Gaza amb sindicalistes en la campanya “Trenquem el
bloqueig  a  Gaza”  (2007).  Sindicalment  afiliat  al  corrent  crític  “Per  un  gir  sindical  a
l’esquerra” de CCOO impulsant  la unitat en la lluita i la solidaritat obrera com ara la de
Girona+neta, AJ Ruz, Panrico, Movistar… 
 
He  participat  en  diverses  eleccions  com  a  candidat  en  coalicions  amb  l’esquerra
revolucionària  i  independentista:  Iniciativa Internacionalista,   Des de Baix ..  Vinculat  a
moviments socials: Aiguamolls de l’Empordà, Salvem la Vall de Sant Daniel, Mesa cívica,
Plataforma  Aturem  la  Guerra,  Plataforma  antirepressiva,  drets  als  immigrants  ...
Actualment participo en el nou procés de la candidatura CUP-Crida per Girona.

MARC AUGUST MUNTANYA MASANA

30 anys. Pastor. Riudaura (la Garrotxa). Militant de la CEPC/SEPC (a l'IES la Garrotxa i a
la UdG, del 2001 al 2010 aprox). Militant de Maulets Garrotxa (2000-2007), soci del Casal
independentista de la Garrotxa (els darrers anys),  i  membre de l'associació "la Greda
col·lectiva i independentista de la Garrotxa" des de la seva creació (el 2007)

He participat en lluites en defensa del territori a la Garrotxa: la plataforma "vall de sant
cosme  sense  fàbriques",  "salvem  les  valls"  (contra  el  túnel  de  Barcons),  "ACAE"



(associació contra autopistes elèctriques), contra els primers projectes de la MAT, i els
darrers anys membre i co-portaveu de la plataforma Riudaura junts contra el fracking i la
PAF (Plataforma Aturem el Fracking).

Vinculat  a  l'escoltisme  des  de  petit,  membre  de  l'associació  de  pastors  de  la  cabra
catalana (per la preservació d'aquesta raça autòctona) i membre de la xarxa de pastors i
pastores de Catalunya. Participo al grup de treball de territori de la CUP, dins els subgrups
d'energia i pagesia i món rural.

També sóc acordionista, i  a través de la música tradicional i  popular he col·laborat en
esdeveniments, jornades de lluita, de reivindicació i de festa de col·lectius i organitzacions
arreu dels Països Catalans així com en casals i comunitats catalanes a l'estranger.

ELISABET PUNSET i PAGÈS

27 anys, nascuda a Orfes (Pla de l’Estany) on vaig viure fins que vaig anar a estudiar a
Girona.  Actualment  visc  a  Sant  Hilari  Sacalm.  Sóc  biòloga  i  màster  en  Biotecnologia
alimentària. Vaig treballar en l’àmbit de la investigació fructícola a l’Empordà. Actualment
treballo al sector veterinari. 

Vaig iniciar la meva militància el  2005 a l’antiga CEPC, posteriorment SEPC. Vaig ser
coordinadora  del  nucli  de  la  UdG,  membre  del  Claustre  i  del  Consell  d’Estudiants,
participant a les mobilitzacions en contra del Procés de Bolonya. 
Vaig participar al llibre recull de relats antipatriarcals “A l'abordatge!” editat pel JAG, i al 2n
recull de Relats Curts, de la Unitat d’Igualtat de Gènere de la UdG.

La meva família es dedica a l’agricultura i la ramaderia, per la qual cosa m’interessa la
relació entre aquest sector i la lluita per la justícia social. L’any 2008 vaig entrar a militar la
CUP de Girona, col·laborant especialment a la comissió ambiental. Actualment formo part
del grup de treball de la CUP Nacional de “Territori - Pagesia i Món Rural”. L’any 2010 vaig
participar a la  Brigada Universitaria de Trabajo Andrés Aubry al Caracol Zapatista de La
Garrucha a Chiapas.Sóc sòcia de SomEnergia, de Coop57 i del Casal Independentista El
Forn.

A Sant Hilari Sacalm participo a l’assemblea local de la CUP des del seu inici i en sóc la
representant a l’assemblea territorial. Quan ha sigut necessari he participat als Consells
Polítics.  També  he  col·laborat  a  la  creació  de  “La  Sobretaula”,  un  mitjà  local  de
comunicació i debat.



ANTONI RICO i GARCIA

35 anys, historiador i professor de secundària, Girona.Vaig començar la meua militància
política a Maulets al nucli de les Valls del Vinalopó, al sud del País Valencià. També he
estat militant d'aquesta organització als nuclis de Barcelona i Girona, ciutats on he residit
per motius d'estudi o laborals. He estat membre del sindicalisme estudiantil en la CEPC
de la Universitat d'Alacant i la de la Universitat de Barcelona. També vaig ser coordinador
de la UB d'aquest sindicat durant un curs i alliberat a la seu nacional de Barcelona. En
2005 em vaig traslladar a Girona on vaig continuar militant a Maulets i vaig entrar a militar
a la CUP de Girona, on encara milite, com també membre del Casal Independentista el
Forn.  Actualment  també  forme  part  del  sindicat  USTEC  i  en  les  darreres  eleccions
sindicals  vaig  ser  elegit  delegat  sindical  per  a  la  Junta  de  personal  docent  de  la
demarcació de Girona. 

A nivell professional sóc historiador i antropòleg i treballe com a professor de secundària
des de fa 6 anys. He treballat a l'INS El Pedró de l'Escala i l'INS de Vilablareix. Estic fent
una tesi doctoral a la UdG sobre la influència de Joan Fuster en les cultures polítiques
dels Països Catalans, he publicat articles en diferents articles de caire acadèmic com
també  dos  llibres.  També  sóc  col·laborador  habitual  de  mitjans  com  Llibertat.cat,
paisvalencià.org o laradio.cat.

ELOI SÀNCHEZ VILAMITJANA

Tinc 23 anys i sóc d'Anglès (la Selva). He realitzat CFGS d'Administració i Finances a
Santa  Coloma  de  Farners  i  actualment  estic  estudiant  Comptabilitat  i  Finances  a  la
Universitat de Girona.  Durant 4 anys he treballat en el departament de comptabilitat d'una
empresa  tèxtil  i  de  forma  esporàdica  per  diverses  associacions  del  lleure  i  un  bufet

http://laradio.cat/
http://xn--paisvalenci-i7a.org/


d'advocats.

Sóc militant de la CUP Anglès i de la plataforma alTERnativa141 (organització que lluita
per aconseguir una forma de la N141 per tal que sigui segura pels usuaris i que aquesta
reforma  no  destrueixi  l'entorn  natural  de  la  zona).  He  estat  fortament  vinculat  a
l'agrupament  escolta  Sant  Miquel  d'Anglès,  darrerament  com  a  cap  d'agrupament  i
tresorer. Per altra banda també he col·laborat diverses associacions de la vila com ara la
colla de geganters i grallers, rialles i la taula de joves.

RAMON MUÑOZ i SALLÓ

43 anys. Mestre. SALT. Comença la militància l’any 1987, a la Joventut Independentista
del Gironès (JIG). En l’àmbit juvenil també va estar present a la creació de Maulets però
va seguir la seva militància als Joves en Defensa de la Terra (JDT) i posteriorment als Jo-
ves Independentistes Revolucionaris i Revolucionàries(JIR), organització que després es
fusionaria amb Maulets. 

A banda de l’àmbit juvenil, sense sortir del moviment independentista, també ha compagi-
nat la militància amb diverses organitzacions: el Moviment de Defensa de la Terra (MDT),
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), l’Assemblea d’Unitat Popular (AUP) i Independents
per Salt (IPS). En l’àmbit més sociopolític forma part del Casal Saltenc Independentista,
de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ha participat en diverses plataformes i movi-
ments socials.

En l’àmbit estudiantil va formar part de la Coordinadora d’Estudiants d’Ensenyament Mitjà
(CEEMC). També ha estat al moviment antimilitarista amb el Mili KK. A nivell sindical està
afiliat a USTEC. Ha impulsat diverses entitats de cultura popular i des del 1999 fins a 2012
ha estat regidor de l’Ajuntament de Salt.


