


Lluís Coll Torrent
Fa 30 anys que visc a Torroella de Montgrí; la meva 

feina és de botiguer i treballo a l’òptica que conjunta-

ment amb la meva dona Elisabet vàrem obrir al 

Passeig de Catalunya. Tinc dos �lls, he estat regidor 

per UPM des de l’any 1995 al 2003, al capdavant de les 

àrees de Turisme, Comerç, Seguretat ciutadana i 

Personal. Col·laboro des de fa anys amb l’Associació 

de Comerciants de Torroella i actualment en sóc el seu 

president. També sóc soci i col·laborador de moltes 

altres entitats del municipi.
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Estic casat amb la Cati de Can Mases i tinc dos �lls, l’Arnau i la Irina. Sóc empleat 
de banca. Dedicar temps a la nostra vila sempre ha estat una prioritat per mi. 
Durant 8 anys vaig defensar la camiseta de futbol de l’Estartit; en fa uns 25 que 
disfruto portant la gegantessa de Torroella; he estat fundador i president dels 
Ducs del Foc i juntament amb el nostre alcaldable Lluís Coll vàrem fundar i 
treballar conjuntament en l’ACTM i la �ra comercial de Sant Andreu.

Vaig néixer a Torroella el 1944 on sempre he viscut. Tinc quatre �lls i sis néts. 
Tota la meva vida professional l’he dedicada a l’educació i he treballat a l’escola 
pública Guillem de Montgrí, 12 anys com a directora. Regidora a l’Ajuntament 
de Torroella-L’Estartit des del 2004 i actual regidora d’Urbanisme i d’Activitats 
des del 2007.

Filla de Torroella. Sóc psicopedagoga i mestra en audició i llenguatge. Volun-
tària de la Creu Roja des de fa més de 10 anys, col·laborant en àrees com Joven-
tut, Formació i Benestar Social. He estat socorrista aquàtica a L’Estartit durant 6 
anys. Actualment formo part de l’equip docent del col·legi Sant Gabriel, on vaig 
estudiar i sóc regidora de l’Ajuntament a l’àrea de Medi Ambient i Salut.

Estic casat i tinc dos �lles: Erika i Desiree. Sóc regidor de Seguretat ciutadana i de 
la UOM de Torroella de Montgrí. Secretari d’organització del PSC Baix Empordà 
i membre de vàries associacions del nostre municipi. Tinc dos pobles en el meu 
cor: Torreperogil (Jaén), on vaig néixer, i Torroella de Montgrí, on resideixo, 22 
anys en cadascun.
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Fill de L’Estartit, de pare pescador. He estudiat formació professional de segon 
grau  i cicle formatiu de grau superior en Restauració. Sóc membre de la Junta 
del Consell Municipal de L’Estartit; estic associat al Gremi d’instal·ladors de 
Girona. Fa més de 8 anys que estic vinculat a UPM i Gent per L’Estartit.

Pagès i membre de l’associació de masos de Torroella i 
Estartit. Col·laboro  amb  el Ter Motor Club i també i des de 
fa molts anys amb l’organització de la Fira de Sant 
Andreu.

Normalització Lingüística. Presidenta de l'Entitat de Conservació Estartit 
Residencial Torre Vella on resideixo amb la meva família. El que m’ha atret de 
UPM és el projecte tan real i proper que ofereix al ciutadà i des del primer 
moment m’he sentit il·lusionada per poder-hi participar activament.

Tot i ser �lla de L´ Estartit, fa  sis anys que visc a Torroella de Montgri amb el meu 
marit i el nostre �ll de tres anys. La meva feina és de comercial a la casa Reig. 
Tenim un restaurant  familiar al port de L´Estartit, on hi he treballat durant molts 
anys. Cola.laboro i participo amb els reis de L’Estarit.  M´he a�liat a UPM aquest 
any ja que penso que oferim noves alternatives pels joves i el comerç de tot el 
municipi. 

Mestre. Durant aquests darrers quatre anys he tingut la responsabilitat de ser el 
regidor d’Educació i Esports del nostre municipi. Això m’ha permès conèixer 
molta gent que fa molt bona feina dins de les entitats i he pogut col·laborar a fer 
que el nostre municipi anés una mica més endavant. Estic casat amb la Montse 
Blai, professora de l’Institut Montgrí i tenim dos �lls, l’Aina  i l’Aniol, que actual-
ment estudien a Barcelona. Actualment treballo a l’escola Carrilet de Palafrugell.

Paleta i pintor d’o�ci. Casat, tres �lls. Actualment treballo  per una empresa de 
seguretat. Col.laboro desinteressadament amb Càritas de Torroella.

Vaig néixer a Torroella fa 23 anys. Sóc mestra de llengua 
estrangera i treballo al Col·legi Sant Gabriel. Durant 
l’estiu treballo en un dels casals que hi ha al poble. 
Sempre he gaudit moltíssim, i gaudeixo encara ara, de 
totes les activitats que s’han dut a terme al municipi al 
llarg dels anys així com també he participat en cavalca-
des, des�lades, comparses, etc. Entrar a formar part 
d’aquest projecte m’anima a seguir treballant perquè la 
nostra vila segueixi així de viva. 

Vaig néixer  i visc al carrer més antic de Torroella de Montgrí, el de Sant Genís. 
Tinc 35 anys. He estat regidor de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí des de 
l'any 2003, alcalde del 2007 al 2009 i actualment 1r tinent d'alcalde i regidor 
d'Hisenda i Turisme. Després de vuit anys a primera �la és moment de deixar 
pas a nova gent i dedicar-me altra vegada a fer poble col·laborant activament 
amb entitats i moviments associatius.  
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 Tinc 56 anys i sóc fuster, restaurador i escultor. Des de 
molt jove he format part d’associacions i colles que han treballat pel municipi, 
tant en l’àmbit cultural com en el de lleure. Sóc membre del consell escolar del 
Guillem del Montgrí, president de l’Associació del Llibre de la Festa Major i 
vicepresident de l’associació de famílies acollidores de Girona.

Nascuda a Sevilla i resident de L’Estartit des de fa més de 20 anys. Estic casada i 
tinc dos �lls. He estat membre de l’Ampa de l’escola. La meva formació és 
auxiliar de geriatria i en aquests moments treballo en el sector de la restauració 
al Palau Lo Mirador.

 Fa 24 anys vaig néixer a l’Estartit i sóc lampista de profes- 
 sió. He dedicat molt de temps a activitats pel municipi  
 com la cavalcada de reis de L’Estartit i el pessebre local. 
Aquest any vaig fundar un equip de futbol amateur format per joves del munici-
pi. Amb altres companys i companyes hem format el grup Joventut UPM i 3 
membres hem acceptat formar part d’aquesta llista per tal de poder tirar 
endavant projectes municipals impulsats per la gent jove.

Treballo al Servei  de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter des de 
fa 29 anys. La meva feina està centrada en la protecció i el coneixement de la 
natura; als inicis des de l’antic Museu del Montgrí i Baix Ter i també des de 
l’Ajuntament durant els anys noranta; més recentment, des de l’estudi de la 
fauna aquàtica d’invertebrats a l’Empordà i altres projectes directament relacio-
nats amb la natura.

Belga d’origen, vaig venir a l’Estartit a l’any 2003 per raons professionals dels 
meus pares. Ara sóc adjunt a gerència i responsable de promoció a l’Associació 
de Càmpings de la província de Girona. Des de l’any 2008 sóc secretari de 
l’Associació Girona Meeting Point. L’any 2009 vaig crear la Guia de l’Estudiant 
per tots els estudiants de Girona. Sóc simpatitzant de UPM, per la seva plurali-
tat  política. Gràcies a un gran equip de joves i persones amb experiència dins 
UPM estic convençut que podrem fer moltes coses que el jovent fa anys que 
reclama.

Sóc de L’Estartit i tinc 22 anys, És la segona vegada que em presento a la llista. 
Pertanyo a l’Associació de Reis de L’Estartit. Estic estudiant a Olot un cicle de 
grau superior de disseny i confecció de Moda. A l’estiu treballo al Restaurant 
–Bar “Can Pau” que la meva família regenta al port de l’Estartit.

Treballo a Palamós i visc a Calonge, però sóc torroellenc 
de naixement i de cor. Estic casat i tinc una �lla. Treballo 
com advocat al front de l’assessoria jurídica de 
l’Ajuntament de Palamós. Des del 2007 sóc regidor de 
Recursos Humans a l’Ajuntament de Torroella-L’Estartit.

Soc mestressa de casa i tinc dos �lls. Fa 40 anys que visc a 
Torroella i durant dos anys vaig ser Presidenta de la Peña 
San Marcos.
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 com la cavalcada de reis de L’Estartit i el pessebre local. 
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