REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
ANTONI NOGUERA ORTEGA (REGIDOR)
Va néixer a Palma el 27 de desembre de 1979. Ha desenvolupat la seva carrera professional com a
educador en els serveis socials, els casals de joves i el Servei de Vacances de l'Ajuntament de Palma. Ha
estat coordinador pedagògic de l'empresa Escull, tècnic de projectes del Consell de Joventut de les Illes
Balears i educador d'hàbits saludables (afectivosexuals i alimentaris) a l'Institut Públic de Calvià.
En l'àmbit associatiu, està vinculat al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca des de fa 14 anys, i més
concretament a l'Agrupament Reina Constança, situat al barri de Blanquerna. Ha estat membre del
Consell de Joventut de les Illes Balears i ha format part de la coral Carpe Diem de Sant Josep Obrer. L'any
2018 va rebre el Premi Maria Ferret per la seva trajectòria dins el Moviment Escolta.
Va ser regidor de MÉS per Palma a l'Ajuntament durant la legislatura 2011-2015. Durant la legislatura
2015-2019 ha estat regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de l'Ajuntament de Palma i
batle de Palma. Actualment és regidor de Cultura i Benestar Social.
FRANCISCA NIELL LLABRÉS Coordinadora General de l’Àrea de Cultura
Va néixer a Lloret de Vistalegre el 1967. És llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció d'Història General, per
la Universitat de les Illes Balears, i diplomada de postgrau en Gestió i Polítiques Culturals pel
Departament d'Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari de la Universitat de
Barcelona.
Ha estat responsable del Servei de Recursos Audiovisuals del Centre Cultural o de Cultura de? Sa Nostra
(1991-1994). Dins l'Obra Social de Sa Nostra va ser la creadora i directora del Servei de Dinamització
Cultural a la Part Forana de Mallorca (1995-1996) i, de 1996 a 2001, va ser la directora de Can Tàpera.
De 2005 a 2009 fou directora de l'Àrea de Programació de la Fundació Sa Nostra i de 2001 a 2012
directora del Centre de Cultura de Sa Nostra, a Palma. De 2013 a 2015 fou professora interina de
secundària.
A l’Ajuntament de Palma, ha estat Directora general de Cultura fins al setembre de 2017 i posteriorment
i fins a l’actualitat Coordinadora general de Cultura.
MIQUEL ÀNGEL CONTRERAS RAMIS. Director General de Promoció i Difusió Cultural de Música i Arts
Escèniques
Va néixer a Palma el 24 de desembre de 1986. És llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de
Girona (2009). Posteriorment obtingué les titulacions de màster en Patrimoni Cultural per la Universitat
de les Illes Balears i en Gestió i Conservació de Patrimoni Territorial per la Universitat de Perpinyà Via
Domitia. Va ser dinamitzador del Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament de Palma durant els
anys 2010-2011. Ha treballat de mediador cultural al Museu d'Art de Girona, al Museu de Ceret i al
Museu Guggenheim de Bilbao, així com per a diverses entitats culturals. També ha impartit classes com
a professor d'Història, Història de l'Art i Geografia a Secundària. Té una àmplia trajectòria en el món
associatiu i del voluntariat. Ha estat coordinador dels districtes Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
durant la legislatura 2015-2019 i actualment és el Director General de Música i Arts Escèniques de
l’Ajuntament de Palma. És el Coordinador de MÉS-Estimam Palma.
MARCOS AUGUSTO LLADÓ. Director General de Promoció i Difusió Cultural
Va néixer a Palma. Amb estudis de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears. S'ha dedicat
professionalment a la comunicació a diversos mitjans, com El Mundo. Ha estat coordinador editorial de
la revista DP Magazine, publicada per Caramono. També ha coordinat diversos cicles de conferències

com "Afterpop; de una lata de sopa a un bote de nocilla" o "Homosexualitats, una aproximació", que va
ser finalista del premi Siurell Rosa.
Aquests quatre darrers anys ha fet feina al Consell de Mallorca. També ha comissariat exposicions com
"Comon people" -juntament amb Julio Pérez Manzanares-, o "Lo uno y lo múltiple", a la galeria Fran
Reus, i ha coordinat el cicle "Intervencions a la UIB". Actualment és Director General de Promoció i
Difusió Cultural de l’Ajuntament de Palma.
CATALINA TROBAT SBERT. Coordinadora General de l’Àrea de Benestar Social
Va néixer a Llucmajor l'any 1979. És diplomada en Educació Social per la UIB i llicenciada en Pedagogia
per la UNED. També és experta universitària en programes de suport a famílies en la primera infància en
els àmbits socioeducatiu i sanitari.
La seva experiència professional s'emmarca també en l'educació social. Entre d'altres, ha treballat com a
educadora als serveis socials dels ajuntaments de Campos i Palma, on ha duit a terme tasques de treball
individual i comunitari, o al SAPS d'Intress, on s'ha encarregat del Servei d'Acolliment per a Persones en
Risc d'Exclusió Social.
Així mateix, ha estat coordinadora del Servei ASEDU d'Intress, format per 15 educadors socials de
l'Ajuntament de Palma, del Servei RMI i del Servei d'Infància i Família d'Intress. En el darrer cas, ha
realitzat les tasques de direcció i gestió dels Serveis d'Educadors Socials per a diferents municipis de
Mallorca (aproximadament 15 serveis municipals i 25 educadors socials). Ha estat Directora General de
Benestar i Drets Socials entre 2015 i 2017 i posteriorment i fins a l’actualitat Coordinadora general de
l’Àrea de Benestar Social. És secretària de Comunicació de MÉS-Estimam Palma.
JOAN ANTONI SALAS ROTGER. Director General de Benestar i Drets Socials
Va néixer a Palma el 1962. És treballador social des de 1987. A més, el 2012 va obtenir el postgrau de
Direcció i Gestió de Serveis Socials de la UIB. Va iniciar la seva trajectòria professional com a monitor els
albergs municipals de l'Ajuntament de Palma el 1987.
El 1988 inicià la seva trajectòria com a treballador social a l'Ajuntament de Sant Llorenç fins al 1993.
Després va desenvolupar fins a 1998 tasques com a treballador social en l'Equip de Suport Municipal en
el Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca.
De 2004 a 2007 va continuar la seva tasca de treballador social a l'Ajuntament de Sant Llorenç. El 2007
es va incorporar a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori com a cap de Gabinet i,
posteriorment, va desenvolupar les tasques de director del Trambadia fins a 2011.
El 2011 va retornar a les seves funcions de treballador social de l'Ajuntament de Son Servera, com a
responsable de la UTS de sa Coma, coordinant els centres de dia municipals i els programes d'inserció
social per a immigrants. Des del 2017 és Director General de Benestar i Drets Socials.
MARGALIDA GAYÀ VICENTE. Directora General d’Infància, Comunitària i Projectes
Va néixer a Palma el 1974. És llicenciada en Dret per la UNED i experta universitària en gestió d'entitats
sense afany de lucre per la Fundació Lluís Vives-UNED.
Professionalment, entre el 2005 i el 2008 va desenvolupar tasques com a tècnica jurídica a la secció
juridicotècnica de l'Institut de Serveis Socials del Consell de Mallorca. La resta de la seva experiència
professional està vinculada a les entitats del tercer sector, on ha desenvolupat funcions d'elaboració i
gestió de programes i de gestió d'equips a diferents entitats, fonamentalment entitats dedicades a la
infància, la joventut, l'atenció a persones amb discapacitat i el voluntariat.

REGIDORIA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT
NEUS TRUYOL CAIMARI (REGIDORA)
Va néixer a Palma el 1978 i va passar la seva infància a Son Sardina. És llicenciada en Sociologia a
Barcelona, on es va implicar en col·lectius i moviment socials de l'esquerra radical, alimentant un esperit
crític i reivindicatiu, entre cases okupades i assemblees, un esperit que no ha perdut, preocupada per les
coses que passen i cercant iniciatives comunitàries i emancipadores per construir alternatives al model
capitalista.
El 2007 va tornar a Mallorca i va anar a viure al Puig de Sant Pere, d’on era el seu pare. Ha estat membre
d'una cooperativa de consum alternatiu i ecològic que lluita per la sobirania alimentària. Ha treballat en
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 ...
han centrat el seu treball.
A l'octubre de 2013 va entrar a l'Ajuntament de Palma com a regidora de MÉS per Palma. Durant la
legislatura 2015-2019 ha estat regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de
Palma i presidenta d'EMAYA. Actualment és regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i
Sostenibilitat.
JOAN RIERA JAUME (Gerent d’Urbanisme)
Va néixer a Manacor el 1956. És arquitecte per la Universitat Politècnica de Barcelona i compta amb
estudis d'Arquitectura a la UPV de València i a l'ETSAB de Barcelona, i amb estudis de Filosofia i Lletres
per la UAB i la UIB.
Des de 1985 té un estudi professional propi, amb col·laboracions amb LMPV Arquitectes, CCRS
Arquitectes, M. Lacomba, A. Forteza, F. Barceló, Dúctil... en el desenvolupament de treballs d'edificació i
urbanisme (Pla territorial del Pla de Mallorca, Estudi model de ciutat de Palma, Proposta per a la
renovació del Front Marítim de Palma, pels quals ha obtingut diferents premis i reconeixements, tant
per part dels companys arquitectes com d'alguns clients afortunadament agraïts. Des de 2015 és Gerent
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.
JOSEP MARIA RIGO SERRA (Director General d’Habitatge)
Va néixer el 25 de juliol de 1976 a Palma. És enginyer industrial especialitzat en Construcció i Estructures
per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa-UPC. Ha desenvolupat la seva carrera
professional com a enginyer projectista d'estructures a TDA Tècnica de Barcelona (2002-2003), com a
enginyer d'instal·lacions a l'empresa Socías y Rosselló de Palma (2003-2008), com a director general
d'Energia del Govern de les Illes Balears (2010-2011), com a professor associat de la UIB (Escola
Politècnica, Departament de Física) (2011-2015) i com a professional de lliure exercici de la professió
(2011-2015).
Ha estat coordinador d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal a l'Ajuntament de Palma (2015-2019).
Actualment és el Director general d'Habitatge de l’Ajuntament de Palma, amb funcions de gerent del
Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA).
BIEL HORRACH ESTARELLAS (Director General d’Urbanisme)
Va néixer a Palma l'any 1977. És arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
màster en Projecció Urbanística per la FPC i màster oficial d'investigació en Urbanisme per la UPC.

Doctorand en Urbanisme l’ha combinat el camp de la investigació en urbanisme amb la posada en
pràctica de plans i projectes a l'àmbit municipal i supramunicipal.
Va col·laborar entre els anys 1999 i 2003 amb B.A.U., S.L. Arquitectura i Urbanisme desenvolupant
diversos plans i concursos de nova centralitat i de transformació urbana en l'àmbit nacional i
internacional. Entre el 2003 i 2004 treballà en el Departament de Serveis de l'Espai Públic de la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la fase II del passeig Marítim de
Castelldefels. Entre el 2004 i el 2007 treballà com a cofundador i tècnic de planejament de l'Oficina de
Planejament Territorial del Departament d'Urbanisme i Habitatge de Gavà, on desenvolupà les noves
estratègies de creixement i transformació del municipi a partir del planejament derivat.
A banda de la seva experiència professional, també ha participat en el camp de la investigació i de la
docència com a professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, així com de
l'European Postgraduate Master in Urbanism de la UPC, juntament amb les escoles d'arquitectura de
Venècia, Delft i Lovaina. Entre els anys 2010 i 2013 va ser coordinador adjunt del Grup de Recerca en
Urbanisme del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC). Des de 2015 és el
Director general d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.
SANDRA SOLDUGA (Planificació i Difusió de Projectes Estratègics)
Va néixer a Barcelona el 1983. Resident a Palma des de 2008, és llicenciada en Comunicació Audiovisual
per la Universitat de Navarra (2007) i màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral a la
Universitat Autònoma de Barcelona (2014).
La seva experiència professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de la producció i redacció al Diario de
Noticias de Navarra, als serveis intormatius de Catalunya Ràdio (delegació de Tarragona), a Europa Press
TV (delegació de Catalunya, Barcelona), i a IB3 Ràdio.
Ha estat membre del gabinet de premsa del PSM, posteriorment responsable comunicació i coordinació
del grup municipal de MÉS per Palma entre els anys 2011 i 2015. Des de 2017 ha exercit de
Coordinadora general del Govern municipal fins al juliol 2017, i de Coordinadora general de Batlia entre
el juliol de 2017 i el juny de 2019. Actualment és Directora general de Planificació i Difusió de Projectes
Estratègics

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ (REGIDOR)
Va néixer a Sant Jordi el 29 de febrer de 1980. És llicenciat en Història per la UIB i postgrau en Resolució
de Conflictes per la UOC.
Ha desenvolupat la seva carrera professional com a professor i investigador. És funcionari de carrera des
de l'any 2010. Ha format part de l'Assemblea de Docents. És el secretari de l'agrupació de MÉS a Sant
Jordi (Palma).
Durant la legislatura 2015-2019 ha estat regidor dels districtes Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
i regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma.
Actualment és regidor d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.
JAUME RIBAS SEGUÍ (Director General d’Educació)
Ha desenvolupat la seva activitat professional en el món del turisme en agències de viatges i companyies
aèries durant més de 20 anys. Després d'un breu pas per l'Administració com a funcionari interí, ha
participat durant dos anys en el llançament i consolidació del diari ARA Balears.
Durant 12 anys ha estat implicat en el moviment de pares i mares d'alumnes de les Illes Balears. Com a
president d'AMIPA durant 12 anys, vocal i, posteriorment, com a president de FAPA Mallorca durant 5
anys, president de COAPA Balears 5 anys més i vocal a la CEAPA els dos anys més. Ha estat membre dels
consells escolars dels seus centres, vocal en representació de FAPA Mallorca al Consell Escolar de Palma
durant 6 anys, del Consell Escolar de Mallorca durant 4 anys i del Consell Escolar de les Illes Balears
durant 5 anys.
També ha estat membre actiu de les plataformes de debat i proposta educativa del Cercle per l'Educació
i d’Illes per un Pacte. De 2015 a 2019 ha estat Director general d'Innovació i Comunitat Educativa de la
Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears 2015-2019. Actualment és Director
general d’Educació de l’Ajuntament de Palma.

DISTRICTE NORD
LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ (REGIDOR)
MIQUEL ÀNGEL BARCELÓ CORTÈS (Coordinador del Districte Nord de l’Ajuntament de Palma)
Va néixer a Palma el 1978. És tècnic en jardineria de grau mitjà i empresari autònom del sector de la
jardineria durant més de 14 anys. Està vinculat als moviments veïnals i associatius del barri de Santa
Pagesa. Ha estat president de l’AV de Santa Pagesa. Actualment és Coordinador del Districte Nord de
l’Ajuntament de Palma

