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EL NOU AJUNTAMENT

Jose Téllez Oliva
Nascut a Badalona el 1984. Primer cop que és regidor.
Té estudis d’Humanitats i Sociologia a la UAB i és diplomat 
en Disseny Gràfic per l’escola Pau Gargallo. Ha treballat en 
un estudi gràfic i en diversos projectes culturals, educatius i 
comercials. Té una llarga trajectòria com a activista.
jatellezo@badalona.cat / @joseptellez

Javier López Cegarra
Nascut a Barcelona el 1982. Primer cop que és regidor.
Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política. Llicen-
ciat en Publicitat i Relacions Públiques i Tècnic Superior en 
Producció d’Audiovisuals. Ha treballat en agències i mitjans 
de comunicació. Té una llarga trajectòria com a activista.
jlopezc@badalona.cat / @EnLopes

Oriol Lladó i Esteller
Nascut a Badalona el 1971. Primer cop que és regidor.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Té 
estudis de Ciències Polítiques i Sociologia. Ha treballat en 
l’àmbit del periodisme, comunicació institucional i social 
media. Té una llarga trajectòria en l’activisme cutural. 
olladoe@badalona.cat / @oriolllado

Agnès Rotger i Dunyó
Nascuda a Badalona el 1973. Primer cop que és regidora.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB. Té un 
postgrau en Edició. Ha treballat com a periodista i ha dirigit 
les editorials Pòrtic i Mina. Ha escrit diversos llibres. Ha 
donat suport a diverses entitats socials i culturals. 
arotgerd@badalona.cat / @agnesrotger

María Gallardo Borrega
Nascuda a Badajoz el 1960. Primer cop que és regidora.
Va ser fundadora de la Comissió de Persones Aturades a 
Badajoz. Ha estudiat Integració Social a l’Institut Eugeni 
d’Ors. Ha estat secretària local de CCOO. Té una llarga 
trajectòria en les reivindicacions veïnals, socials i laborals.
magallardob@badalona.cat / @margabo19171

Ramon Riera Macia
Nascut a Badalona el 1948. Regidor des de 1995.
És mestre industrial. Ha treballat com a empresari del sector 
paperer. Durant el mandat 2011-2015 va ser regidor de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns. Ha desenvolupat la seva car-
rera política a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona.
rriera@badalona.cat 

Sònia Egea Pérez
Nascuda a Badalona el 1969. Regidora des de 2007.
Té cursats estudis d’Humanitats. Empresària. Ha treballat 
com a assessora del PP de Badalona des de 1991 fins a 
2007. Durant el mandat 2011-2015 va ser regidora de Serveis 
Socials i Salut, i Medi Ambient i Sostenibilitat.
segea@badalona.cat / @soniaegea1

Dolors Sabater i Puig
Nascuda a Badalona el 1960. Primer cop que és regidora.
Llicenciada en Ciències de l’Educació per la UB. Treballava 
de professora a l’Institut Júlia Minguell de Llefià fins al seu 
nomenament com a alcaldessa. Té una llarga trajectòria en 
l’activisme cultural, social i polític de Badalona. 
alcaldessa@badalona.cat / @mariadolorsa

Laia Sabater Díaz
Nascuda a Badalona el 1982. Primer cop que és regidora.
Té estudis de publicitat i gestió d’esdeveniments. Ha 
treballat en el món de la comunicació i coordinació d’actes 
en diverses empreses i entitats. Ha participat en diversos 
àmbits d’activisme cultural, social i polític de Badalona.
lsabaterd@badalona.cat / @laiasabater

Fátima Taleb Moussaoui
Nascuda al Marroc el 1975. Primer cop que és regidora.
Té una llicenciatura en lletres modernes. Ha treballat en 
l’àmbit de la mediació intercultural, la gestió de la diversitat 
i la resolució de conflictes. Té una llarga trajectòria com a 
activista a favor de la igualtat de drets i oportunitats.
ftalebm@badalona.cat

Francesc Ribot i Cuenca
Nascut a Badalona el 1957. Primer cop que és regidor.
Té estudis de Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha tre-
ballat a la Caixa d’Estalvis de Catalunya i a l’Ajuntament com 
a coordinador del Districte 3 entre 2003 i 2011. Activista de 
l’Associació Cultural Festa Nacional dels Països Catalans. 
fribotc@badalona.cat / @FrancescRibot

Àlex Mañas i Ballesté
Nascut a Badalona el 1973. Regidor des de 2003
Té estudis d’Humanitats i Ciències Polítiques. Durant el 
mandat 2003-2007 va ser regidor d’Educació. Responsable 
durant 6 anys de la zona andina d’una de les ONGs estatals 
de referència en el camp de l’esquerra.
amanas@badalona.cat / @alexmanyas

Xavier Garcia Albiol
Nascut a Badalona el 1967. Regidor des de 1991.
Té cursats estudis de Dret. Alcalde de Badalona de 2011 a 
2015. A més de tenir càrrecs de responsabilitat al PP català, 
ha desenvolupat la seva carrera política a l’Ajuntament de 
Badalona i a la Diputació de Barcelona.
garciaax@badalona.cat / @Albiol_XG

Maritxu Hervás Mínguez
Nascuda a Badalona el 1973. Regidora des de 1996.
Té cursats estudis de Ciències Empresarials. Durant el 
mandat 2011-2015 va ser regidora de l’Àmbit de Govern i 
Recursos Humans. Ha desenvolupat la seva carrera política 
a l’Ajuntament i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
mhervas@badalona.cat


