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1. MIQUEL PUEYO 
 

 

1957, Lleida 
Em dic Miquel Pueyo i París i vaig néixer a Lleida 
l’agost de 1957. Sóc escriptor i professor del grau 
de Comunicació i Periodisme Audiovisual a la 
Universitat de Lleida. Tinc dues filles, de 8 i 9 anys. 
Faig un petit hort a Sot de Fontanet i per això sé 
de primera mà que si sembres acabaràs recollint 
els fruits.  

He estat en política en 3 ocasions, mai més de 8 
anys, perquè considero que fer de la política una 
professió és un error – sovint comú entre la nostra 
classe política – que et fa perdre proximitat amb 
la vida i els problemes reals de les persones. 

Quan vaig ser escollit candidat per ERC ara farà 
gairebé un any (el 23 de maig del 2018), ja vaig 
deixar clar que hauríem de buscar, – a banda del 
lògic  equilibri de gènere – representativitat 
sectorial, diversitat de sensibilitats, competència 
professional i política, fortalesa i equilibri personal, 
per confeccionar una llista que integri els diversos 
valors i perfils del republicanisme progressista. 
Crec que ho hem aconseguit. 

  Comptem amb un grup de dones i homes competents que provenen de diferents sectors 
professionals i orígens, que són honestes i que tenen empatia i intel·ligència emocional. Hem 
aconseguit una candidatura rica en sensibilitats, però que integra els diversos valors i perfils del 
republicanisme progressista que ens permetran amb treball, generositat i convicció, fer un camí 
ample i ser la força més votada per poder configurar un govern republicà per al canvi a Lleida. 

Treballarem per aconseguir el canvi honest a Lleida, per liderar-lo o participar-hi – en funció del que 
decideixi l’electorat, per fer una Lleida propera, connectada, saludable, justa i compromesa. 



 
 
 
 

 
 

 

 

2. JORDINA FREIXANET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983, Lleida 
Em dic Jordina Freixanet Pardo, estic casada i sóc 
mare d’una nena de 6 anys.  

Vaig néixer a Lleida i tinc 36 anys. Vaig estudiar 
dret a la UdL. Desenvolupo la meva tasca 
professional en l’àmbit del sector públic a la 
Generalitat de Catalunya.  

Em considero una activista feminista i socialista i 
formo part de MES, Moviment d’Esquerres i de 
moltes d’altres entitats de Lleida, com Dones 
Lleida, Associació de la Festa dels Moros i 
Cristians o bé el Centre Excursionista de Lleida. 

Penso que puc aportar una mirada jove, oberta i 
feminista des de l’àmbit personal, i rigorositat, 
innovació i qualitat en la gestió pública des de la 
meva experiència professional.  

Vull una Lleida acollidora i cohesionada, oberta al 
món i propera. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

3. JAUME RUTLLANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1966, Barcelona 
Em dic Jaume Rutllant Casas, estic casat, sóc pare 
d’una noia de 21 anys i d’un noi de 17.  

Vaig néixer a Barcelona l’any 1966 i durant 25 
anys em vaig dedicar a l’enginyeria 
d’automatització, però sempre m’havien 
apassionat les ciències socials. Vaig arribar a 
Lleida l’any 2001 i a la UdL m’he fet geògraf.  Sóc 
especialista en Ciutats Més Intel·ligents i 
Ciutadania i ara estic enllestint un màster sobre 
Ciutat i Urbanisme, mentre faig recerca sobre 
Geografia Emocional. També sóc Especialista en 
Competències Emocionals a les Organitzacions i 
treballo formant persones en aquest àmbit.  

Penso que puc aportar un caràcter reflexiu i 
dialogant a la política municipal, per contribuir a 
fer de Lleida una ciutat més justa, cohesionada i 
amb sentit, tres ingredients pel benestar de les 
persones. 



 
 
 
 

 
 

 

 

4. MONTSE PIFARRÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1958, Lleida 
Sóc Montse Pifarré i Torres. Vaig néixer a Lleida 
l’any 1958. Estic casada i sóc mare d’una filla de 
33 anys, i dos fills de 31 i 27 anys. Fa poc que 
també sóc àvia. 

Com a metgessa, vaig dedicar-me durant 20 anys 
exclusivament a l’àmbit assistencial però poc a 
poc vaig entrar en la gestió sanitària on he 
treballat en diferents mútues i asseguradores de 
salut, els últims deu anys exercint de directora 
mèdica de SegurCaixa Adeslas a Lleida. 

Sóc membre de Lleida pels Refugiats, on 
col·laboro com a voluntària amb estades en zones 
de cooperació. 

En la meva vida i en la meva feina el més 
important han sigut i són les persones. Penso que 
també ha de ser així en la política.  Crec i 
m’agradaria treballar en una gestió municipal de 
ciutat transversalment saludable, segons la 
definició de Salut que en fa la OMS : estat de 
complet benestar físic, psíquic (mental) i social. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

5. REGINA CAIROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1964, Artesa de Segre 
Sóc Regina Cairol i Berengueres i la meva 
formació acadèmica va començar l’any 1985, 
quan em vaig treure la diplomatura en Ciències 
de l’Educació (UAB). Fruit de la meva inquietud 
per aprendre i formar-me, 3 anys més tard, el 
1988, em vaig llicenciar en Químiques per la UB, i 
el 1991 en Psicologia per la UNED. Fa 3 anys, el 
2016, vaig fer un màster en Conflictologia i 
Mediació per la UOC. 

Des de 1992 treballo als Serveis Territorials de 
Lleida, al departament de Benestar Social i 
Família com a responsable del Servei d'Atenció 
Integral de la Direcció General d'Igualtat. 

Des que vaig començar a formar-me 
acadèmicament i professionalment, el més 
important per a mi sempre han estat les persones 
i la defensa dels seus drets. 

En l’àmbit municipal, tothom podem aportar la 
nostra experiència i la nostra mirada singular, 
treballaré per detectar quines són aquestes 
mirades, per escoltar a tothom i per fer partícip a 
tots els veïns i veïnes de Lleida de la política 
municipal. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

6. SANDRA CASTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977, Lleida 
De formació, sóc filòloga anglesa i bibliotecària. 
Des del 2001, treballo a la biblioteca de Cappont 
de la UdL. Des de 2013, sóc delegada sindical a la 
Junta de PAS Funcionari i estic especialitzada en 
temes de conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal. 

Mare de dues criatures, de 6 i 10 anys. 
L’experiència com a mare amb una criatura amb 
fluïdesa de gènere em va portar a introduir-me i 
formar-me en temes LGTBIQ+. 

Vaig ser fundadora de l'Associació Colors de 
Ponent, de la qual en vaig ser presidenta de 2016 
a 2018. Aquest mes de març, amb una altra sòcia, 
hem reobert el mític pub Pentagrama de Lleida. 

A la ciutat de Lleida puc aportar les ganes de 
treballar per la igualtat i contra la discriminació 
des d’un punt de vista interseccional; les 
persones són fruit de la confluència de moltes 
circumstàncies. El meu desig és que Lleida sigui 
la ciutat de totes, una ciutat oberta, respectuosa i 
amb oportunitats per tothom. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

7. IGNASI AMOR 
 

 

  

1990, Lleida 
Durant 15 anys he compaginat ser àrbitre de 
futbol a la FCF amb gestionar i dirigir diversos 
negocis d’oci nocturn i esdeveniments a la ciutat 
de Lleida. Actualment sóc productor musical amb 
Soulkids, artistes reconeguts a tot el món de 
música dance i els més escoltats a Spotify de tota 
la ciutat. També sóc el CEO de l’agencia Soul 
Talent Agency, amb presència a nivell 
internacional i treballo a Ràdio Lleida com 
assessor de màrqueting.  

Entenc la política municipal com una eina 
fonamental per millorar l’entorn més proper de 
les persones: els seus pobles, barris i ciutats. És 
per això que des del 2015 sóc regidor per ERC a 
Vallfogona de Balaguer. 

Per primer cop, tenim l’oportunitat d’aportar un 
programa i unes polítiques atractives per al 
jovent de Lleida, tasca en la que estic 
completament compromès. Lleida i la Paeria 
necessiten un canvi, cal fer les coses diferents i – 
sobretot – cal escoltar i donar veu a tothom. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

8. MARIAMA SALL 
 

 

 

 

 

 

 

  

1994, Lleida 
Escrit Marýama però pronunciat Mariama, sóc 
una senegalesa nascuda a Lleida l'any 1994.  

El meu background en Administració i Direcció 
d'Empresa (UdL) i Comunicació Corporativa 
(UPF) m’han proporcionat les habilitats 
analítiques i comunicatives per treballar en 
agències i consultores estratègiques. Actualment 
sóc Consultora de mitjans digitals a Xtrategics.  

La meva missió és aportar un nou enfocament 
que ajudi a construir un nou model de ciutat que 
integri la diversitat social i econòmica de la ciutat.  

El meu desig per Lleida és que deixi de ser una 
ciutat de pas per ser una ciutat estimulant on els 
seus ciutadans i ciutadanes trobin els motius i les 
oportunitats per romandre en ella. Un ecosistema 
emergent que atregui talent, innovació i inclusió. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

9. ADRIÀ CODINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2000, Barcelona 
Nascut a Barcelona el novembre del 2000 però 
vivint a Lleida des de ben petit.  

Actualment estudio Història de l'Art i Gestió del 
Patrimoni a la Universitat de Lleida. Des de fa 10 
anys, em dedico professionalment al món de la 
màgia i tinc també un negoci de compra-venta 
d’antiguitats i col·leccionisme. A l'àmbit polític, 
formo part de diferents moviments socials de la 
ciutat, com també estic implicat al Consell Local 
de Joventut, formo part del Consell de Govern de 
la UdL i formo part de la permanent local de les 
Joventuts d'Esquerra Republicana de Lleida, 
entre altres responsabilitats.  

Em presento com a cap de llista del Jovent 
Republicà perquè considero que només sent 
protagonistes les i els joves podrem transformar 
les nostres condicions materials de vida. Crec que 
només des de la mobilització de tots els joves en 
aquestes eleccions aconseguirem que la lluita 
juvenil marqui l'agenda política i guanyem la 
ciutat que totes i tots ens mereixem. 



 
 
 
 

 
 

 

 

10. ANNA COSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1974, Barcelona 
Em dic Anna Costa i Ramírez, visc a Lleida des de 
fa 12 anys, en parella i sense fills. Sóc empresària 
i estilista. Durant 17 anys he treballat a Costa 
perruquers a Barcelona, negoci familiar, i he estat 
directora i estilista a Jean Louis David de 
Barcelona durant 2anys.  

Actualment i des de fa 8 anys, sóc directora i 
estilista a Cromm perruqueria de Lleida, un 
projecte que neix de la necessitat de crear imatge 
des de l’essència de la professió. També sóc 
presidenta de l’associació Slow Shop Lleida, 
associació de serveis i comerços de la ciutat, 
activista vocal del grup d’Amnistia Lleida Vocal 
de comerç a L’Associació del barri Noguerola de 
Lleida i secretària a l’associació Hera osteoporosi-
menopausa de Lleida. 

Des de la meva experiència personal i 
professional puc aportar a Lleida una visió més 
oberta i humana per tal de poder treballar en el 
teixit comercial de la ciutat, per fer de ‘Lleida’ una 
marca que ens doni la curiositat per viure-la, 
visitar-la i fer-la més amable. Vull que Lleida sigui 
una ciutat amb personalitat, que s’allunyi de les 
comparacions i que sigui ella mateixa, que tregui 
tot el seu potencial. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

11. MARIA ALLOZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1988, Lleida 
Em dic Maria Alloza i sóc graduada en Treball 
Social per la Universitat de Lleida. Vaig fer les 
pràctiques de la carrera a l’Associació Antisida de 
Lleida, on ja m’hi vaig quedar treballant al 
programa de suport a persones amb problemes 
d’exclusió i amb VIH. Actualment segueixo a 
l’Associació treballant en el programa Risc Zero. 

L’any 2018 vaig acabar el curs de formació 
professional de Promoció per a la Igualtat 
Efectiva entre Dones i Homes, la primera 
promoció de Lleida i de tot Catalunya. 

També treballo a LIKA, una entitat feminista de la 
ciutat que fa formacions per tal d’apropar i 
divulgar el feminisme i la igualtat entre les 
persones i les institucions.  

Penso que tinc una visió bastant global de la 
ciutat, l’he viscuda en totes les meves etapes de 
la vida. És per això que m’agradaria que hi hagués 
un canvi, acompanyat d’innovació, de polítiques 
d’igualtat i socials, perquè necessitem una Lleida 
transparent i compromesa. 



 
 
 
 

 
 

 

 

12. IMAN BENATAYA 
 

 

1997, Mollerussa 
Em dic Iman Benataya Serghini, i vaig néixer a 
Juneda l’any 1997. Actualment estic cursant 
l’últim curs de la carrera de Comunicació  i 
Periodisme Audiovisual, a la Universitat de Lleida, 
i estic fent les pràctiques  a Catalunya Ràdio, a la 
delegació de Lleida. 

Crec que puc aportar una visió desintoxicada tant 
de la vida social com de la vida política de la 
ciutat, molta empenta i idees fresques i 
innovadores. D’altra banda, puc – i vull – 
representar la multiculturalitat que trobem als 
nostres carrers, mostrar la riquesa de la diversitat 
cultural i ser reflex per a totes aquelles persones 
que creuen que la integració és quelcom 
complicat. 

El meu desig és crear una Lleida sense 
discriminació, en la que tots els ciutadans visquin 
en igualtat de drets. Una ciutat propera on – 
independentment del nostre color, procedència o 
orientació sexual – puguem ‘parlar el mateix 
idioma’ i poder sentir-nos propers als polítics que 
ens governen. 

 


