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ADELL FERNANDEZ, MONTSE  
 
Nascuda a Vinaròs el 25 de desembre de 1991.         
D'avantpassats vinarossencs i asturians, la seua vida       
ha estat sempre arrelada a la nostra ciutat. Des de          
ben jove se sent atreta pel coneixement de la ment i la            
naturalesa humana, per aquesta raó, en acabar el        
batxillerat social a l'IES José Vilaplana, es matricula al         
Grau de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.         
Una vegada instal·lada a la capital tarragonina,       

espentada per l'estima cap a les tradicions i la cultura popular, participa amb la Colla               
Castellera dels Xiquets del Serrallo. Paral·lelament, s'involucra també en nombrosos          
moviments i activitats culturals i reivindicatives. 
 
Com a societat democràtica mereixem una gestió política més transversal i           
inclusiva, que vagi més enllà de la representació institucional; un model polític            
proper del qual totes ens puguem sentir partícips. Cal prendre la política municipal             
com la primera eina amb què contem els ciutadans, aquella que neix al carrer i que                
realment entén de primera mà les necessitats de les seues veïnes. 
 

 
 
 

 
ADELL MIRALLES, DAVID 

Nascut en Vinaròs, el 26 de novembre del 1977. 

Vaig obtenir la Llicenciatura en Dret i Diplomat en       
Relacions laborals en la Universitat Jaume I de        
Castelló 

He desenvolupat la meva activitat professional en       
una assessoria fiscal-laboral, des de l'any 2001       
prestant els meus serveis en el departament de        
dret laboral. 

Formo part de Podem des de l'any 2014, he format          
part del Consell Ciutadà i vaig ser candidat en les eleccions municipals del 2015 en               
l'agrupació electoral Tots i Totes Som Vinaròs ocupant la 6ª posició. 



Al gener de l'any 2016 vaig obtenir l'acta de Regidor de l'Ajuntament encarregant-me             
fins a data actual, de les Àrees de Recursos Humans, Contractació i Responsabilitat             
patrimonial. 

 

 

 

 

ALCANYIZ FERRANDIS, FINA 

Sóc Fina, tinc 66 anys i vaig arribar a Vinaròs          
des de Valencià l'any 1985. 
 
Vaig ser activista de CC.OO. en el Sindicat        
Tèxtil i de la Secretaria de la Dona. Als anys          
90 vaig formar part del Grup de Dones de         
Vinaròs i de la Casa de la Dona. També de          
l'Associació d'Alumnes de l'EPA i encara vaig       
tenir temps per donar els meus primers       
passos al món del cinema, participant com a        
actriu en la pel·lícula "Terra i Llibertat" de Ken         

Loach. 
 
Van passant els anys i formo part de l'Associació de Veïns Migjorn, vaig formar part               
activa de la PAH Baix Maestrat i m'apunto al 15M i a Podem, sense oblidar l'AP7                
Gratuïta, la lluita feminista i totes aquelles reivindicacions socials on faça falta estar. 
 
Em presento a les primàries de Som Vinaròs perquè hem de continuar demostrant             
que es pot fer un altre tipus de política, basada en la participació i la transparència.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DOMENECH ARNAU, BERTA 

Berta Domènech Arnau des que naix un       
07 d’agost de 1990 fins el dia d’avui, ha         
estat en un continu aprenentatge que mai       
acaba; s’ha nodrit de la guarderia Don       
Miki, del CEIP Mare de Déu de       
l’Assumpció i de l’IES Leopoldo Querol, on       
compren que allò que importa és el       
benestar i l’empoderament de les     
persones, per aquest fet, decideix     
traslladar-se a Castelló per estudiar un      
Grau Superior d’Integració Social i     
continuar en la Universitat de València      
amb Educació Social; per tal de seguir       
formant-se, li van concedir una beca      
d’estudis a Santiago de Compostela i un       
altra a Salta (Argentina) on va acabar els        
estudis superiors i va realitzar les      

pràctiques formatives. 
 
De manera paral·lela, ha sentit curiositat per molts esports, però el seu favorit és el               
patinatge, el qual va practicar durant molts anys al Club de Patinatge de Vinaròs, en               
menys dedicació ha realitzat activitats del Casal Jove i el patronat d’esports. 
 
En quant al terreny polític, no ha sigut membre de cap partit, no obstant ha sigut una                 
fervent seguidora, amb èmfasi en els moviments socials i en les polítiques de             
caràcter social.  
 
La seva motivació son les persones i Vinaròs. La seva família ha viscut durant              
generacions en un poble que mereix l’oportunitat de caminar cap endavant i on les              
persones siguin el primer. Una ciutadania que gaudisca d’una opció política           
innovadora, justa i participativa, que impulse un futur sostenible i un teixit cooperatiu.             
Un Vinaròs inclusiu i igualitari, que estimi i es deixe estimar. 
 

 

 

 

 



BALAGUE BRAU, MANUEL 

Em dic Manuel Balagué Brau i vaig néixer a la          
maternitat de Vinaròs el 14 d'abril del 1975, el         
dia de la República. 

Vaig créixer al barri dels Mariners, em van        
educar —junt als meus pares i les meues        
ties— en el seu col·legi i em vaig formar a          
l'antic institut de Formació Professional. He      
treballat al meu poble, a Barcelona, a Alcanar        
i allà on m'han deixat. Mai em vaig interessar         
per la política activa fins que amb l'arribada de         
la crisi del 2008 la vella política es va traure la           
careta i em van demostrar que al final només         
vetllen pels seus interessos, no pels de la gent         

que els votem i els paguem els sous. 

Em presento a les primàries de Totes i Tots Som Vinaròs perquè després de quatre               
anys veient el treball que han dut a terme els seus regidors, crec que és el grup de                  
persones que millor i amb més honestedat i transparència han governat el nostre             
poble en molts anys. Espero amb aquesta mica de suport per la meua part el poder                
ajudar-los a que continuen amb la seua feina, demostrant que la gent del carrer              
sense cap experiència prèvia també sabem fer política i gestionar un ajuntament. 

 

 

BORONAT ADELL, LLUIS 
 
Lluís Boronat Adell, fill d’infermera vinarossenca i de        
professor pegolí. Va néixer el 2 de maig de 1998 a           
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. 
Cursa la primària en l’escola Divina Providència, i        
posteriorment es trasllada l’IES Leopoldo Querol per       
dur a terme l’ESO i el Batxillerat en la rama social. 
Actualment estudia el Grau en Seguretat de la        
Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la        
Universitat de Barcelona, impartit en l’Institut de       

Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta nova llicenciatura en l’àmbit nacional,          
imparteix les seves matèries entre l’estudi i desenvolupament de polítiques          
públiques, la geopolítica i la gestió d’emergències d’entre altres. 



També ha participat en el curs de seguretat a les activitats de muntanya a l’ISPC. 
L’any 2016, va formar part de la comissió organitzadora de l’Aplec del Sénia que es               
va dur a terme en la nostra ciutat. 
D’altra banda, va ser esportista en el Club de Futbol Base Vinaròs i també del Club                
Futbol Sala Vinaròs. Hui en dia, comparteix el seu temps lliure amb els amics              
practicant l’escalada en roca. Dit això, també ha sigut membre de l’associació            
d’escalada Peus Volats de Vinaròs i del Club Esportiu Espemo de Morella. 
Des del meu parer, la política municipal és la ferramenta més directa i propera en la                
que contem els ciutadans. Per això mateix, penso que s'ha de treballar el             
municipalisme des d'una base sincera, transparent i de qualitat, esprement al màxim            
les nostres aptituds, per poder crear un col·lectiu ciutadà inclusiu, tolerant i            
transversal. 
Un projecte, que tingui en compte tots els àmbits de la societat, centrant al màxim               
els nostres esforços en retornar a la joventut la il·lusió per crear un ambient de               
respecte i igualtat, on tothom tingui les mateixes oportunitats per a desenvolupar-se            
com a ciutadans de ple dret. 
 

 
 

 

CERVERA, PEDRO 
 

Pedro Cervera Drago, nascut a Vinaròs, casat i amb         
una filla. Tinc 52 anys, els meus estudis son els que           
em van donar l’haver de treballar des de els 17 anys.           
(sense cap master tret de la butxaca).  
 
Quasi tots els treballs que he tingut han estat         
vinculats amb el sector del moble, força important a         
l’economia de les nostres comarques. 
 
En resum gent del poble en pensament positiu e         
il·lusionant pel futur de Vinaròs i de les        
vinarossenques del futur. 

 
Si tropessem ens tornarem a alçar!  
 
 



COLLE, FRANCESCA 
 

Soy Francesca Colle, nacida en Italia, en el 1982 y          
donde viví hasta el año 2012, cuando decidì cambiar         
de vida y venir a España en concreto a Vinaròs. 
Desde el 2012 hasta el 2015, llevé el Nancy Bar, de la            
Plaza San Antonio. Fue una experiencia muy bonita y         
donde tuve la posibilidad de conocer a mucha gente de          
Vinaròs. 
 
Desde el primer día me enamoré de este maravilloso         

pueblo y decidí establecerme aquí. Ahora trabajo en una fábrica de la comarca, el              
departamento de exportaciones, donde el trato y el respecto de los propietarios, me             
hacen sentir aún más segura de la elección que hice hace 7 años. 
 
Estoy convencida que Vinaròs, tiene mucho potencial y se puede seguir mejorando            
en sus servicios, sus actividades, y todo lo que pueda transformar este pueblo en un               
paraíso para todos. 
 
Creo que la diferencia la hacen las personas, y todos juntos, podemos hacerla y              
cambiar para bien las cosas que se pueden mejorar. Para mí sería un honor poder               
ayudar en mejorar Vinaròs! 
 
 

 
 

 
DOMINGUEZ CALDERON, 
MªROSARIO 
 
Mª del Rosario Domínguez Calderón, nacida en       
Santa Mª de Navas una pedanía de       
Montemolín, Badajoz. Hija de padres     
agricultores. Desde los 12 años interna en       
colegios religiosos debido a que en el pueblo        
no se podían acabar ni los estudios primarios.        
Supongo que por ello soy atea y apóstata.        

Estudié Formación Profesional en la rama administrativa. Me casé y me vine a vivir              
a Canet lo roig donde viví casi 20 años. 
 
Con 30 años volví a estudiar Formación Profesional en la especialidad de            
Informática en el instituto de Benicarló. 



Vivo en Vinaròs desde hace 15 años, me parece un pueblo precioso, me enamoré              
de él en el año 85 cuando lo vi por primera vez. Soy Celadora en el Hospital de                  
Vinaròs con plaza desde hace unos 10 años. Me encanta mi trabajo y si volviera a                
nacer elegiría ser celadora. 
 
Soy socia fundadora de la asociación feminista Femme Força Vinaròs, allí estamos            
haciendo una gran labor como se ha podido ver. También hacemos otras labores             
menos visibles pero también muy importantes para el feminismo. 
 
Formo parte de Tots i Totes Som Vinaròs desde sus inicios y aunque no estoy tan                
implicada me siento muy orgullosa de la labor que se ha realizado en estos 4 años.                
Aún quedan muchas cosas por hacer y creo que es la opción política que más y                
mejor trabaja por el bien de sus ciudadanos. Por eso estaré luchando junto a ellos y                
ellas en las próximas elecciones. 
 
 

 
 

 

EL HADRI, LAYLA 
 

Layla El Hadri, tengo 20 años y soy de Vinaros.          
Actualmente estoy estudiando el Grado de Derecho en        
la Universitat Jaume I, de Castellón. 
 
En base a lo que estoy estudiando en un futuro quiero           
ser una jurista profesional, creo que la experiencia de la          
vida también ayuda a crecer en todos los sentidos. He          
decidido sumarme al proyecto de TSV debido a que         
pienso que hace falta mujeres que luchen para que         
desaparezca  una sociedad hipócrita y machista. 
 
Además, creo en la política como una herramienta de         

transformación y de cambio. Son muchos los problemas y los desafíos que            
enfrentamos en estos tiempos ( violaciones, suicidios, terrorismo, desigualdad, entre          
otros asuntos) y quedarse en la queja o simplemente resignarse, no es la respuesta              
efectiva, hay que luchar por un mundo mejor sin perturbaciones y malestar. 
 
Creo en la posibilidad de mejorar desde lo cotidiano con gestos y acciones que              
tiendan a la construcción de una ciudadanía más comprometida, más demandante,           
más conocedora de sus derechos y obligaciones. Básicamente hay que trabajar y            
“sentir y sudar la camiseta” para que se cambien las cosas a mejor. 



 
 

 
 

 
FABREGAT AYZA, SEBASTIÀ 
 

Fa quatre anys ja vaig estar a punt d’anar a les           
primàries de TSV. M’ agrada el seu procés i la seua           
trajectòria. Em venien a la memòria unes escenes que         
vaig gaudir fa molts anys amb la desapareguda UPI.         
La temptació d’anar junt amb els que es van presentar          
va ser molt gran. 
 
En el decurs d’aquesta legislatura he col·laborat amb        

TSV en tot allò que he pogut. Ara, en arribar a les portes d’unes noves eleccions, he                 
decidit que sí que vull formar part d’aquestes persones que ens postulem per ser              
elegits per formar part de la candidatura que ha de tornar a guanyar l’Alcaldia de               
Vinaròs. He decidit que vull mostrar a tothom el meu suport a aquesta llista de joves                
i no tan joves que tenen el valor de fer un pas endavant per fer un Vinaròs millor.                  
Llista amb un bagatge molt gran aconseguit tan sols amb 4 anys i que té molts de                 
projectes encetats que cal acabar. Cal acabar-los i cal reivindicar la feina feta en el               
decurs d’una legislatura molt dura i amb una molt més dura oposició.  
 
Em diuen que he d’ exposar la meua biografia però, com que seria molt llarga i molt                 
pesada, he decidit que no us vull cansar i no vull contar batalletes. Que a Vinaròs                
ens coneixem tots i que el millor que puc posar és el que espere del futur que és el                   
que ens interessa. De totes les maneres dir que tinc 65 anys, que sóc pensionista i                
tinc dues nétes precioses. Que seré segurament el més vell o dels més vells de la                
llista i que l’aportació que puc fer es basa en la meua experiència laboral i política.                
39 anys en el món laboral i un munt d’experiències polítiques: tan en associacions,              
partits polítics i sindicats. 
Així que el que espere és que aquesta llista tinga el suficient suport per a tornar a 
aconseguir l’alcaldia i, com diem els grans, si la salut m’ho permet, seguiré             
donant-los la vara i els ajudaré a complir les expectatives que el poble de Vinaròs               
espera de la nostra formació. 
 
 
 
 
 
 



 
FABREGAT MIRALLES, AGUSTÍ 
 
Em dic Agustí Fabregat Miralles i vaig       
nàixer a Vinaròs fa 61 anys. 
 
Sempre he viscut al meu poble, encara       
que vaig treballar un munt d'anys com a        
empleat de banca a Benicarló. Enguany      
m'he jubilat i a més de tenir més temps         
per dedicar-me a la meua filla, família i        
als meus amics, també el tinc per fer-ho        
amb Som Vinaròs. 
 
És per aquesta raó que igual que ara farà         
quatre anys, em presento a les primàries       

de l'únic partit que en tots els anys que porto interessat en la política, m'ha               
demostrat que està per defendre els interessos generals dels vinarossencs i no els             
particulars de ningú. 
 

 
 
 

 

FIBLA PAUNER, ANNA 
 
Anna Fibla Pauner naix l'1 de desembre de 1965         
a Vinaròs dins d'una família marinera. Estudia al        
Col·legi de la Consolació l'EGB i Batxillerat i        
COU a l'Institut Leopoldo Querol. És llicenciada       
en Ciències de la Informació, branca Periodisme,       
per la Universitat Autònoma de Barcelona des de        
1988. Durant els cinc anys de carrera va cursar         
l'especialitat de Dret Constitucional. Abans de      
finalitzar els estudis guanya una beca per entrar        
a treballar en pràctiques a El Periódico de        
Catalunya, on després del període de becària       

s'incorpora a la seua plantilla com a redactora, treballant en les seccions de             
Suplements, El Dominical i Edició i Tancament, durant quatre anys (1988- 1992). 
 
L'any 1992 torna a Vinaròs per fer-se'n càrrec de la revista mensual Crònica de              
Vinaròs, com a editora i directora. Des de l'any 1999 també és sòcia de la Impremta                



Costa i Borràs, on treballa actualment en l'àrea de maquetació. Està casada i té dos               
fills.  
 
En el terreny polític és fundadora i membre de l'associació feminista Femme Força             
Vinaròs, des d'on treballa per la igualtat de les dones de forma activa. Quant a               
entitats vinarossenques, és sòcia de Joventuts Musicals, Societat Musical La          
Alianza i El Cau. És alumna de pintura de l'Escola d'Art de Vinaròs. Des de la seua                 
praxi periodística sempre ha estat una dona implicada en la vida política, amb els              
seus articles i editorials, seguint els esdeveniments activament de la vida a la ciutat. 
 
Treballar en propostes constructives per desenvolupar una ciutat on els nostres fills i             
filles tinguen igualtat d'oportunitats i de drets. Desenvolupar un projecte de ciutat            
verda i feminista amb inversions públiques, cuidant el nostre entorn, bona gestió            
dels residus i control de la contaminació acústica i ambiental. Dur a terme els              
projectes que s'han iniciat en aquesta legislatura que ara finalitza: escola Jaume I,             
segon ambulatori, passarel·la riu del Servol, polítiques socials i de participació.           
Davant de les idees neoliberals, que tornen a ressorgir, opta a ser a candidata a               
Totes i Tots Som Vinaròs, i sortir de la zona de confort per dur a terme polítiques                 
democràtiques de bona veritat, polítiques on prime el diàleg i l'esperança, i la             
creativitat i energia dels vinarossencs i vinarossenques per millorar la nostra ciutat. 
 
 

 
 
 

 

GIMENEZ BAGAN, SERGI 
 
Sergi Giménez Bagán naix a Vinaròs el 1 d’agost de          
1991. Va cursar primaria al CEIP Assumpció i realitza         
els estudis d’ESO i batxillerat a l’IES José Vilaplana. Es          
va graduar al cicle de grau superior de TAFAD ( Tècnic           
Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives) a       
l’IES Miralcamp de Vila-real a l’any 2011. 
 
ACTIVITAT ASSOCIATIVA 
 
En l'àmbit esportiu l’ activitat favorita de Sergi va ser el           
futbol des de categories inferiors fins als 19 anys al          

Vinaròs C.F. Actualment la seua passió és el voleibol, tant en platja com en pista, en                
platja forma part de l’ Associació Volei Platja Fortí de Vinaròs i en pista és               
actualment jugador del CV Roquetes i entrenador de categories inferiors. Sempre           
amb l’esperança de poder tindre equip propi de voleibol a la nostra ciutat de Vinaròs. 



En l'àmbit cultural va estar 5 anys en la banda de música L’Aliança de la nostra                
ciutat. 
 
A nivell municipal cal fer una política ciutadana sana, efectiva i participativa des de, i               
per al poble. 
 

 
 
 

 

GUTIERREZ , Mª CARMEN 
 
Hola soy M.a Carmen Gutierrez Buen, nací en        
Zaragoza y vivo en Vinaròs desde hace 13 años,         
estoy casada y tengo 3 hijos, uno de 24 años          
estudiando en Castellón y dos gemelos de 15 en         
3º de ESO. 
 
Estudié la E.G.B. en el Colegio Privado San        
Andres de Zaragoza, realizando más tarde      
mecanografía en el Centro de Estudios Plus       
Ultra, y un Curso de Ayuda en Domicilio por el          
Ayto. de Zaragoza. 
 
Trabajé de cajera en Mercadona, durante 4 años        

trabajé en la Base Aérea de Zaragoza que tuve que dejar cuando nacieron los              
gemelos, mientras militaba en CCOO y en el OSTA , Organización Sindical de             
Trabajadores de Aragón. Ya en Vinaròs ocupe el puesto de administrativa en una             
inmobiliaria hasta que cesó el negocio y he sustituido bajas y vacaciones en el              
centro de menores Baix Maestrat. 
 
Me presento de candidata porque las mujeres somos completamente necesarias          
para tomar decisiones en un mundo de hombres, y esperando que cada vez seamos              
más igualitarios. Y quiero para Vinaròs el bienestar para todos y conseguir todos los              
equipamientos en cesarios como se merece una gran ciudad como es Vinaròs, en la              
que tengo grandes amigos. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

MARTINEZ ALCARAZ, JAVIER 
 
Javier Martinez Alcaraz tinc 28 anys i sóc de Vinaròs.          
Sóc graduat en Biologia per la Universitat de Barcelona         
i he de presentar el TFM de Professor en ESO i           
Batxillerat per finalitzar el Màster. Els meus darrers        
treballs han sigut a laboratoris com a tècnic de qualitat i           
ara no tinc una feina fixa. 
 

Les meues motivacions polítiques per a      
presentar-me a aquestes primàries de TSV els que em         
coneixen les saben de sobra i per als que no ara les            
explico: ja fa 4 anys des que vam prendre possessió a           
l’ajuntament amb la representació dels nostres regidors       

i, amb alguns errors i altres encerts, hem sabut millorar i tirar cap endavant aquest el                
nostre poble. Per aquest motiu no vull deixar que aquesta il·lusió, treball i molt              
d’esforç amb la que s´ha treballat aquests 4 anys desaparegue perquè guanyen els             
que saben fer «política» de tota la vida quan l’únic lloc on ens portaran és cap                
enrere. Jo vull presentar-me per portar a terme polítiques socials, perquè vull obrir             
l’ajuntament més si cal a la ciutadania, per motivar a participar a la gent en les coses                 
del dia a dia al seu poble i, sobretot, per a què els projectes que ara estan                 
encaminats no es perguen i dur a terme els molts més que vindran. 
 

 
 
 

 

PASTOR GOMEZ, CECILIA 
 
Cecilia Pastor Gómez, vaig naixer a Andújar /        
Jaén el 23 d’Abril de 1956, vaig arribar a         
Vinaròs quan tenia 7 anys ,vaig cursar       
l'educació primària al CEIP Misericòrdia i      
posteriorment en vaig decantar per la rama       
sanitària per a créixer en els meus estudis.        
Cursant el grau mitjà d’auxiliar de clínica i grau         
superior de tècnic de laboratori a l'IES Josep        
Vilaplana, posteriorment em vaig diplomar en la       
carrera d'infermeria a la Universitat Rovira i       
Virgili.  
 



Complemento la meva formació en un curs de dret a la UNED, FP superior de               
dietètica i nutrició (a falta de una asignatura) Titulada per donar classe de             
sociosanitària i amb formació amb cursos entre altres de cooperació internacional           
com infermera a l’hospital universitari d’Alacant i diversa formació continuada dins           
de la meua rama, la infermeria. Actualment exerceixo professionalment d’infermera          
a l’Hospital Comarcal de Vinaròs. 
 
En la vessant artística he dedicat i dedico part del meu temps a ser actriu tant al                 
teatre, com al cinema. He rodat Curts per a l’ Escola de cine de Madrid, Escola de                 
Cine de Terrassa/ESCA, Associació valenciana de X fràgil, Universitat de valència i            
Consum, entre altres incursions al món del cinema. Diferents cursos de formació            
actoral i d'improvisació teatral entre ells al teatro Bosco Malasaña de Madrid, cursos             
de cant i veu, això mentres he participat en obres i diferents companyies teatrals              
com el Teatre de Guardia. Ara ja fa 10 anys que formo part de l’aula de teatre de                  
Vinaròs i formo part del grup teatral Puro teatro de Vinaròs. 
 
En terreny polític, a finals dels 70 vaig formar part del col·lectiu feminista de Vinaròs,               
a més de militar a l’assemblea unitària d’esquerres de Vinaròs durant 4 anys.             
Posteriorment vaig passar a formar part del Partit Comunista en el que em vaig              
presentar a les eleccions municipals de l’any 1987. 
 
MOTIVACIÓ 
Com a ciutadana d’aquest món i d’aquest municipi, considero que no hi ha millor              
forma d’aportar a la comunitat que fent-ho de forma activa i sortir de la zona de                
acomodament en que ens trobem molt a sovint. Perquè sempre he cregut i crec              
que existeix una altra forma de fer política, una política social ,que lluite per millorar               
la vida de la majoria de la població i no de uns quants privilegiats. Una política clara i                  
coherent, participativa i feminista, en la que siguen partícipes e indispensables les            
ciutadanes i ciutadans de Vinaròs. Una política més justa amb la població més             
necessitada, en la que es tingue en compte a tots i totes, que es treballe per a                 
aconseguir un Vinaròs més ecològic. Aventura a la que em sumo amb il·lusió, per a               
treballar en lo que jo humilment pugui aportar juntament a tots i totes les companyes               
i companys. M’agradaria poder ser testimoni de polítiques, d’igualtat de drets i            
d'oportunitats entre xiquets i xiquetes, dones i homes, reals i eficients. Poder lluitar             
per acabar amb les desigualtats econòmiques que afecten a la població ,fent entre             
totes i tots d’aquesta localitat un lloc més solidari que tingue en compte cada una de                
les persones que el formen. Tot això apostant per una millora en la política cultural,               
perquè en la lluita per un poble millor la cultura és indispensable, tenint en compte               
la fantàstica e històrica tradició teatral, de dansa, musical, entre altres arts del nostre              
poble. 
 
 



 

PERRUCA TORRES, Mª 
CONCEPCIÓN. 58 años. 
  
Curse estudios primarios en Madrid y      
T.C.A.E. en el Instituto de educación      
secundaria José Vilaplana. 
  
En el año 1980 empecé a colaborar en        
distintas entidades sociales dedicadas a la      

rehabilitación de toxicómanos que por aquella época constituían unos de los           
principales problemas de la sociedad. 
  
Colabore en actividades de educación y ocio dedicado a jóvenes desfavorecidos y            
en riesgo de exclusión promovidos por el Ayuntamiento de Madrid (Vallecas).           
Participé activamente en el Movimiento Feminista hasta que vine a vivir a la             
Comunidad Valenciana. 
  
Actualmente trabajo en Hospital Comarcal de Vinaròs habiendo desempeñado por          
dos años el cargo de Jefe de Personal Subalterno, años 2016 y 2017, dimitiendo del               
puesto debido a discrepancias insalvables con la gerencia del centro. 
  
Me presento a estas primarias ya que creo necesario continuar con las nuevas             
políticas que se han desarrollado los últimos cuatro años en Vinarós. Hay que seguir              
en la línea que hemos emprendido y que tan buenos resultados nos han aportado. 
 

 
 

 

ROMAN DOMINGUEZ, AURORA 
 
Aurora Román Domínguez, nacida en Canet lo Roig        
el 16 de octubre de 1995. Llevo en Vinaròs desde          
los 8 años, y asistí a 2 colegios distintos durante mi           
infancia: la Misericòrdia y el San Sebastià.       
Posteriormente finalice mis estudios de secundaria      
en el IES Leopoldo Querol. Tras pasar la        
selectividad empecé el grado de Biología en la        
Universitat de València, con lo cual tuve que        
mudarme a la provincia. Llevo viviendo en Valencia        
desde entonces pero vuelvo a Vinaròs de vez en         



cuando a visitar a mis padres, amigos, etc. Actualmente estoy realizando el            
doctorado en Fisiología en la misma Universidad. 
 
MOTIVACIÓN 
Creo que es un derecho y un deber de todos los ciudadanos participar en la medida                
posible en la política. He decidido presentarme a esta candidatura porque considero            
que podemos mejorar las condiciones del municipio y de sus habitantes, no solo a              
nivel social sino también a nivel político, económico, sanitario y cultural. Todavía hay             
mucho trabajo que hacer para mejorar las condiciones de igualdad, de los            
trabajadores, de los inmigrantes, etc. Pero eso no impide que, por lo que a mi               
respecta, ponga todo mi saber, esfuerzo y capacidad en conseguir una ciudad            
moderna, alegre y digna, en la que todos sus ciudadanos puedan sentirse iguales.             
Ese es mi compromiso. 
 

 
 

 

ROMERO FERRER, GUILLEM 
 
Guillem Romero Ferrer, fill de vinarossenca i       
santaellano, vaig néixer el 17 de juliol del 1996 a          
l'hospital comarcal de Vinaròs. Al col·legi Manuel       
Foguet, vaig cursar la primària i a l'IES José         
Vilaplana, l'ESO. 
 
Sóc un jove compromès amb la societat actual i         
en totes les lluites tan necessàries, des de la         
sanitat i l'educació fins al medi ambient i la         
democràcia real. 
 
Cansat de veure com es manipula i s'explota als         
veïns de la nostra població vaig decidir aportar el         
meu humil granet d'arena juntament amb més       
veïns del població. Junts vam encetar el camí del         
cercle Podem Vinaròs al 2014. 

 
Durant dos estius vaig treballar d'aprenent amb el meu padrí a la seva empresa              
d'electricitat i fontaneria. Temps que em va servir per aprendre molt sobre els             
problemes que pateixen els autònoms o treballadors en general. Després em vaig            
endinsar en el món de la hosteleria durant dos anys, coneixent els sacrificis als que               
sovint està sotmès aquest sector. 
 



Actualment finalitzant el grau de Producció Agroecològica al CIPFP Benicarló ,un           
camp el qual m'apassiona . 
 
He decidit formar part de les primàries de TSV amb un equip preparat per liderar i                
capaç d'establir un canvi real en les polítiques i pràctiques del nostre ajuntament , on               
la prioritat sigui millorar la vida de les persones de Vinaròs. 
 
 

 
 
 

 

ROMERO FERRER, HUGO 
 
Naix a Castelló el 4 de juny de 1990, quan encara           
no hi havia hospital a Vinaròs. Cursa la primària         
al CEIP Manuel Foguet i realitza els estudis        
d'ESO i Batxillerat a l'IES José Vilaplana. Es        
gradua en Ciències Polítiques i de l'Administració       
a la Universitat de Barcelona l'any 2014, formació        
que complementa amb el curs de Governança i        
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma      
de Barcelona el 2015. 
 
En terreny polític, és secretari general de Podem        

Vinaròs del 2014 al 2017 revalidant el nombrament al 2018. Així mateix, és membre              
de l'agrupació electoral Tots i Totes Som Vinaròs, i fou escollit regidor a les              
eleccions municipals del 2015. 
 
ACTIVITAT ASSOCIATIVA 
 
Ha estat membre de la Banda de cornetes i tambors de Sant Pere entre els anys                
2002-2004, així com membre de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs de 2003 a                
2009. En l'àmbit esportiu, l'activitat preferida d'Hugo és el bàsquet, i l'ha practicada             
tant als clubs esportius de Vinaròs com de Benicarló des de l'any 2002. 
 
Al 2015 el repte d'aconseguir entrar a les institucions. Ara, el repte de consolidar una               
opció sensata, honesta i valenta per a Vinaròs. Una opció política que creu en les               
persones per a prendre decisions, que creu en la igualtat d'oportunitats i en un              
Vinaròs que no deixe enrere ningú. Un Vinaròs que faigue comarca mirant al futur              
més innovador i sostenible. Estem aquí per a demostrar que una altra política és              
possible i eficient, perquè sabem que una altra política és necessària. 
 



 
 
RUBIO BARREDA, ANDREA 
 
Hola! Em dic Andrea Rubio i vaig nàixer a         
Tortosa el 6 de desembre de 1986. Sóc de         
Vinaròs.  
Em vaig llicenciar en Psicologia l'any 2009       
per la Universitat Jaume I. Tinc un Màster en         
Orientació educativa en 2011, i també la       
Llicenciatura en Psicopedagogia, més    
posteriorment.  
De 2010 a 2016 vaig treballar dins del        
Projecte d'investigació de l'equip GREI (Grup      
interuniversitari d'estudi del Rebuig entre     
Iguals) en un estudi longitudinal i      
multidisplinar, durant 6 anys, concedit per la       
Generalitat Valenciana. Al mateix temps, vaig      

formar part d'un projecte d'investigació estatal d'Innovació Educativa I+D i vaig           
obtenir una beca del Ministeri d’Educació i Ciència per realitzar els estudis            
predoctorals. Finalment vaig acceptar una beca predoctoral de professor docent          
investigador en formació, i vaig formar part en plantilla, com a professora PDI del              
departament de Psicologia Evolutiva i Educativa, Social i Metodologia de la           
Universitat Jaume I. També vaig ser membre 3 anys d’un projecte d'investigació            
Educativa per la Universitat Jaume I. En aquest camí he assistit a nombrosos             
congressos estatals i internacionals, realitzant diverses ponències, comunicacions,        
pòsters,... I publicat  articles de divulgació científica.  
Paral·lelament he treballat com a Psicòloga infantil i juvenil i psicopedagoga en            
Equips d'assessorament  i orientació Psicopedagògica.  
Actualment treballo al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb           
centres educatius d'Educació Especial i Discapacitat en àmbit comarcal.  
Pel que fa a la participació político-social, a l'any 2004 vaig ser una de les               
fundadores, i secretària de l'associació cultural i juvenil de Vinaròs "Aplec del Sénia".             
Actualment ha passat a altres generacions més joves de Vinaròs. Es va obrir un              
casal popular autogestionat a Vinaròs que va romandre obert durant 5 anys fent             
activitats contínues de participació ciutadana per obrir un espai assembleari, de           
debat, de formació, realitzant múltiples activitats per al jovent vinarossenc. Es van            
realitzar 4 aplecs amb participació popular i cultural del poble Vinarossenc i altres de              
la zona de banda i banda del riu Sénia.  
A l'etapa estudiantil vaig ser membre del Sindicat Estudiantil dels Països Catalans,            
de la Plataforma en contra del Pla Bolonya interuniversitària, del Casal Popular de             
Castelló entres d'altres.  



Ara sento que tot el que he fet ha sigut per una societat més igualitària, menys                
masclista, androcentrista i patriarcal. Una societat on totes i tots tinguen les            
mateixes oportunitats de participació i sense oblidar la inclusió social, educativa i de             
desigualtat o amb persones amb diversitat funcional. Tenim la tasca de trencar les             
barreres per a la participació, donant un pas endavant i donar suport a formacions              
polítiques amb un projecte comú que vulgue promoure aquesta igualtat          
d'oportunitats en la participació social, educativa i popular. 
 

 
 

 

RUIZ MARMAÑA, ANGEL 
 
"Lo Surdo de Vinaròs", a estes altures crec        
que no necessito més presentació. 
 
Nascut el 2 d'Agost de 1965, tinc dos fills         
més templats que jo i un munt d'amics i         
amigues que m'estimen tant com jo a ells.        
Políticament, he donat suport amb la meua       
presència a totes les llistes electorals de       
l'esquerra vinarossenca des que tinc 18      

anys. 
 
Crec en la justícia i que la justícia és la igualtat d'oportunitats, el feminisme i la cerca                 
del bé comú. Totes i Tots Som Vinaròs ho reivindica com a pilar de la societat                
vinarossenca, així que vull ficar el meu granet d'arena presentant-me a les primàries             
del partit i ajudant en el que faça falta. 
 

 
 

 
SANCHEZ CALERO, TOMÀS 
 
En primer lugar, pido disculpas a las y los         
ciudadanos de Vinaròs per no parlar el valencià. 
 
Me llamo Tomás Sánchez Calero y nací en un lugar          
de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme,         
hace 65 años. Me considero ciudadano del mundo y         
mi única religión es la justicia social; que no haya          
ningún rincón en este planeta donde existan mujeres        
y hombres que carezcan de lo más elemental para         



vivir dignamente: trabajo justo, alimentación, sanidad, cultura, etc. 
 
Mi máster universitario lo he cursado en la calle y en el trabajo, escuchando y               
hablando con las personas. Creo que en política es fundamental la imaginación y             
sobre todo la honradez, sin olvidar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres               
como también en contra del sacrificio injusto de animales en nuestro pueblo 
 
Me creo capacitado para estar al frente de cualquier concejalía, sabiendo que detrás             
contaría con el apoyo altruista de la gente de Totes i Tots Som Vinaros. 
 
Liberté, égalité, fraternité, pero sobre todo, respetar las diferencias. Salut i           
Economía! 

 
 

 
SEBASTIÀ MOYA, ALEX 
 
Àlex Sebastià Moya, de pares vinarossencs      
treballadors des de molt joves, va nàixer el 8         
d'Octubre de 1995 a Vinaròs. Cursà la primària        
en l'escola pública Mare de Déu de l'Assumpció,        
i seguidament l'ESO i el Batxillerat a l'Institut        
José Vilaplana, aquest últim sense èxit, per falta        
de motivació. 
Poc després va complementar la seua formació       
amb el títol de socorrisme, monitor d'oci i temps         
lliure i el de monitor de natació. Va passar, des          
dels 18 fins a actualment, al món laboral,        
treballant de socorrista i monitor de natació en        

diferents localitats adients a Vinaròs, però sempre de forma temporal. 
Després d'uns anys i d'aconseguir trobar una sortida laboral motivadora per a ell,             
actualment, està formant-se en el grau mig de Conducció d'Activitats          
Fisicoesportives en el Medi Natural a l'Institut de Tecnificació d'Amposta. Per en un             
futur proper, seguir formant-se i accedir a tindre una vida laboral en l'àmbit del medi               
natural i control ambiental, però també en la natació, en llocs com: Guarda Forestal, 
Guarda de Parcs Naturals o Tècnic Ambiental, o Entrenador de Natació. 
Per una altra part, va formar part del Club Natació Vinaròs, com a nedador d'elit, des                
del 1999 fins al 2016. Formant també part del club, com a monitor de natació, abans                
de finalitzar la seua pràctica competitiva. També és Àrbitre Cronometrador de           
Natació en la Federació de Natació Valenciana. 
Participa amb el grup APNAL Ecologistes en Acció Vinaròs des de l'any 2017. 



En el seu temps lliure el passa amb la seua família, amb els seus amics i parella                 
escoltant música i jugant a jocs de taula o fotografiant la fauna. També amb APNAL,               
fent anellament científic d'aus o viatjant a paratges naturals municipals, comarcals o            
nacionals per a la seua observació. Més temporalment, practica pàdel amb diferents            
familiars. 
 
Des de menut que se el que és realment just o no. He vist moltes injustícies fins avui                  
en dia, sobre tot en la política. En Vinaròs s'han comés varies barbaritats al llarg               
dels anys, que poca gent sap, o es fa la sorda per no saber-ho. Des del 2015,                 
Vinaròs a canviat un poc a millor. Es va fer un canvi molt afí a les meues idees                  
polítiques i socials, així que des de fa poc, després de rebre l'oferta d'entrar a formar                
part de TSV, amb molta il·lusió he volgut constituir amb la seguida d'aquest canvi,              
per un Vinaròs que siga de tots per a tots, net, obert, just i igualitari. 
 

 
 

 
 VALLS FERNANDEZ, JAN 
 
Quan vam conèixer els resultats electorals      
del passat maig de 2015, se'ns van obrir        
els ulls a totes i tots del potencial de         
l'assemblea Som Vinaròs, conformada per     
persones anònimes, però amb un     
denominador comú: treballar per un     
Ajuntament en que es poses en primer       
terme a les persones. 
 
Ara, cal donar continuïtat a totes aquelles       

polítiques que s'han engegat en aquesta legislatura, per crear inercies estables de la             
democracia participativa i real. 
 
Per a mi, el més enriquidor, és l'assemblea de Som Vinaròs, motor d'aquest projecte              
ciutadà, espai col.lectiu de debat de propostes, reflexió i crítica. 
 
Em presento de nou a les primàries, per a continuar treballant i alimentar una              
democracia participativa, real, per a totes i tots. 
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http://www.totssomvinaros.info/

