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Miquel Noguer i Planas 

 

Va néixer a Mieres (Garrotxa) el 1963 i viu a Banyoles des de fa més de 20 anys. 
És alcalde de Banyoles des del 2007, vicepresident de la Diputació de Girona del 
2011 al 2018, i president de la Diputació des del 31 de juliol del 2018. 
Anteriorment va ser alcalde de Mieres del 1991 al 2006, president del Consell 
Comarcal de la Garrotxa del 1998 al 2006 i president del Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient (CILMA) del 2001 al 2006. 

 

Jordi Congost i Genís  

 

Titulat en Educació física. Mestre en l’escola concertada (2003-2005). Mestre en 
l’escola pública (2005-2007). Tinent alcalde àrea de serveis a les persones (2007-
2011). Regidor d’Esports, Educació i Joventut (2011-2015). Títol 1r nivell 
d’entrenador de futbol. Director del Canal olímpic de Catalunya. 
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Ester Busquets i Fernández 

  

Nascuda a Banyoles el 2 d’abril de 1979. Diplomada en Treball social per l’Escola 
Universitària de Treball social de Lleida, centre adscrit a la Universitat de Lleida. 
Des de novembre de 2005 treballadora social del SBAS de Vilaroja- Font de la 
Pólvora (Ajuntament de Girona). Des del 2013 col·laboracions amb la UdG en el 
grau de Treball social. Comunicacions i ponències: 2004, comunicació al “I 
Congreso de retraso mental espanyol”, i el 2005, comunicació al “II Congreso de 
retraso mental espanyol”, i comunicació al I Congrés europeu de retard mental. 
Conjuntament amb altres membres de l’equip de suport integral a famílies amb 
gent gran realització de la guia “Cuida i cuidar-nos” publicada per l’Ajuntament de 
Banyoles. El 2006 tercer premi AMPANS: “CANDI’s: una nova aportació un nou 
repte en la detecció de les necessitats de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. Idiomes: català (parlat i escrit amb títol equivalent al nivell C), 
espanyol (parlat i escrit correctament), anglès (parlat correctament i escrit a nivell 
bàsic). Des del 2015 al 2019 regidora de Benestar social i Educació de l’Ajuntament 
de Banyoles i consellers comarcal de Benestar social i Educació del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. 

 

Miquel Cuenca i Vallmajó  

 

Nascut a Banyoles el 10 d’agost de 1976. Viu a Banyoles i està casat. Graduat en 
Filosofia per la Universitat de Girona i masteritzant en Gestió cultural per la UOC- 
UdG. Gestor cultural amb més de 20 anys d’experiència. Ha estat president de 
Joventuts Musicals de Banyoles (2004-2019), exercint com a programador 
municipal de la temporada estable de música. Ha estat director general de l’Ateneu 
–CMEM de 2013 a 2017. Des del 2013 és secretari general – gerent de la Federació 
de Joventuts Musicals de Catalunya, exercint com a director del circuit de la Xarxa 
de Músiques de Catalunya i creant el festival i residència folk internacional Ethno 
Catalonia, amb seu a Banyoles. Des del 2017 és president de la Confederació de 
Joventuts Musicals d’Espanya. Prèviament havia treballat a la discogràfica Harmonia 
Mundi (2001-2003) i va dirigir el seu propi projecte empresarial, Avaz Produccions 
Musicals del 2004 al 2009. Ha col·laborat i escrit habitualment als suplements de 
cultura de La Vanguardia i el Punt Avui. És coeditor de La música culta a les 
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comarques gironines: dels trobadors l’electroacústica. Ha estat membre de la junta 
directiva del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 

 

Anna Maria Tarafa i Güell  

 

Va néixer el 31 de desembre del 1970, viu a Banyoles, està casada i té 2 fills. És 
diplomada en Ciències empresarials per la UOC. Primer curs de Ciències 
matemàtiques (1988-1990) per Universitat de Barcelona. Del 2005 al 2007 
diplomes d’extensió universitària de la UOC en màrqueting, investigació de 
mercats, estadística aplicada i investigació operativa. Nivell first certificate d’anglès. 
Del 1994 al 2005 va treballar de responsable del Departament d’Imatge i 
Comunicació del grup ESPA. Del setembre de 2005 a l’octubre del 2008 gestió 
comptable, administrativa i comercial en empreses de serveis de Banyoles. De 
l’octubre del 2008 al febrer del 2010 agent de tràfic de Transports Porqueres. Des 
del febrer del 2010 fins a l’actualitat secretària de direcció i responsable de 
Comunicació de SUMAR, Empresa d’Acció Social- Consorci d’Acció Social de 
Catalunya. 

 

Lluís Costabella i Portella  

 

Va néixer a Mata (Pla de l’Estany) el 27 de setembre del 1960. Viu  Banyoles, està 
casat i té una filla. L’any 1975 comença els seus treballs al sector bancari al Banc 
de Santander fins el 2007. Ha format part de diferents entitats i clubs de Banyoles: 
Club Ciclista Banyoles, Club Bàsquet Banyoles i Gàrgoles de Foc. També ha format 
part de les juntes de les associacions de pares i mares de diferents escoles i 
instituts, tenint la presidència del parvulari de Sant Pere, Pla de l’Ametller i l’institut 
Pla de l’Estany. És un gran apassionat del ciclisme i és àrbitre d’aquest esport. 
Militant de CDC i president del Comitè executiu local de Banyoles des del 2004 i 
conseller nacional des del 2006. Des de les eleccions municipals del 2007 és tinent 
d’alcalde i regidor de diferents àmbits com ara Hisenda, Administració, Governació, 
Via pública i Participació ciutadana. Vicepresident del Consell Comarcal del Pla de 
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l’Estany (2011-2015) portant l’àrea de Benestar social. Des del 2015 al 2019 ha 
estat a la Diputació de Girona com a diputat de Medi Ambient. 

 

Albert Tubert i Yani 

 

Nascut a Banyoles l’1 de novembre de 1970. Llicenciat en Geografia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1994), va cursar el 5è curs (1993-94) a la 
Universitat Nacional d’Irlanda (NUI) St. Patrick’s College de Maynooth a través del 
programa europeu Erasmus. Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP) i postgrau en 
Sistemes d’informació geogràfica (SIG) per la Universitat de Girona (UdG). Títol 
Nivell C1 d’anglès per la EOI de Banyoles. Professor de secundària al centre 
Vedruna- Prats de la carretera de Palafrugell des del 1996 fins a l’actualitat.  

 

Clàudia Massó i Fontàs  

 

Nascuda a Banyoles.  Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, 2009. 
Regidora de l’Ajuntament de Banyoles des de l’any 2015. Senadora a les Corts 
Generals a la XI Legislatura. Funcionària interina a l’Ajuntament de Vidreres des de 
l’any 2019. He realitzat dos cursos d’especialització en direcció i coordinació d’un 
gabinet d’alcaldia i organització i direcció d’una campanya electoral per la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació. 
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Gemma Feixas i Mir  

 

Nascuda a Banyoles el 9 de gener de 1992. Graduada en Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat de Girona i màster en Management per EADA. 
Estudiant del Màster en direcció i gestió de recursos humans a la Universitat Oberta 
de Catalunya. Experiència professional en gestoria laboral i empresa comercial als 
departament de recursos humans i contractació d’una empresa privada del sector 
de la construcció. Voluntària habitual en proves esportives a Banyoles. Membre del 
Comitè Executiu Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya. 
 

 

 
 

Jaume Butinyà i Sitjà 

 

Va néixer a Banyoles el 17 de juliol de 1970. És llicenciat en Geografia per la 
Universitat de Girona. Des del 1996 i fins l’actualitat treballa de Bomber de la 
Generalitat de Catalunya. Del 1999 fins al 2007 va ser regidor de l’Ajuntament de 
Banyoles, del 2003 al 2007 va ser conseller comarcal al Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, i el 2007 va ser diputat a la Diputació de Girona. 
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Núria Martínez i Bosch  

 

Va néixer el 6 de setembre del 1975. És tècnica superior en educació infantil i 
tècnica superior en integració social. És sòcia-treballadora de SUARA Cooperativa. 
Des del 1997 fins al 2006 va ser monitora al Centre Ocupacional i Especial de 
Treball (COIET). Del 2006 fins a l’actualitat és educadora infantil a La Balca- Centre 
Educatiu Municipal. 

 

David Carvajal i Carbonell  

 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (especialitat economia de 
l’empresa) a la Universitat Central de Barcelona (1992). Postgraus en 
Desenvolupament econòmic local (UAB) el 2010 i Creació d’empreses (UAB) el 
2009. Treballa de cap de l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Figueres 
i és col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya- iniciativa 
emprenedora. 
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Meritxell Satorras i Català 

  

Va néixer el 30 de desembre de 1974. És llicenciada en Biologia. La seva trajectòria 
professional és de coordinadora de TGT (tecnologia i gestió telefònica), professora 
de Tecnologia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de 
professora de cicles formatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 

Albert Masdevall i Palomo  

 

Tècnic especialista agrícola. Ha treballat més de 14 anys com a treballador 
autònom i actualment treballa per l’Ajuntament de Girona. Docent a la Casa d’Oficis 
de Banyoles els cursos del 2014 al 2017. Més de 20 anys participant i col·laborant 
activament en diferents entitats de l’àmbit cultural de la ciutat. membre de 
Gàrgoles de Foc i d’Òmnium Cultural. 
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Non Casadevall i Sala  

 

Llicenciat amb Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona. 
Llicenciat amb Història per la Universitat de Girona. Diplomat en Ciències religioses. 
Ha cursat estudis de Documentació i del doctorat en Pedagogia. Treballa com a 
docent universitari i professor de secundària. Realitza cursos de formació i 
assessorament en centres educatius sobre gestió de l’aula a secundària, resolució 
de conflictes, tutoria, treball competencial i programació per CCBB. Militant de la 
CUP, regidor a l'Ajuntament de Banyoles i Conseller Comarcal del 2015 al 
2019. Membre de les Gàrgoles de Foc, soci d'Òmnium, del Club Esquí Banyoles, 
dels Amics del Rem i membre de la secció de triatló del CNB. 
 
 
Jana Soteras Melguizo 
 

 
 
Graduada en Comunicació Cultural (2013-2017). Actualment és responsable de 
comunicació i tècnica en màrqueting. Ha treballat com a auxiliar tècnica de Cultura 
(2017-2018) i ha realitzat pràctiques en comunicació (2017). Vinculada al teixit 
associatiu banyolí com a monitora de lleure d'Ei Gent! i Coordinadora de Lleure del 
Pla de l'Estany des del 2012, exalumna de l'Aula de Teatre i ex-voluntària de 
Càritas Banyoles amb el projecte Apadrina un avi.   
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Joaquim Callís Fernández  

 
 
No facilitat per part del regidor 
 
 


