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Nascut a Badalona, l'any 1967. Ha estat alcalde de Badalona en el mandat 2011-15. Té
cursats estudis de Dret. Militant del PP des de l'any 1990, ha estat president del PPC
del 2017 al 2018. Ha estat regidor i president del Grup Municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament  de  Badalona  des  del  1991.  Ha  estat  president  del  Partit  Popular  a
Badalona en dos períodes: des del 1990 fins al 1996 i del 2001 fins a l’actualitat.
També va ocupar la secretaria General del PP de Barcelona de l’any 1995 a l’any 2000.
De 2011  a  2015  ha  estat  alcalde  de  Badalona,  president  del  Grup  Popular  a  la
Diputació  de Barcelona  i  portaveu  del  Grup  Popular  a  l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona. Diputat al Parlament de Catalunya del 2015 fins el 2018, ha estat Senador
durant tres anys fins al 2018, sent representant del Consell d'Europa.

CURRÍCULUM CONSELLERS I CONSELLERES Badalona Cultura

I.     President  
XAVIER GARCÍA ALBIOL
Alcalde de Badalona.

II.     Vicepresidenta   
AMANDA FERIA 
CHICA
Regidora de Cultura, Educació i Joventut de l’Ajuntament de Badalona.

Nascuda l’any 1987 a Badalona. Veïna del barri de la Morera. Té estudis de Formació
en Tècniques comercials i vendes i una àmplia formació en música. La seva experiència
laboral  ha  estat  orientada  principalment  a  les  vendes  i  relacions  públiques
paral·lelament  a  la  seva  carrera  artística.  Actualment  forma  part  de  l'equip  de
l'empresa badalonina Audax des del 2013, primer com a responsable del Departament
de venda directe i actualment com a Key Account Manager. Accedeix per primera
vegada com a regidora de l’Ajuntament de Badalona.

III.     Vocals  
ROSA BERTRAN I BARTOMEU
Regidora de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament de Badalona.

Nascuda a Badalona l’any 1956. Comerciant i empresària del sector de la restauració.
Té formació empresarial obtinguda a l’escola del Gremi de Flequers de la província de
Barcelona. Va ser col·laboradora de la Fundació Internacional de la dona emprenedora
(FIDEM), a on va impartir cursos de formació culinària i d'emprenedoria femenina.
Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme entre 2011 i 2015.



Nascut a Barcelona l’any 1968, veí de Badalona des del 2001, al barri de Casagemes.
Casat i pare d’una nena.
Llicenciat  en  Humanitats.  Amb  àmplia  formació  en  temàtica  relacionada  amb
l’excel·lència  en  la  gestió de  les  administracions  públiques,  com ara  transparència,
dades obertes i govern obert, gestió del coneixement, regulació del secret estadístic i
relació amb la protecció de dades personals, la millora continuada de la qualitat en els
serveis públics i el progrés I l’excel·lència al servei de la ciutadania.
Des del 2006 treballa a la Generalitat de Catalunya, actualment adscrit a la direcció de
l’Agència Catalana del Consum, com a tècnic superior en Organització i Qualitat.
També  té  amplia  experiència  impartint  docència,  principalment  en  matèries
relacionades amb l’organització i la qualitat en les administracions públiques.
Actualment,  forma part  de l’equip de formadors interns de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
1r  Premi  a  la  Inves2gació  (ATC)  pel  treball  In  ambiguitas  contra  venditorem.  La
protecció al consumidor: d'Aristòtil a Kennedy (2016).
Accèssit 2º edició premis Alfons Ortuño pel projecte: “Sistema d’Informació de Consum
el camí cap a l’administració electrònica” de l’Agència Catalana del Consum (2014).
Ha  estat  membre  del  Consell  d’Administració  de  l’Institut  Municipal  de  Serveis
Personals de Badalona i del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Actualment és
conseller a Marina Badalona, al Patronat de la música i a Badalona Cultura.
Accedeix  per  primera  vegada  com  a  regidor  de  l’Ajuntament  de  Badalona  per
Avancem.

ROSA DEL AMO HERNÁNDEZ
Regidora de projecció de ciutat, comunicació i turisme de l’Ajuntament de Badalona.

Nascuda  a  Badalona,  l’any  1978.  És  MBA (2015),  Màster  en  Comunicació  Política  i
Electoral per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011) i graduada en Ciències de la
Comunicació, especialitat en Periodisme (2001). Des del 2015 és la cap de Comunicació
del Partit Popular de Badalona. Anteriorment va ser coordinadora d’Acció de Govern
durant els anys 2012 i 2015. En el sector privat ha estat directora d’un setmanari
d’informació gratuïta de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, així com de diverses
revistes especialitzades a MC Ediciones. Va començar la seva trajectòria periodística al
diari  El  Punt,  col·laborant  en  la  secció  d’esports.  Veïna  del  barri  de  Canyadó,  és
membre  del  Col·legi  de  Periodistes  de  Catalunya  i  està  lligada  al  moviment
basquetbolista de la ciutat. Accedeix per primera vegada com a regidora de
l’Ajuntament de Badalona.

MANEL SORRIBAS ARENAS
Regidor Ajuntament de Badalona - Grup municipal ERC Avancem



Arquitecte tècnic de professió i  nascut a Barcelona,  ha estat implicat en temes de
cultura, formació i organització en els inicis de la seva vida professional i política dins
del grup municipal del PSUC a l’Ajuntament de Barcelona.

A  l’Ajuntament  de  Barcelona  va  ser  diputat  provincial,  vicepresident  del  Patronat
Municipal de l’Habitatge i president del districte 9 (Sant Marti). Posteriorment, ja a
Santa Coloma de Gramenet, va entrar a formar part d'Urbanisme de l’Ajuntament.

A Badalona va treballar a ENGESTUR com a cap d'urbanisme, empresa en la qual es va
jubilar. Un cop jubilat, es dedica a ser treballador de la cultura a la ciutat i organitza i/o
participa  en  les  entitats  culturals  BATeneu  i  Fem  Cultura,  entre  d’altres  entitats
culturals i socials de la ciutat.

Nascut a Barcelona, l’any 1966. Ha treballat a l’empresa privada. Ha militat a Unió́

Democràtica des de l'any 1993. Exmilitant de la Unió́ de Joves d’Unió́ Democràtica. Ha
estat president local d’Unió́ Democràtica de Catalunya a Badalona, president comarcal
del Barcelonès d’Unió́ Democràtica i secretari de Política Municipal de la Intercomarcal
de Barcelona-Comarques d’Unió́ Democràtica de Catalunya.

Regidor des de l’any 2003. Entre 2003 i 2007 va ser el portaveu del grup municipal de
CiU a l’Ajuntament de Badalona i vicepresident d'equipaments comarcals i patrimoni
en el Consell Comarcal del Barcelonès. Entre 2007 i 2011 va ser regidor de Comerç̧ i

Consum, portaveu del grup municipal de CiU i diputat provincial de la Diputació́ de
Barcelona. En el mandat 2011- 2015 va ser portaveu del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Badalona i diputat Delegat de Comerç̧, Mercats i Fires de la Diputació́

de Barcelona. Ha estat president de la Intercomarcal de Barcelona-Comarques d’Unió
Democràtica. Actualment milita a Units per Avançar.

En el mandat 2015-2019 ha estat regidor a l’Ajuntament de Badalona per Units per
Avançar. Des del 20 de juny de 2018 fins al 15 de juny de 2019 ha estat segon tinent
d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

FRANCISCO OBÓN ASENSIO
Grup municipal EN COMÚ PODEM

JORDI SUBIRANA I ORTELLS
Regidor Ajuntament de Badalona - Grup municipal PSC



Nascuda a Badalona el 29 d'agost de 1996. Des d'aleshores viu al barri de La Pau amb

la seva família. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració ́  Publica per la
Universitat de Barcelona, va treballar com a llibrera a la vegada que estudiava a la
universitat.

És activista política i membre de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) des dels 17
anys.  Actualment  és  la  primera  secretària  de  la  Joventut  Socialista  de  Badalona  i

secretària d’Acció́ a la Xarxa de l'Executiva Nacional de la JSC. Implicada i compromesa
amb el feminisme i la igualtat de gènere, ha realitzat diverses xerrades sobre igualtat a
classes de secundària.  El  feminisme i  les desigualtats  que sofreixen les dones a la
nostra societat va ser el que la va fer interessar-se per la política.

Sempre  ha  estat  vinculada  a  diverses  activitats  artístiques.  Ha  estudiat  teatre  a
diversos  centres  de  Badalona  i  ha  estudiat  escriptura  creativa  amb  l’acadèmia
Fuentetaja. Llegir, escriure i escoltar música alternativa són les seves passions. La seva

cançó́ preferida és "Abrazado a la Tristeza" d'Extrechinato y Tú i la seva autora
preferida, Clarice Lispector.

Accedeix per primera vegada com a regidora de l’Ajuntament de Badalona.

Nascut l’any 1974 a Badalona, ha crescut al barri de Lloreda i actualment veí del barri
de Bufalà, pare de dues noies i un nen. Diplomat en Ciències Empresarials especialitzat
en finances per la Universitat de Barcelona (2000).

Especialitzat en la seguretat del transport de mercaderies perilloses, dirigeix una
empresa dedicada a la distribució de radiofàrmacs a hospitals i clíniques.

Activista en la defensa de l’educació pública, la llengua catalana, la cultura i els drets
socials. Vinculat des de 2008 fins a l’actualitat amb diferents càrrecs a l'Associació de
Famílies  d’Alumnes de  l’Escola  Planas  i  Casals,  impulsor  de  l'AFA  d'Escola  Bressol
Municipal Virolet, president de FAMPAS Badalona de 2013 a 2019, impulsor de les
plataformes unitàries de la comunitat educativa de la ciutat Badalona es mou i
Assemblea Groga en l’àmbit nacional. Impulsor del Carnestoltes infantil de Bufalà i
Badalona. Ha estat membre de la junta d’Òmnium Cultural del Barcelonès Nord i de la
junta de L'Associació Cultural L'Independent de Badalona.

Aficionat  a  la  música,  ha  participat  en diferents  projectes  i  actualment coordina la
batucada col·lectiva de centres Públics de Badalona «Badalona batec». Com a aficionat
al bàsquet ha estat vinculat a diferents equips de la ciutat.

ANDREA ZAPATA ALFONSO
Regidora Ajuntament de Badalona - Grup municipal PSC

DAVID GUERRERO FÉRRIZ
Regidor Ajuntament de Badalona - Grup municipal GUANYEM



Tècnic de manteniment en telecomunicacions.
Nascut el 1964 a Badalona. Viu a Llefià. En l’actualitat treballa com a tècnic de
manteniment  en  telecomunicacions.  Va  treballar  com  a  monitor  ocupacional
d’electricitat i lampisteria amb col·lectius mal qualificats d’extrema dificultat.
Segons el nou regidor, la seva formació i experiència ha estat a la “Universitat Popular
de Llefià” on ha estat formant-se en diferents assignatures: algunes d’elles
desaparegudes com el Grup L’Ortiga, el KJA o el Mili KK; i altres encara en
funcionament, com l’Arxiu Històric de Llefià, l’AV de Sant Mori i l’AV de Sant Antoni, on
s’ha  format  en diverses  matèries  com són autogestió,  micro-urbanisme,  treball  en
xarxes, autoprotecció veïnal, entre altres. Segons el nou regidor, des de fa uns anys,
està  fent  un  “màster  en  gestió  cultural  popular”  impartit  per  les  “facultats  de  la
Comissió de Cultura de Llefià”.
Als 15 anys va començar a militar a una organització de l'esquerra revolucionària de la
ciutat, vinculada al MCC i en l'actualitat està participant dins el moviment de l'esquerra
independentista
Accedeix per primera vegada com a regidor de l’Ajuntament de Badalona.

ANTONIO FLORES FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
Regidor Ajuntament de Badalona - Grup municipal GUANYEM

JORDI FERNÁNDEZ VIVES
Grup municipal JXCAT
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