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1. ANTONI VERGER MARTÍNEZ 

Vaig néixer el 1974 a Palma, ciutat on ja des de petit vaig 
desenvolupar un sentit de la justícia social i de la igualtat 
d'oportunitats molt ferm. Les impressions que vaig rebre 
d'adolescent en passar sovint per davant dels pisos de 
protecció oficial del Camp Rodó (popularment coneguts 
com “Corea”) segueixen molt presents en el meu record. 
Varen suposar, així ho record, la presa de consciència de les 
injustícies de la nostra societat.  

Aquests pensaments van impulsar-me a cercar les solucions 
per aquestes injustícies socials, i també d'altres, com ara de 
l’àmbit mediambiental o laboral.  

Vaig comprovar com el PSM convertia totes aquestes 
preocupacions en oportunitats per millorar la societat des de 
la política. I hi vaig començar a militar l'any 1996.  

Al mateix temps, vaig llicenciar-me en Dret a la UIB. Vaig 
decidir estudiar oposicions a la Comunitat Autònoma. Des de 
2003 sóc funcionari de carrera com inspector de transports. 
He cursat també un Màster en Transports. A partir de 2003, 
vaig estudiar també quatre cursos de la llicenciatura de 
Filosofia a la UIB.    

Fins l’any 2007 la meva tasca política, molt engrescadora, 
havia estat com a militant de base. Després de les passades 
eleccions, aquesta tasca ha continuat des de la 
responsabilitat de director general de Mobilitat del Govern, 
de la mà del conseller Biel Vicens. Aquesta passa ha estat un 
punt d'inflexió que ha marcat el meu present i marcarà el 
meu futur, ja que des del Govern he pogut comprovar com 
n'és de necessari el sentit de justícia en tots els àmbits, però 
especialment en la gestió pública.  

En aquest temps he atresorat una experiència personal i 
professional enriquidora en tots els aspectes. 

El passat mes de març de 2010 vaig ser escollit secretari 
general de la Federació del PSM-EN de Palma i, mesos 
després, en unes primàries, també candidat del partit a les 
eleccions municipals del proper mes de maig.  
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2. MARISOL FERNÀNDEZ 

Vaig néixer a Burgos el 7 de maig de 1960, tenc arrels 
burgaleses i asturianes. Per raons econòmiques i laborals, i 
desprès d’una temptativa fallida a Alemanya, els meus pares 
varen decidir venir a Mallorca l’any 1964. I, per coses de 
l’atzar, vàrem anar a viure al Coll d’en Rabassa, un barri de 
Palma amb una forma de viure més semblant a un poble. 

Estudiar a Palma va fer que entràs en contacte amb la 
política. Juntament amb dues amigues em vaig anar 
apropant a la política, parant per un bar anomenat Talaiot 
Corcat (devia ser l’any 77).  

L’any 1980 vaig anar a viure al barri de Sa Gerreria, al Centre 
Històric, on encara visc. Tenia altres inquietuds.  

Vaig entrar com a funcionària a l’Ajuntament de Palma l’any 
1982, en una plaça d’auxiliar administrativa. Anys desprès la 
informàtica es va creuar en el meu camí, i l’any 1987 vaig 
demanar una excedència per començar a treballar a 
l’actual Institut Municipal d’Innovació de Palma, on 
desenvolup tasques de programadora. Anys després vaig 
començar a estudiar la Enginyeria Tècnica d'Informàtica de 
Gestió, estudis que he anat deixant i agafant, i encara hi 
estic. 

Durant aquests anys vaig formar part del moviment veïnal 
com a membre fundadora i Presidenta de l’Associació de 
Veïns Canamunt-Ciutat Antiga. Vaig ser Secretaria de la 
Federació d’ Associacions de Veïns de Palma. 

He estat representant sindical i membre de la junta de 
Personal de l’Ajuntament de Palma per la Central Sindical 
Comissions Obreres. També he estat presidenta del Comitè 
de Empresa del Institut Municipal de Innovació del 
Ajuntament de Palma per la Central Sindical Comissions 
Obreres.   

Vaig ser regidora de l’Ajuntament de Palma en la legislatura 
2003-2007 per Esquerra Unida-Verds, i vaig ser nomenada 
coordinadora de la Regidoria de Benestar Social, pel BLOC, 
l'any 2007. Càrrec del qual vaig dimitir desprès d’un any 

M’agrada molt viatjar i fer fotos. Sempre que pugui me 
n’aniré pel món. 
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3. ANTONI NOGUERA 
 
Vaig néixer el 12 de desembre de 1979 al barri de Pere 
Garau. Actualment sóc coordinador de Cultura i Joventut de 
l'Ajuntament de Palma. La meva professió és la d’educador 
de carrer. Actualment curs el grau de comunicació a l'UOC. 
He treballat als serveis socials i al Casal de joves Ciutat Antiga 
de l'Ajuntament de Palma. També ha estat director de temps 
lliure del Servei de Vacances del consistori de Palma.  
 
El meu bagatge associatiu ha estat molt actiu. Sóc membre 
del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca des de fa 12 
anys. També form part de la Coral Carpe Diem. 
 
Fa 8 anys que milit al PSM. He ocupat diversos càrrecs a la 
formació nacionalista. Entre els quals, destaquen ser 
fundador de les joventuts del PSM de Palma i secretari 
general dels JEN-PSM a Mallorca durant els anys 2006-2008. 
Des de el 2008 som el secretari de comunicació del PSM. 

 

4. NEUS TRUYOL 
 
Vaig néixer a Palma l’any 1978. Vaig passar la meva 
infantesa entre s’Indioteria i Son Sardina. En acabar l’institut 
vaig partir a Barcelona a estudiar sociologia on també vaig 
formar part de diversos col�lectius i moviments socials de 
l’esquerra radical. 
  
He viscut a Madrid durant uns anys, així com he passat algun 
temps per Cuba, Holanda, Índia, Anglaterra, Portugal,...  
 
Actualment sóc membre d’una cooperativa de consum 
alternatiu i ecològic de Palma.  
 
He treballat en diversos projectes d’investigació social, 
especialitzada en metodologies participatives per al 
desenvolupament local: l’Agenda 21, l’economia social i 
solidària, els drets humans, la sostenibilitat, el teixit associatiu, 
l’activisme social... 
 
Som membre fundadora de l’associació de recerca social La 
Radial.Actualment treball en l’àmbit del desenvolupament 
local al Consell de Mallorca 
 
Mai havia estat membre d’un partit polític. Sóc molt crítica 
amb el sistema de partits i la democràcia representativa. Uns 
companys m’han engrescat a formar part del projecte 
d’IniciativaVerds i per conjugar les múltiples militàncies. 
Construir una nova forma de fer política, fent moviment 
polític. Som coordinadora de Palma d’aquest partit.  
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5. JOSEP LENDÍNEZ 
 
Vaig néixer el 26 de juliol de 1955 a St Jordi. Vaig estudiar al 
pintura i dibuix. Posteriorment  vaig fer l’accés UIB majors de 
25 anys  i vaig obtenir el diploma en Història de l’Art.  
 
Laboralment he fer diverses feines. Vaig tenir un taller 
mecànic. He Treballat en la reparació de neumàtics 
d’aviació. També he estat  taxista.  
 
El 1983 vaig guanyar una plaça de personal laboral, 
categoria de mecànic inspector, Des del 1990 pas a formar 
del cos d’administratius de la Comunitat Autònoma. 
Actualment form part de l’equip de la Conselleria de 
Comerç, Indústria i Energia com a  responsable de la seva 
gestió.  
 
He estat vocal de l’Associació de Veïns del Pla de Sant Jordi. 
Sóc  membre fundador del Club Prat de Catí i vicepresident 
del Club Esportiu St Jordi. He estat jugador i entrenador de 
diferents equips.  També he estat membre del grup musical 
Arpellots Havaneres Band. Des del 2003 sóc coordinador de 
l’OCB a Sant Jordi. Particip i col•labor en totes les activitats 
que realitzen altres entitats de Sant Jordi. 

 

6. PONÇ VAQUER  
 
Vaig néixer  el 26 de gener del 1954 al Pont d’Inca. 
 
Dels pares vaig heretar l’estimació per la terra que trepitj,  així 
com els principis que han regit la seva trajectòria vital: 
l’honestedat, coherència i equitat. 
 
Sóc diplomat en Treball Social. Des del 1982 sóc funcionari de 
l’Ajuntament de Palma. Treball de Treballador Social 
d’Atenció Primària del Aj. de Palma als Centres Municipals de 
Serveis Socials. Actualment desenvolup les funcions pròpies 
de Treballador Social al CMSS Ciutat Antiga. 
 
La militància político-social la vaig iniciar amb militància 
sindical. Durant 17 anys va militar dins el sindicat d’UGT de les 
Balears. 
 
També vaig ocupar la secretària d’Institucional i Política 
social de l’executiva de la Unió de Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears de l’UGT. 
 
Entre els anys 2004-2007 vaig militar a l’àrea d’Administració 
Local del sindicat STEI i a Palma. 
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7. LOURDES MARTIN 
 
Vaig néixer a Badalona l’any 1956. Visc al barri de Foners-Ses 
Veles. 
 
Sóc funcionària de l’Ajuntament de Palma i actualment estic 
en comissió de serveis a l’Institut Balear de la Dona com a 
secretaria personal de la Directora. 
 
Sóc feminista, dona d’esquerres, membre de l’Associació de 
Dones d’Esquerres, sindicalista de CCOO i secretària de l’AVV 
de Ses Veles. Estic implicada en els problemes del meu barri i 
mantenc una militància activa en col�lectius i associacions 
relatives a la igualtat. Actualment sóc membre de l’executiva 
de Palma d’IniciativaVerds. 

 

8. ANTONI MARTORELL 
 
Vaig néixer a Inca el 7 de febrer de 1961. He fet estudis de 
relacions laborals. 
 
He participat en diverses activitats de l’Associació de Veinats 
des Coll den Rebassa i he exercit de portaveu en nombroses 
ocasions. Com a membre, i després portaveu, de la 
Plataforma contra l’entrada del gasoducte per l’espai 
natural des  Carnatge, he exercit de  delegat per  tal 
d’interposar davant el comissariat de Medi Ambient del 
Parlament Europeu, la corresponent denúncia.  
 
Juntament amb el GOB i altres plataformes, he col•laborat  
en el muntatge, difusió i execució de les dues manifestacions 
en defensa del territori que es dugueren a terme sota els 
lemes “QUI ESTIMA MALLORCA NO LA DESTRUEIX”  i “SALVEM 
MALLORCA”.  
 
En nom i representació de l’AA VV Coll den Rebassa, he 
participat en diverses ocasions en reunions amb AENA per tal 
d’aconseguir la inclusió de zones com St Jordi i Sa Casa 
Blanca en la “petjada acústica” elaborada per l’Ens Públic i 
que poguessin així accedir a les subvencions per 
l’insonorització dels habitatges afectats pels renous dels 
avions. 
 
Durant la darrera legislatura he ocupat el càrrec de Cap de 
Relacions Institucionals de Fires i Congressos de les IB, fins a la 
seva integració dins l’IDI. En aquests moments ocup el càrrec 
de Cap de Secretaria de la Conselleria de Comerç, Indústria  
i Energía del Govern Balear. 
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9. AINA GOMILA 
 
Vaig néixer a FERRERIES (Menorca) el 13 de Juliol de 1946. 
Molt prest vaig començar treballar, tenia 10 anys 
 
He participat des de jove a molt moviments associatius: al 
moviment juvenil catòlic, joventut obrera catòlica ,  
 
Vaig participar en la creació de l’Organització  d’Esquerra 
Comunista 
 
Com a activista del moviment obrer vaig impulsar 
l’organització d’aquest en el sector de l’hoteleria 
protagonitzant una de les primeres vagues al sector a l’Hotel 
Badia de Palma 
 
El 1986  juntament amb un grup de dones, vaig  participar en 
la creació de l’ ASSEMBLEA DE DONES 
 
El 1988  vaig constituir   amb altres socis, l’empresa ALCARI, 
dedicada a la formació i al treball social i cultural 
 
L’any  2004 vaig participar en l’organització, al barri de Santa 
Pagesa i Blanquerna, de Palma, de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS 
SANTA PAGESA, de la qual en sóc la presidenta des de la 
seva constitució fins ara ininterrumpidament 
 
L’any 2008 em vaig afiliar al PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA 
.  

 

 
10. JUAN IGNACIO CODINA 
 
Vaig néixer a A Coruña l’any 1971.  
 
Actualment visc al Centre de Ciutat. Sóc llicenciat en 
Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. He 
treballat a Diario de Mallorca entre el 1999 i 2009, exercint 
diferents tasques de redacció i coordinació de suplements.  
 
Actualment som activista pels drets dels animals, afiliat al 
Partit Animalista-PACMA, membre de l'associació 
internacional AnimaNaturalis i soci de la Societat Protectora 
d'Animals i Plantes de Mallorca 
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11. GABRIEL FIOL 
 
Vaig néixer a Son Sardina el 14 de novembre de 1971. Vaig 
estudiar un mòdul superior en anàlisis i desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques, camp en el que treball 
actualment. Vaig ser membre de l’agrupament Escolta i Guia 
de Son Sardina del 1995 al 2001 
 
Actualment form part de l’Associació de veïnats de Son 
Sardina dels Geganters de Son Sardina, de l’Escola de 
Xeremiers de Son Sardina, de l’Associació d’Amics i amigues 
de Son Sardina i sa Garriga, de la Comissió de festes d’aquest 
poble, de laPlataforma No al segon cinturó I dels Cossiers de 
Son Sardina.  
12. ARMANDO CHULIÀ 
 
Vaig néixer a València el 1970. Visc al barri de Foners-Ses 
Veles. Els meus anys a València, vaig treballar en el sector de 
la informàtica durant més de 13 anys.  
 
Sóc Bomber al Consell Insular de Mallorca des de fa més d’11 
anys, adscrit al parc de Felanitx. Com a Bomber que sóc i em 
sent, m'agraden els esports en general, gaudir de la natura, 
la fotografia i del major regal que m'ha fet la vida, una nina 
que encara no arriba a l'any. Venc d'una família nombrosa, 
de la meva mare i del meu pare, he après molts dels valors 
que tenc.  
 
M'he ficat en política perquè crec en ella com moduladora 
de realitats i generadora de beneficis a la ciutadania, en un 
projecte verd perquè entenc que l'única forma d'avançar a 
un món millor, és fent-ho des d'una visió sostenible. Crec que 
l'acció política no només és servei a les societat, és molt més, 
és realitzar les accions necessàries perquè els nostres néts / es 
o besnéts / es tinguin pilars forts on sostenir la seva societat. 

 

 

13. FRANCISCA PRATS 
 
Som na Xisca Prats, resident a Es Secar de la Real.  Som 
mestra de llengua anglesa i primària. 
 
He col�laborat a diverses entitats tals com el Club d'Esplai Es 
Tió i a l'associació de veïnats del Secar de la Real; per tant he 
participat activament a la vida diària de Es Secar de la Real. 
També he estat membre de la Plataforma Salvem la Real. 
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14. SEBASTIÀ SERRA 
 
Tenc 58 anys i vaig néixer  al Pla de Sant Jordi. Sóc mestre i 
llicenciat en Geografia. 
  
Vaig viure i participar activament a la lluita estudiantil i 
antifranquista a Barcelona des de 1970 fins 1977. Ja a 
Mallorca vaig estudiar Magisteri i vaig ser  representant dels 
estudiants.  
 
Després d'exercir 6 anys com a mestre, vaig passar a 
defensar els drets del professorat des de la lluita sindical com 
alliberat sindical de l'STEI, de la qual form part de la seva 
Comissió Executiva com a secretari d'Acció Sindical. 
 
Particip del moviment veïnal des de l'associació de veïns i 
veïnes del "Pont des Tren" de Palma del qual form part de la 
junta directiva des de la seva fundació ara fa 5 anys. 

 

15. MARIA BONNÍN 
 
Vaig néixer a Palma l’any 1944. Actualment visc al centre de 
Ciutat. L’any 1967, vaig realitzar els estudis de Subgovernanta 
He treballant uns anys en aquest sector. Posteriorment 
d’Auixiliar d’Infermeria, treballant a l’Ib-Salut fins l’any 2000 . 
 
Vaig iniciar la militància sindical durant la clandestinitat a 
CCOO, posteriorment al sindicat d’USO i després vaig tornar 
a CCOO en els sectors de l’Hoteleria i Sanitat. He treballat 
amb en el moviment ciutadà a través de l'associació de 
veïnats del Puig de Sant Pere i a la FAVV. Actualment també 
form part de l'Associació de Creients i Feministes. 
 
La meva trajectòria política la vaig iniciar formant part de les 
llistes electorals del PSI. Posteriorment vaig passar a la 
formació d’EU.  Actualment som membre de la Comissió 
Executiva  d’IniciativaVerds. 

 

16. AINA GARAU 
 

Vaig néixer el 6 de juny de 1976 a sa casa Blanca.  
 
Som tècnica en Empreses i Activitats Turístiques per la UIB i 
tenc títolada  Superior de Turisme. També sóc llicenciada en 
Geografia.. Actualment faig de Professora de FP de Turisme a 
l'IES Calvià  
 
Som vicepresidenta de l'Associació de Veïns del Pla de Sa 
Casa Blanca i membre del GETO (Grup Excursionista per 
“Torpes”). Som la secretària general de l’Agrupació del PSM 
de Sant Jordi.  
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17. LLUÍS BALLESTER 

Vaig néixer l’any 1960. Vist a Cala Major. Sóc professor de la 
UIB i Director de l’Institut de  Ciències de l’Educació de la UIB . 

He estat director de l’Agència de Qualitat Universitària de la 
CAIB (2002-2003), director de l’Oficina de Planificació i 
Prospectiva de la UIB (1999-2002), responsable de la Unitat de 
 Planificació i Estudis de l’Àrea d’Acció Social del Consell de 
Mallorca (1991-1996), coordinador del centre de serveis 
socials de  la comarca  de Manacor (1989-1991), educador i 
treballador social a diversos centres.  

He estat membre fundador del Grup Estudi Permanent sobre 
la Prostitució. Actualment sóc membre d'Attac Mallorca. He 
treballat i fet investigacions i publicacions sobre treball 
comunitari i treball amb famílies, sobre les necessitats socials 
de joves,  persones majors i dones dedicades a la prostitució. 

 

 

18. FRANCISCA MIR 
 
Vaig néixer a Palma el  1983. Sóc llicenciada en Geografia i  
curs un màster en Urbanisme i Gestió de la Ciutat.  
 
Estic vinculada al moviment casteller, a l'escoltisme, a Joves 
de Mallorca per la Llengua i l'OCB, entre d'altres.  
 
He estat representant d'alumnes a diversos òrgans i 
comissions de la UIB. Membre de la permanent del Consell de 
la Joventut de Palma. Ha publicat diversos articles en matèria 
de Medi Ambient i Turisme, a més de varis articles d'opinió a 
Tribuna Mallorca i la Veu de Mallorca. 

 
 

19. ANTONI CRESPÍ 
 
Vaig néixer el1959 a Marratxí, però ja fa molt anys que visc a 
Son Ferriol.  
 
Som comerciant de fruites i verdures al Mercat de l’Olivar, del 
qual en som el President, des del març del 2008 també som el 
president de la Federació de Mercats Municipals Permanents 
de Mallorca. 
 
Des del 2006  som el President de l'Associació de Veinats Sant 
Antoni Abad de Son Ferriol.Des del curs 1997/1998 fins el curs 
2002/2003: vaig ser president de l'APIMA del CP Son Ferriol. 
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20. MAGDALENA OBRADOR 
 
Vaig néixer a Palma l’any 1977. Sóc llicenciada en Filologia 
Catalana per la UIB. Ara sóc funcionària per oposició del cos 
facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, 
especialitat assessor lingüístic, de l’Administració especial de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
Durant la meva època d’estudiant vaig formar part del Bloc 
d'Estudiants Independentistes (BEI), essent vocal de la 
permanent del Consell d'Estudiants, entre d’altres. També 
vaig ser membre fundadora de l'Associació de Joves 
Escriptors en Llengua Catalana de les Illes Balears. Ara estic 
afiliada a l'STEI. 
 
Visc al barri de Pere Garau- Plaça de les Columnes. 

 

21. MIQUEL PERELLÓ 
 
Vaig néixer a Llubí el 1954. Des de fa molt anys visc al barri de 
la Plaça dels Patins.  
 
Som mestre de formació i per vocació. He estat director del 
CP de Capdepera, del Jaume I de Palma i del de Son Rutllan.  
 
Actualment som director general d’innovació educativa i 
formació del professorat.  
 
Estic afiliat al GOB, a l’OCB, a UINECEF i a l’Stei-i.  
 
Som militant del PSM des de 1984, any que el que vaig ser 
Regidor per aquest partit a l’Ajuntament de Llubí.   
 

 

22. ANTONI ESTEVA 
 
Vaig néixer a Sineu, el 1967. Visc al barri del Secar de la Real. 
 
Sóc Diplomat en Treball Social per la UIB. 
 

He estat president i membre de la Junta directiva de la 
Associació Gai i Lesbiana Ben Amics entre 1994 i 2002 i sóc 
soci del GOB i d'Amnistia Internacional. Militant de Els Verds 
de Mallorca des de 1998, he exercit de Coordinador d’Els 
Verds de Mallorca de 2007 a 2009, i actualment sóc membre 
de l’executiva d’IniciativaVerds. He estat secretari del grup 
de consellers d'Esquerra Unida - Els Verds en el Consell de 
Mallorca del 1999 al 2003, regidor d'Esquerra Unida - Els Verds 
a l'Ajuntament de Palma de 2003 a 2007 i gerent de l'Agència 
de Cooperació Internacional del Govern IB de 2007 a 2011. 
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23. NÚRIA MAIMÓ 
 
Vaig néixer al 1985. Als 15 anys vaig entrar a formar part de 
l'agrupament escolta Eladi Homs on vaig aprendre molts 
valors que encara avui em són útils en el meu dia a dia. A 
partir de la meva entrada a l'escoltisme vaig començar a 
veure la importància de l'educació no formal i vaig alternar 
la meva carrera de Treball social amb el títol de monitora i 
directora de temps lliure. He estat monitora en el mateix 
agrupament i més endavant vaig passar a ser cap 
d'agrupament durant tres anys. També he estat secretària de 
l'executiva del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.  
Un cop acabada la carrera vaig decidir estudiar un màster 
de Direcció de projectes i equipaments de lleure educatiu i 
socio-cultural. 
Pel que fa a l'aspecte professional, i abans de ser Directora 
General de Joventut, vaig ser gerent d'una empresa de 
temps lliure i treballadora social. 

 

 

24. GUILLEM FULLANA 
 

Vaig néixer a Palma 9 el de juliol de 1955. Som Funcionari del 
Consell de Mallorca 
 
Del 1979 al 1992 vaig ser  delegat sindical en el Ministeri 
d’Indústria i a la Comunitat Autònoma. Del 1997 al 1999 vaig 
ser  gerent de l’empresa pública ITEVE MALLORCA, SA. Del 
1999 al  2003 vaig fer de   coordinador de la Direcció General 
d’Indústria 
 
A la legislatura actual he estat Director General d’Indústria 
del Govern de les Illes Balears. Som militant del PSM.   
25. JOAQUIMA TERESA PEÑASCO 
 
Vaig néixer a Palma, l’any 1958. Visc al barri del Tennis. 
 
Sóc mestre de l’escoleta municipal de Son Roca.  
 
Al 1974 vaig començar a  militar a les Joventuts Comunistes. 
Anys més tard vaig passar a ser membre del Partit Comunista. 
Al crear-se Esquerra Unida m’hi vaig incorporar, i actualment 
sóc membre d’IniciativaVerds.  
 
Dins la lluita política també entenc la importància del 
sindicalisme, milit a CCOO, i he estat membre del comitè 
d’empresa de l’escoleta on treball. Consider que la lluita 
política no sols es pot exercir dins les nostres fronteres, per això 
també sóc sòcia de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí. 
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26. JOAN ALEMANY 
 
Visc a la barriada de la Plaça Fleming, des de fa 35 anys. 
Som afiliat al PSM des del 1999. 
 
Faig de mestre d’escola des de l’any 1974, i som afiliat a l’STEI 
des dels inicis, vaig col�laborar en la seva fundació. El 23 F 
n’era el seu secretari d’organització. Actualment faig classe 
a l’IES Madina Mayurqa i som membre del seu Consell 
Escolar. 
 
Som casteller dels Castellers de Mallorca des del 1999, durant 
6 anys vaig ser el seu president (2001-2006). 
 
Faig d’entrenador de bàsquet des del 1972. Durant 24 
temporades he entrenat totes les categories (10 
vegades campió de Balears). Actualment som 
entrenador Superior de Bàsquet. Del 1998 al 2001 vaig 
ser secretari tècnic de la Federació de Bàsquet de les 
Illes Balears. 

 

27. JOSEP SUÁREZ 
 
Vaig néixer el 1933 i visc al barri de Son Armandams. Des de 
sempre he estat implicat en diferents moviments socials, 
especialment a ATTAC-Mallorca.  
 
També tenc una llarga trajectòria en la militància política.  
Actualment form part d’IniciatiaVerds.  
 
Crec fermament en aquest projecte per tal de construir un 
món més just per a tots i totes.  

  
28. JOANA AMENGUAL 
 
Vaig néixer a Palma el 1961. Em vaig llicenciar en Psicologia.  
Som treballadora d’IBERIA, empresa de que estic en 
excedència ja que des de 2007 sóc Directora general de 
transport aeri i marítim del Govern de les Illes Balears- 
 
Sóc militant del PSM.  
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29. NANDA RAMON 
 
Vaig néixer a Palma el 13 d’octubre de 1964.  Sóc llicenciada 
en Filologia Catalana i Postgraduada en Planificació i Serveis 
Lingüístics. Vaig fer de mestra d’Educació Primària i de 
Professora d’Educació Secundària des del 1989.  
 
He estat coordinadora de Cultura i Joventut del Consell de 
Mallorca (1999-2000). Tècnica de la Direcció General de 
Política Lingüística (2001-2003). Actualment sóc regidora de 
Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística 
 
Em vaig afiliar al PSM  l’any 1986. He estat candidata a les 
eleccions generals per la coalició Progressistes per les Illes 
Balears (març 2004) i candidata a l’Ajuntament de Palma pel 
BLOC x Palma l’any 2007. Actualment som  vicesecretària 
general del PSM 
 
Com a regidora de Cultura he impulsat la celebració del 
Congrés Municipal de Cultura, he creat el Consell de Cultura 
de Palma, el Consell de la Joventut de les Illes Balears i l’Hotel 
d’Entitats Juvenils. He posat en marxa la revisió del 
nomenclàtor de noms de carrers, he reestructurat l’Escola 
Municipal de Teatre, he organitzat el festival PalmaNitaNit, he 
creat la Fundació Palma Espai d’Art i la primera àrea de 
dinamització lingüística de l’Ajuntament de Palma. Aquest 
mandat ha significat un important impuls al compliment de la 
Llei de memòria històrica a l’àmbit de la ciutat de Palma. 
Altres projectes importants de la seva gestió són el Centre de 
Recursos per a la Creació Contemporània, la reforma del 
Teatre Mar i Terra i la creació de les biblioteques del Camp 
Redó, Son Gotleu, Joan Alcover i Son Cànoves. Ha iniciat 
igualment la rehabilitació integral del Casal Balaguer i ha 
projectat la reforma de les Torres del Temple, Can Serra i les 
sales d’assaig per a músics joves. 
 
Estic compromesa activament amb el món de l’educació, la 
cultura, la normalització lingüística i el feminisme. Som sòcia 
de l’OCB i afiliada a l’STEI.  
 

 

 
SUPLENTS 
 
30. JOSEP DE VILCHEZ 
31. MIQUEL BELENGUER 
32. ISABEL PUJOL 
33. MATEU MOYÀ 
34. JOANA M. SAMPOL 

 
35.LLUÏSA THOMÀS 
36. ÀLEX MOLL 
37. XAVIER OLIVARES 
38. ROSA MAYOL 
39. ANTONI AGUILÓ 
 

 


