Presentació dels Consellers
del Consell Comarcal del Moianès
Dionís Guiteras Rubio
guiterasrd@diba.cat

President i responsable de l’àrea de Planificació, estratègia territorial i comunicació del
CC Moianès .
Empresari del sector de la producció agrària ecològica i impulsor de diferents
organitzacions relacionades amb l’agricultura ecològica.
Alcalde de Moià i Vicepresident de la Diputació de Barcelona. President del Consell
Municipal d’ERC i membre de l’executiva nacional.

Anna Guixà Fisas
guixafa@diba.cat

Vicepresidenta primera i responsable de l’àrea de Planificació, estratègia territorial i
comunicació i de les àrees d’Atenció a les persones i de promoció i activitat econòmica
del CC Moianès.
Llicenciada en comunicació audiovisual, màster en Direcció de Comunicació Empresarial i màster en Consellers d’empresa familiar. Actualment, gerent de l’empresa Let’s
Comunica’m, empresa de comunicació empresarial. Membre del Comitè Nacional del
PDeCAT i responsable de comunicació de la Federació de la Catalunya Central pel
PDeCAT.
Membre de l’Associació de l’Empresa Familiar i l’Àgora (Catalunya), membre de la Junta
del Centre Excursionista de Castellterçol i cap de comunicació de l’entitat i aficionada
als esports de muntanya i activitats a l’aire lliure. Havia estat component de l’equip
Aupa Neska Salewa, primer equip femení participant a Copa Catalana de Raids de
Muntanya.
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja des del 2015 i regidora des del 2011
(PDeCAT).

Salvador Tresserra Purtí
tresserraps@diba.cat

Vicepresident segon i responsable de l’Àrea de Planificació, estratègia territorial i
comunicació i de l’àrea de Territori i de la conselleria de Desenvolupament rural del
CC Moianès.
Treballador autònom.
Alcalde per ERC des del 2007 i regidor de l’Estany per ERC des del 1999 fins el 2007.
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Pere Genescà Girbau
genescagp@diba.cat

President de l’Assemblea d’alcaldes del CCMoianès
Conseller responsable de l’Àrea de Planificació, estratègia territorial i comunicació del
CC Moianès
Durant 35 anys he estat treballant en diferents àmbits al Port de Barcelona i en
diferents centres d’Espanya, els últims 15 anys com a responsable de manteniment de
maquinària Portuària i Ferroviària i finalment regentant un restaurant de Granera els
caps de setmana durant 14 anys.
Des del 1999 em dedico a l’Alcaldia de Granera i al Consorci del Moianès.

Eloi Oller Olivares
olleroe@diba.cat

Conseller responsable de l’Àrea de Territori, medi assistència als municipis del CC
Moianès.
Somelier de professió a un restaurant de Collsuspina. Diplomat en Turisme i Sumilleria
i estudis en Grau d’Història.
Regidor de l’Ajuntament de Collsuspina i president d’Esquerra Moianès.

Vicenç Sánchez Soler
sanchezsvc@diba.cat

Conseller de medi ambient, habitatge, urbanisme i consum del CC.
He estudiat batxillerat i estic treballant com a “freelance”, assessorant i coordinant
treballs de calibratge i posada en marxa de nous projectes en temes de control de temperatures i pressió a empreses dins de tots els camps de la indústria.
Vaig ser Conseller Comarcal del Vallès Oriental, la meva participació en la vida política
del municipi de Castellterçol s’inicià el 2003 i he format part del govern municipal com
alcalde i regidor.
Regidor sense cartera a l’Ajuntament de Castellterçol, mandat 2015-2019, pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal (ERC-AM).
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Eduard Sánchez Campoy
sanchezced@diba.cat

Conseller de l’Ecomuseu, patrimoni i cultura del CC Moianès .
Arqueòleg, llicenciat en Història.
L’any 1992 vaig fundar l’empresa Serveis Culturals S.L,, societat professional dedicada a
la gestió arqueològica i del patrimoni cultural i l’any 2007 constituí l’empresa AKHESA S.L.
Autor d’una desena de llibres sobre arqueologia i patrimoni i una trentena d’articles
sobre aquesta temàtica. He estat mereixedor de diferents premis culturals en àmbits
dels estudis històrics i arqueològics.
Alcalde de Calders i regidor per PDeCAT en anteriors mandats municipals i alcalde
entre el 1999 i 2003 per la Candidatura Democràtica de Calders.

Isaac Burgos Lozano
burgosli@diba.cat

Conseller d’infraestructures, equipaments i protecció civil del CC Moianès.
Delineant Industrial, vaig iniciar els estudis de psicologia i arquitectura tècnica i he
fundat l’empresa COMERCIAL EGARA DEMM, S.L. amb dos socis més, dedicada al
servei tècnic, venta de maquinària per a la fusta i enginyeria tècnica.
Alcalde de Castellterçol (Regidoria de Transparència, Participació ciutadana i Recursos Humans de l’Ajuntament de Castellterçol) mandat 2015-2019, pel grup municipal
Castellterçol en positiu (CeP).

Josep Lluís Roger Pérez
rogerpj@diba.cat

Conseller d’administració electrònica, Tic’s i suport assistencial als municipis i conseller
de formació del CC Moianès .
Llicenciat en Belles Arts, especialitat de Disseny Gràfic a la UAB, tècnic Autoedició, suport i formació per Apple España i master Universitari Animació 3D per la Universitat
Pompeu Fabra.
Gerent i cap de disseny a Praxis diseño y creación gráfica S.L. (serveis editorials, disseny gràfic i il·lustració).
Regidor de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.
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Maria Tarter Armadans
tarterad@diba.cat

Consellera d’administració electrònica, Tic’s i suport assistencial als municipis i consellera de formació del CC Moianès.
He cursat Enginyeria de Telecomunicacions a La Salle. Postgrau i Llicenciatura de
Govern Local a la Universitat Autònoma. Actualment cursant el grau de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya.
Estic Treballant a l’Ajuntament de Granollers com a suport administratiu i tècnic al
Grup municipal PDeCAT - Demòcrates i he col·laborat a Ràdio Moià i a l’AMPA Escola
Josep Orriol i Roca.
Regidora a l’Ajuntament de Moià i associada al Partit Demòcrata (PDeCAT).

Jordi Vila Prats
vilapjrd@diba.cat

Conseller de promoció de l’ocupació, creació d’empreses i dinamització empresarial del
CC Moianès.
Estudis de FPII, Auditories de Qualitat, ISO 9001:2000, manteniment de maquinària,
expert comercial de Nivell Superior, Cómo Brindar Servicio Excepcional al Cliente i Automatismes Lògics Digitals.
Director de VIP CASTELL, S.L. des de la seva constitució 1998 i he estat com a cap de
manteniment de TADE, S.A, director de l’emissora Municipal Ràdio Castellterçol, tècnic
de so a Radio Sabadell, responsable de producció a Industries Mecàniques NYAP, S.A,
responsable de l’equip de manteniment Predictiu de motors de C.C i BT alterna en ABB
Industria, S.A. i ABB Service., S.A i com a tècnic de manteniment Predictiu a ASEA-CES,
S.A– ABB Industria, S.A.
Regidor sense cartera a l’Ajuntament de Castellterçol, mandat 2015-2019, pel grup municipal de PDeCAT.
L’any 2011 vaig entrar com a tresorer al comitè local de convergència i Unió (CIU), com
a membre actiu de l’ANC de Castellterçol-Granera i a les últimes eleccions com a cap de
llista de convergència i Unió, actualment PDeCAT.
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Enric Vilatersana Llorent
vilatersaale@diba.cat

Conseller de dinamització turística i comercial del CC Moianès.
Vaig estar 4 anys a l’ escola de dibuix i belles arts.
Actualment estic gestionant el restaurant familiar i fa tres anys que estic al món de la
política on sóc tinent d’alcalde de Monistrol de Calders, militant d’Esquerra Republicana.

Joan Capdevila Clarà
capdevilacjn@diba.cat

Conseller de dinamització turística i comercial del CC Moianès .
Empresari del ram de la fusta, jubilat.
He estat president del Casal, fundador de l’Escola Bressol Esquitx, president de l’AMPA
de l’Escola Pública i de l’IES i membre de la junta del club esportiu Moià.
Els darrers 4 anys he estat Regidor de Promoció Econòmica, cultura i via pública a
l’ajuntament de Moià.

Carme Tantiñà Forcada
tantinafm@diba.cat

Consellera cap d’àrea d’atenció a les persones i dinamització comunitària del CC
Moianès.
Estic treballant com a cuinera per a col•lectivitats i anteriorment he estat cap de cuina
i administrativa.
La meva participació en la vida política del municipi s’inicià el 2011, quan em presento
en la llista del Partit dels Progressistes per Castellterçol-candidatura de progrés (PICCP) i entro a formar part del govern municipal amb Alternativa Independentista (AIAM). Inicialment, vaig ser regidora de Benestar Social i regidora de Fires i Mercats i vaig
accedir a l’alcaldia el mes de juny del 2012.
Regidora sense cartera a l’Ajuntament de Castellterçol, mandat 2015-2019, pel grup
municipal Progressistes independents de Castellterçol (PIC-CP).
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Neus Prat Vila
pratvn@diba.cat

Consellera d’Ensenyament i projectes de dinamització comunitària del CC Moianes
Diplomada en Gestió i Administració Pública i Llicenciada en Ciències del Treball.
Estic treballant com a tècnic d’administració general fent tasques de gestió econòmica,
adscrita al servei d’Administració de la Regió Policial Central, a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra a Manresa.
Regidora de l’Ajuntament de L’Estany.

Eduard Guiteras Paré
guiteraspe@diba.cat

Conseller de Joventut, esports i teixit associatiu del CC del Moianès i Alcalde de l’Ajuntament de Castellcir.
Pagès, Ordidor (filatura) i 27 anys en el sector logístic de l’alimentació ecològica.
Membre d’ ERC participant a totes les campanyes locals, membre de l’ ANC, on he participat en campanyes a nivell local, comarcal i nacional i afiliat a SUMATE.

Enric Güell Sabata
guellse@diba.cat

Conseller de benestar social i salut del CC Moianès.
He cursat grau mig tèxtil i grau mig d’electricitat.
En la meva etapa en el tèxtil he estat contramestre i actualment sóc el cap d’equip en
una indústria manufacturera.
Alcalde de Santa Maria d’Oló i he estat regidor en 3 altres legislatures.
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Oriol Batlló Farriol
batllofo@diba.cat

Conseller cap de l’Àrea de Promoció econòmica i activitat econòmica del CC Moianès.
Vaig cursar estudis de Ciències Empresarials a la UVic. Vaig arribar a Collsuspina atret
per la seva tranquil·litat, la bona gent i l’escola rural al gener del 2006.
Arran de la plataforma Osona Decideix començo la meva activitat política a la comarca, liderant la candidatura d’Ara Collsuspina-AM a les eleccions del maig del 2011. Des
d’aleshores he exercit d’Alcalde de Collsuspina, i vaig participar molt activament a favor
de la Comarca durant la consulta del març del 2015. President del Consorci del Moianès.

Saixa Cervera Serrat
cerverassc@calders.cat

Conseller no adscrit a cap grup al CC Moianès .
He estudiat educació social i he treballant com a dinamitzador comunitari en diferents
municipis i en centres de menors tutelats.
Actualment faig de comercial de productes d’alimentació de productes de proximitat i
del territori.
Regidor de l’Ajuntament de Calders. He estat militant de l ‘esquerra independentista
del Bages des dels anys 90 en diferents organitzacions.

