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Juli Cuéllar i Gisbert
40 anys. Historiador. Treballa com a 
tècnic responsable de desapareguts 
i fosses comunes a la Generalitat de 
Catalunya. Vinculat all Grup per a la 

Recerca de la Memòria Històrica de Mataró i membre 
del Grup d’Historiadors Jaume Comte. Impulsor de 
les consultes populars per la independència d’Arenys 
de Munt i Mataró, i voluntari el 9N. És membre 
fundador de la CUP de Mataró. Viu al barri de 
l’Havana i és pare d’una nena i un nen.

1

Carme Polvillo i Alomà
50 anys. Mestra d’educació 
especial. Afiliada al sindicat 
USTEC. Membre fundadora de la 
CUP de Mataró. Representant de la 

CUP al Consell d’Esports de l’Ajuntament de Mataró. 
Mare de tres fills.
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Sílvia Bofill i Mas
40 anys. Doctora en Biologia, 
treballa com a professora a la 
Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona. Membre d’un grup de 

recerca dels virus transmesos per l’aigua. Impulsora 
d’Afanya’t, associació mataronina en defensa 
de l’escola pública i membre de la Plataforma 
Capescolaestanca. Cuidadora no professional d’un 
familiar en situació de dependència. Mare d’una nena 
i un nen.
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Jordi Pagès i Ansón
53 anys. Mestre. Fundador de la 
Coordinadora en Defensa de la 
Serra de Marina (CODESEMA). 
Membre de Preservem el Maresme. 
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Joan Jubany i Lorente
44 anys. Llicenciat en Antropologia 
Social i Cultural. Ha treballat 
17 anys en una cooperativa de 
disseny gràfic. Membre fundador 

de l’organització de joves Maulets i de la CUP de 
Mataró. Pare d’una nena i un nen.
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Carla Juvinyà i Gonzàlez
24 anys. Llicenciada en Biologia, 
ara cursa el màster de Gestió i 
Restauració del Medi Natural. 

Educadora ambiental. Prové de l’organització de 
joves Maulets. El 2012 va participar a la Brigada 
de Països Catalans amb Palestina. Ha col·laborat 
amb una ONG de suport als infants i les dones de 
l’Índia; i en una fundació fent el seguiment de les 
poblacions de posidònia oceànica del litoral català. 
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