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 Equip  

1. Xavier Matilla Ayala 

2. Agnès Petit Estrenjer 

3. Xavier Martínez Ramírez 

4. Anna Rius Ulldemolins 

5. Òscar Monterde Mateo 

6. Gloria Perona Carrasco 

7. Pep Martí Cardús 

8. Nerea Beltran Ortega 

9. Xavier Lleonart Martínez 

10. Pamela Navarrete de Agustín 

11. Dani Charles Quintanilla 

12. Soledad Cabello Olivares 

13. Toni Hernández Fernández 

14. Antònia Sáez Ullés 
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 Equip per confiar en el canvi  
 
Benvolguts/des, 
 
Amb el present escrit us presento el meu equip per concórrer a les Municipals de 2019 i optar a l’alcaldia de 
Terrassa com cap de llista. Complint d’aquesta manera amb l’encàrrec que el passat mes d’octubre la 
Coordinadora de Terrassa en Comú em va fer per encapçalar i confeccionar un equip per concórrer a les 
eleccions primàries de Tec, repte que vaig agrair i entomar amb moltíssima il·lusió.  
 
Com vaig dir en aquell moment, interpreto la confiança que se’m va depositar com un reconeixement a la 
feina col·lectiva que tant el grup municipal com el conjunt de l’organització de TeC ha realitzat durant 
aquests 4 anys.  
 
Terrassa en Comú va néixer al 2015 per donar resposta a una enorme demanda ciutadana de canvi de cicle 
polític, que cada dia que passa és més gran a la ciutat. Un projecte amb ADN ciutadanista i amb vocació de 
majories. Així ho van demostrar els resultats electorals en els que va obtenir 16.000 vots i 6 regidors.  
 
Durant aquests 4 anys de mandat TeC ha treballat per iniciar un procés de canvi a l’Ajuntament i a la ciutat, 
fent aportacions importants en matèria de transparència, feminisme, municipalització de l’aigua, drets 
socials i equilibri entre barris entre d’altres. Altrament aquests quatre anys ens han permès créixer, adquirir 
experiència en la gestió municipal i un millor coneixement de la complexitat de la ciutat de Terrassa. Gràcies 
a aquest esforç i treball col·lectiu, dins i fóra de la institució, Terrassa en Comú s’ha consolidat com un espai 
polític municipalista de referència, a Terrassa i a molts altres municipis. 
 
Amb el treball i bagatge acumulat és el moment de fer un pas més enllà. Estic convençut que després de 4 
anys a l’Ajuntament, Terrassa en Comú ha demostrat que està en disposició de guanyar les eleccions i liderar 
un nou projecte polític per a Terrassa. Un nou projecte progressista i valent, que trenqui amb 
l’acomodament i grisor que han generat 40 anys de govern del mateix color, que doni resposta a les 
necessitats de la gent i tingui la capacitat de dibuixar nous horitzons i recuperar la il·lusió. Amb aquest 
objectiu presento el meu equip.  
 
Un equip de persones que estimem Terrassa. 
 
Un equip de persones que no provenim del món dels partits polítics i que estem disposats a treballar per 
què Terrassa surti de la situació d’estancament en la que es troba i aconseguim dibuixar un nou horitzó de 
futur, que torni a il·lusionar i permeti millorar les condicions de vida de tots els terrassencs i terrassenques. 
 
Un equip que aporta coneixement i representació diversa del que és avui dia Terrassa. 
 
Un equip que aprofita el coneixement adquirit aquests darrers anys dins de l’Ajuntament. 
 
Un equip amb persones amb diverses trajectòries i perfils professionals, amb capacitat, criteri i solvència 
per governar. 
 
Un equip per fer de Terrassa una ciutat equilibrada i feminista, que situï les persones en el centre de les 
seves polítiques públiques. 
 
Equip per confiar en el canvi. 
 
Xavi Matilla 
Terrassa 1 de març de 2019   
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1. Xavier Matilla Ayala 

Nascut a Terrassa l’any 1975. Arquitecte-urbanista, parella i pare de dos nens. Professor 

d’urbanisme a ETSAV-UPC així com a diferents màsters universitaris, postgraus i seminaris 

internacionals. Des de l'any 2000 ha desenvolupat la seva activitat professional com a redactor de 

projectes d'ordenació urbana i territorial, planejament estratègic i espai públic, obtenint diversos 

premis i reconeixements. És autor de diversos articles i publicacions sobre urbanisme i ordenació 

del territori. Ha estat redactor de l'Anuari Territorial de Catalunya de la SCOT i secretari de 

l'Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya des de 2010 fins al 2016. 

A les eleccions municipals de 2015 encapçalà la candidatura de Terrassa en Comú. Actualment és 

portaveu del Grup Municipal de TeC. 
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     2. Agnès Petit Estrenjer 

 

Vaig néixer el 1972 i he viscut sempre a Terrassa  i soc, 

sobretot, ciutadana. He treballat a l'administració local 

durant 22 anys en els àmbits de joventut, lleure infantil, 

pla de barris, participació ciutadana i districtes. Vaig 

estudiar Educació Social a la UAB. He estat en 

associacions d'àmbits diversos; culturals, juvenils, de 

lleure educatiu, d'ajuda poble saharaui. Vaig sentir-me 

atreta pel projecte de Terrassa en Comú, perquè 

representa com cap altre, un anhel de la ciutadania que 

es va produir durant els forts anys de la crisi, el de 

canviar la realitat, després de tants anys d'inèrcies i 

desídies que ens havien situat allà on no era just estar. 

 

 

 

     3. Xavier Martínez Ramírez 

 

 

Sóc Diplomat en Treball Social i Màster en Gerontologia 

social. He estat implicat als moviments socials i culturals 

de la nostra ciutat des dels anys 90s, participant i posant 

en marxa diverses iniciatives com: l’Ateneu Candela, 

l’Oficina de Drets Socials de Terrassa, l’Associació Sin 

Papeles de Terrassa, Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca. Actualment treballo al CST coordinant el Servei 

de Valoració de la Dependència i de la Discapacitat. 
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     4. Anna Rius Ulldemolins 

 

Activista pels drets humans, feminista, mare, cooperant, 

municipalista, lluitant per posar les institucions al servei 

de la gent i les cures al centre de la vida. Doctora en 

biomedicina, especialitzada en desigualtats i salut 

pública. He estat 4 anys regidora de Terrassa en Comú i 

m’agradaria tornar-ho a ser per contribuir al canvi que la 

ciutat necessita. I per seguir posant els feminismes i la 

vida al centre de les polítiques. 

 

 

 

 

 

 

     5. Òscar Monterde  Mateo 

 

 

Doctor en Història Contemporània. Professor Associat a 

la Universitat de Barcelona. Ha participat activament al 

teixit associatiu de Terrassa en l'àmbit de la història, 

l'educació en el lleure, la cultura, la solidaritat i la 

cooperació i en diversos moviments socials. Regidor de 

Terrassa en Comú des de maig de 2016. 
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     6. Gloria Perona Carrasco 

 

Nacida en Cáceres en 1979 y criada en Bilbao llegué a 

Terrassa hace casi 12 años . Vivo en Ca n’Aurell con mi 

pareja y mis dos hijos, de 5 y 7 años. Soy Ingeniera 

Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y 

estoy finalizando el Máster en Ingeniería de 

Organización. Apasionada de mi profesión, he trabajado 

en sectores como automoción, farmacia y centros de 

salud. Actualmente trabajo como Responsable en 

Infraestructuras y Servicios Generales en una 

multinacional del sector gráfico.  

     7. Pep Martí Cardús 

 

Vaig néixer a Terrassa l’any 1969 i actualment visc al barri 

del Cementiri Vell amb la meva companya i els nostres tres 

fills. Sóc Diplomat en Treball Social per l’EUTSB i des de 

ben jove, tant voluntària com professionalment,  he estat 

vinculat a l’acció social municipal, sobretot en  els àmbit de 

l’atenció a la diversitat funcional (especialment vinculat a la 

Fundació Terrassenca Prodis)  i al Sensellarisme. L’any 1993 

m’incorporo a la Cooperativa Alternativa 3, dedicada al 

comerç just i solidari, i obro la primera botiga de comerç 

just de Catalunya a la ciutat de Terrassa. Fins el 1998 em 

dedico a promoure i difondre el comerç just a la nostra 

ciutat i a Catalunya. Els anys 1998 i 1999, Educació Sense 

Fronteres em contracte com a Cooperant i Coordinador de 

projectes de cooperació a l’Equador. Quan torno a Terrassa, 

a partir del 2000 i fins el 2016, em dedico a desplegar i  

coordinar el Programa Sense Llar de la Fundació Busquets. 

Paral·lelament, des del 2007 al 2014, assumeixo la 

presidència de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió 

(ALEI), període en el que de manera destacada, posem en 

marxa "La Trobada, el Restaurant del Temps"). He format 

part de diverses xarxes, grups de treball i coordinadores 

municipals i provincials dedicades a combatre l'exclusió 

social i reduir les desigualtats, pel que en tot moment, no 

he deixat de formar-me i estar atent a la millor manera de 

ser útil en aquest compromís social. Des del 2017 fins 

l'actualitat, treballo en el Servei de Rehabilitació 

Comunitària de l'Àmbit de la Salut Mental del Consorci 

Sanitari de Terrassa. 
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      8. Nerea Beltran Ortega 

 

 

Tinc 23 anys i vaig néixer i he crescut al barri del Roc 

Blanc de Terrassa. Sóc politòloga per la Universitat 

Pompeu Fabra i actualment estudio Dret a la mateixa 

universitat, alhora que treballo com a consultora en 

pràctiques. Participo del moviment estudiantil, des d'on 

lluito per una universitat gratuïta i feminista, i des de fa 

un temps també a Terrassa en Comú, un projecte que 

m'ha ensenyat la cara més compromesa i humana de la 

política. Volem una societat i una ciutat feministes on les 

joves hi tinguem veu. 

 

 

 

      9. Xavier Lleonart Martínez 

 

 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. La major part de la 

meva vida professional ha estat vinculada al Consorci 

Sanitari de Terrassa (CST). He estat metge adjunt de 

cirurgia toràcica, tot i que actualment sóc metge adjunt 

de cirurgia a Urgències de l'Hospital de Terrassa. He 

estat professor de postgrau a l'Hospital de Terrassa, i 

també he exercit la docència a l'Escola Universitària 

d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Autor 

d'articles a premsa sobre el sistema sanitari català, així 

com de capítols de llibres sobre el tema, des del 2007 

estic vinculat a Metges de Catalunya. Actualment sóc el 

President del sector d'Hospitals Concertats de Metges 

de Catalunya, alhora que President del Comitè 

d'Empresa del CST. 
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      10. Pamela Navarrete de Agustín 

 

Sóc llicenciada en Ciències de la Informació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc periodista i 

treballo en un mitjà d'informació local i comarcal fent 

articles culturals, preferentment de música i espectacles, 

des de fa més de vint anys. Principalment he estat crítica 

i cronista de música moderna i de jazz des de l'any 1995. 

Vaig ser cofundadora, a principis dels 90, del Terrassa 

Rock Club. He fet tasques com a programadora de 

concerts i he donat suport a les tasques de producció i 

comunicació d'un projecte musico-

social coparticipat per l'Ajuntament, la Generalitat de 

Catalunya i una empresa privada, entre els anys 2008 i 

2011. Al llarg de la meva trajectòria he col·laborat amb 

diferents mitjans, com Malarrassa, les ràdios municipals 

de Barberà i Sant Quirze del Vallès, amb la revista Jaç del 

grup Enderrock i amb Canal Terrassa. Sóc autora dels 

blogs From Her To Eternity i Temps de Canvis, als quals 

publico textos creatius i articles d'opinió. Sóc mare 

d'una nena de 8 anys i un nen de 5, visc a Ca N'Anglada i 

en els darrers temps he participat activament en 

diferents grups d'opinió per mirar de contribuir a 

revertir situacions com les desigualtats 

socioeconòmiques i la segregació escolar. 

 

 

     11. Daniel Charles Quintanilla 

 

Sóc un apassionat de la muntanya i de l'esport, i tot i la 

meva formació en Enginyeria Informàtica, actualment 

estic reorientant la meva vida professional cap a l'àmbit 

organizatiu del sector públic, pel qual estic cursant un 

màster en Gestió del Coneixement a les Organitzacions. 

Pel que fa a l'àmbit personal, practico triatló i faig curses 

de muntanya, i com a responsable d'un grup de triatló 

també estic involucrat en l'organització de la duatló de 

muntanya ciutat de Terrassa. 

La meva principal motivació per formar part d'aquesta 

candidatura és la plena confiança que tinc en aquest 

projecte des del seu naixement per les eleccions 

municipals del 2015, i poder continuar amb el canvi que 

es va iniciar llavors. Malauradament no s'ha pogut fer 

amb totes les forces necessàries sense estar al 

capdavant del govern de la ciutat, així que ara és el 

moment d'aconseguir-ho, demostrant que amb el 

lideratge del Xavi Matilla i el potencial de les persones 

que conformen aquest equip, el canvi que necessita la 

ciutat és possible. 
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      12- Soledad Cabello Olivares 

 

 

Nací, crecí, lloré, reí, estudié, trabajé, amamanté, luché, 

ame y amo en Terrassa mi ciudad, una ciudad con 

capacidad de cambio de evolución y de mejora para sus 

gentes.Fui al C.P. Joan Marques Casal, escuela 

conseguida por la lucha y el esfuerzo de superación y 

crecimiento de las personas del barrio, seguí en un 

prototipo de instituto de secundaria que a base de 

esfuerzos, presiones y constancia se convirtió en el IES 

Montserrat Roig, acabé mis estudios como delineante 

industrial en el FP can Jofresa, mientras entrenaba 

Halterofilia en el Club Pessa Terrassa, y hacia practicas 

remuneradas para ayudar en casa. 

A los 24 fui madre, lo mejor de la vida, así que entre 

AMPA, y juntas directivas del futbol, he colaborado en 

un espacio mejor para mi hijo. Destacar la tristeza y 

rabia cuando empecé a ver, que en mi ciudad echaban a 

la gente de sus casa,vecinos y vecinas, no, no, y allí que 

me fui a luchar contra esa barbarie de desahucios. 

todavía siguen. 

Hoy día me como cada mañana la c58, por que trabajo 

fuera de mi ciudad, y veo como mi hijo reivindica por un  

skate park digno, Terrassa una ciudad llena de 

posibilidades. yo así lo siento y así lo vivo. aunque nos 

queda mucho por cuidarnos y crecer. 

      13. Toni Hernández Fernández 

 

 

Físic, lingüista i doctor en ciència cognitiva i llenguatge 

per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor 

a l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa i a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, on investiga en l’aplicació de 

models matemàtics i físics a l’estudi dels sistemes de 

comunicació i l’aprenentatge. És membre de la Societat 

Catalana de Tecnologia (Institut d’Estudis Catalans) i 

divulgador científic, amb més de trenta llibres de text i 

d’altres materials didàctics digitals. 



 

 

 

 11 

 

      14. Antònia Sáez Ullés 

 

Vaig néixer a Terrassa l’any 1954 en el sí d’una família 

obrera, pivotant entre el metall i el tèxtil.  

Vaig estudiar magisteri en l’especialitat d’educació 

infantil a la “Escuela Normal” de la Universidad de 

Barcelona. El meu primer treball va ser a l’escola púbica 

Joan XIII a les Arenes i a l’Escola Ribot i Serra a Badia . 

Ben aviat vaig començar a treballar a les escoles bressol 

municipals on he desenvolupat la meva tasca 

professional fins a la jubilació. 

Tinc parella, dos fills i una filla, i quatre netes que 

marquen les meves prioritats a la vida 

He col·laborat amb una ONG que tenia projectes a Brasil 

i he militat en un partit polític ICV fins que fa quatre 

anys em vaig enamorar del projecte polític de Terrassa 

en Comú. 
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 Dades de contacte  

Comunicació Terrassa en Comú 

comunicacio@terrassaencomu.cat 

647 48 51 02 
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