
Municipals 2015 – llista electoral de la Candidatura d'Unitat Popular

1. Natàlia Sànchez i Dipp 
Té 31 anys i ha cursat estudis en Història i Comunicació Cultural. Treballa com a 
tècnica  de  projectes  a  Òmnium  Cultural.  Ha  estat  vinculada  diverses  entitats  
polítiques, socials, culturals i del lleure de la ciutat com l'Esplai, la Revolta dels  
Diables o el Casal La Volta. Actualment és militant de la CUP.

2. Lluís Armengol i Subirós
Té 66 anys i és llicenciat en Història. És jubilat de banca i ha participat en diverses 
associacions figuerenques, en particular com a voluntari de Càritas. Actualment és 
membre del GEES (Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat).

3. Montse Boher i Genís
Té 30 anys i és llicenciada en Humanitats i ha cursat diferents estudis universitaris 
superiors.  És cooperativista,  editora de continguts educatius i,  vocacionalment,  
escriptora. Ha publicat 'La història de Datrebil' (2011) i el conte 'El secret del vent' 
(2013).  Va participar en l'Assemblea d'Estudiants de la UPF i  ha participat en  
diferents projectes socials i culturals.

4. Toni Garcia i Quesada
Té 51 anys i és llicenciat en Geografia i Història. És professor d'història a l'Institut 
Olivar  Gran de Figueres.   Col·labora  amb el  grup de treball  Exili,  Deportació  i
Holocaust. Ha estat vinculat a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí i  
és membre de la ONG  Dníger.cat. És membre de Procés Constituent i de SOS  
Educació.

5. Joanjo Bosch i Rescalvo
Té 38 anys, és músic i  treballador autònom. Ha estat vinculat al  món musical,  
associatiu i juvenil de Figueres. Ha estat membre actiu del moviment antimilitarista i
llibertari. Actualment és membre de Procés Constituent i col·laborador de la CUP 
de Figueres.

6. Eva Puig i Custey 
Té  36  anys  i  és  llicenciada  en  Filologia  Catalana.  Treballa  de  professora  de  
català per a adults al Consorci per a la Normalització Lingüística. És de Rabós  
d'Empordà on ha estat vinculada al teixit associatiu del poble. Actualment viu a  
Figueres i és militant de la CUP.

7. Oriol Turró i Garriga 
Té 34 anys  i  és  llicenciat  en Psicologia,  màster  en Psicogeriatria  i  màster  en  
Investigació  Aplicada  en  Ciències  de  la  Salut.  És  psicòleg  a  la  unitat  de  
Neurologia de l'Hospital  Santa Caterina i  tècnic del Registre de Demències de  
Girona  (CatSalut).  És  militant  de  la  CUP  i  anteriorment  havia  estat  membre  
d'entitats com el Casal La Volta, Maulets i el SEPC.

8. Cristina Vallés i Orianne 
Té 58 anys i ha estudiat Magisteri. Treballa de mestra a l'Escola Salvador Dalí de 
Figueres. És membre de l'eix de política social de la CUP.



9. Aleix Jiménez i León
Té  27  anys  i  és  llicenciat  en  Història  i  màster  en  Iniciació  a  la  Recerca  en  
Història  Antiga.  Actualment  treballa  d'administratiu.  És  membre  de  la  comissió  
organitzadora  del  Correllengua,  sindicat  a  la  COS,  soci  de  la  Unió  Esportiva  
Figueres i del Front Unió, (soci de l'IEE). Antigament, col·laborador de Maulets Alt  
Empordà, militant del SEPC, i partícip temporalment de diferents associacions de  
la ciutat com els Castellers de Figueres. 

10.Emma Quesada i Clarà 
Té  26  anys  i  és  llicenciada  en  Periodisme,  i  estudia  Filologia  Espanyola.  Ha  
treballat  com a redactora en diversos mitjans.  Actualment  és documentalista,  i  
col·labora  periòdicament  a  Hora  Nova i  al  Periódico  Diagonal i  fa   crònica  
cinematogràfica al  blog del  cineclub Diòptria.  Ha anat  a  l'Esplai,  voluntària  de  
Càritas  i  del  cercle  Podem  Alt  Empordà.  És  membre  activa  de  la  PAPH  de  
Figueres.

11. Amadou Barry i Niare 
Té 52 anys i és treballador d'una benzinera. És membre de l'associació cultural  
Kawral  Fuladu  i  membre  de  l'eix  de  política  social  de  la  CUP.  Participa  en  
diferents activitats culturals i socials de Figueres.

12.Núria Bonet i Soler 
Té 31 anys i és diplomada en Magisteri d'Educació Infantil tot i que actualment  
treballa en el comerç. Ha format part del Bloc d’Estudiants Independentistes i la  
Coordinadora  d'Estudiants  dels  Països  Catalans.  Ha  participat  del  Casal  La  
Volta i el Centre Excursionista Empordanès. 

13.Lluís Chamorro i Torrent
Té 26 anys i és graduat en Periodisme i tècnic en producció d'audiovisuals, ràdio 
i  espectacles.  Treballa  de productor  audiovisual  i  al  CatCinemes Figueres.  Ha  
estat  membre  del  Centre  Excursionista  Empordanès,  de  Castellers  i  la  colla  
sardanista Flor de Romaní. També ha estat membre de Maulets i Volats per la  
Tramuntana. Actualment és membre de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i  
delegat sindical del CatCinemes.

14.Anna Maria Pibernat i López  
Té 37 anys i és llicenciada en Història de l’Art i estudis de comunicació i museus. 
És professora de secundària. 

15.Jordi Masmartí i Recasens 
Té 41 anys i és diplomat en Estadística per la UAB. Treballa d'administratiu. Ha 
estat vinculat a diferents entitats esportives i fa 29 anys que és soci de la Unió  
Esportiva Figueres.

16.Bernat Viana i Sanz 
Té 30 anys i  ha estudiat  fotografia a l'IFEC de Barcelona.  Ha estat  vinculat  a  
entitats culturals com el Casino Menestral  i  a entitats esportives com la Penya  
Unionista  Figueres  i  el  Club  Natació  Figueres.  Actualment  segueix  vinculat  al  
món de l'esport.



17.Maria Besora i Soler 
Té 21 anys i és estudiant de disseny de moda. Va formar part del SEPC (Sindicat 
d'Estudiants dels Països Catalans) a Figueres i d'Arran Alt Empordà. Participa en 
el Correllengua de Figueres.

18.Sergi Custey i Malé 
Té  32  anys  i  és  llicenciat  en  Comunicació  Audiovisual.  Responsable  de  
comunicació  del  Patronat  de  la  Catequística  –  La  Cate.  Ha  estat  vinculat  a  
l'àmbit  cultural  amb els  Pastorets de Figueres i  La Cate.  Així  mateix,  ha estat  
vinculat al món del lleure de la ciutat. És militant de CUP.

19.Cristina Pararols i Reixach
Té 19 anys i estudia Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de  
Girona.  Ha  militat  a  Arran  Alt  Empordà  i  actualment  milita  al  SEPC (Sindicat  
d'Estudiants dels Països Catalans) UdG i és membre del Casal Popular La Figa. A 
la  universitat  forma  part  del  Consell  d’Estudiants  d’on  és  coordinadora  de  la  
comissió cultural i membre de la Junta de Dret.  

20.Sergi Casademont i Garcia 
Té 32 anys i és diplomat en Magisteri i mestre de primària a l’escola Pous i Pagès 
de Figueres. És baixista del grup d'animació infantil El Pot Petit. 

21.Joan Font i Ribera 
Té 34 anys i és mestre a l'escola pública Josep Pallach. És soci de l’IAEDEN, va 
formar part de "Figueres Decideix" i ha estat el primer regidor de la CUP a Figueres

Suplents

22.Núria Fernàndez i Manzanera 
Té  40  anys  i  és  delineant.  Actualment  treballa  en  el  camp  de  la  restauració.  
Participa  en  diverses  entitats  de  caire  ecologista,  particularment  a  l’IAEDEN-

Salvem l'Empordà i forma part d’ El Guaret, un grup de consum responsable, biològic i 
de    proximitat que fomenta la sobirania alimentària.

23.Helena Ymbert i Pellejà 
Té 31 anys i és farmacèutica comunitària especialitzada en atenció farmacèutica. 
Membre de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans a l'Institut Ramon 
Muntaner i a la Universitat de Barcelona. És membre de l'AMPA de l'escola pública 
Josep Pallach.

24.Toni Chacón i López 
Té 41 anys,  ha cursat  estudis  de formació professional.  És  copropietari  d'una  
ferreteria al centre de Figueres.


