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CANDIDATURES PRESENTADES CONSELL DE BARRI DE  
LA FONT DE LA GUATLLA 

 
 
Vicepresidència 
2 candidatures 
 

» Lluís Maté Solé 
En la reunió ordinària de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla del 
4 de novembre de 2019, per unanimitat es va acordar presentar com a candidat a la 
vicepresidència del consell de barri el nostre president Lluís Maté Solé. 
 

» Carles Rodríguez 
 
 
 
Comissió de seguiment 
16 candidatures 
 

» Avv Font de la Guatlla - Magòria 
 

» Aurora Martínez Sánchez Pajares 
Vull presentar la meva candidatura al Consell de barri, ja que normalment assisteixo.  
Sóc la segona generació nascuda al barri i segueixo vivint en el mateix i també he 
treballat. Em sento vinculada pel meu naixement, per la meva vida i perquè el barri 
pugui arribar ha tenir en el possible les necessitats dels veïns. Sóc una persona que sol 
estar informada i puc donar ha conèixer recursos per a la millora de la mateixa. 
 

» Carles Rodriguez Vila 
Veí nascut i habitant en el barri. He pertanyut a la Comissió de Seguiment durant 
quatre anys en els quals s'ha fet una bona feina. 
Estic registrat al registre de ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona. 
 

» Elisabeth Ventura Jacobo - Escola de Música Jam Session 
Visc i treballo al barri des de fa més de 22 anys i em preocupo per ell. I si puc ajudar , 
aportar idees i part del meu temps, penso que és un benefici comunitari. 
 

» Ignacio Irazoqui Calcabrini  
Por Marea Pensionista Font de la Guatlla y vecino. Participamos activamente en el 
barrio y en la Comissió de seguiment. 
 

» Jesús Mercadal Cabrera 
Veí registrat i component de la última comissió de seguiment 
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» Jordi Andolz i Montalà 

Sóc veí del barri de tota la vida. He nascut i crescut aquí. He vist com ha progressat el 
barri des de fa forces anys, i des de l'estimació que li tinc, tinc ganes d'ajudar a que 
sigui millor, que progressi, que no es quedi estancat, que hi hagi una bona convivència 
entre tots els veïns/es, comerços i entitats. Que tothom es senti confortable a la Font 
de la Guatlla.  
Ja fa uns anys que sóc membre de la comissió de seguiment i és on la col·laboració 
entre els veïns/es, entitats i Ajuntament, és important per dur a terme totes les 
tasques que són necessàries per a tothom. Hi ha molt per fer. 
 

» Jordi Tarradell Segú 
Sóc Veí de Font de la guatlla, ja fa molts anys que formo part de la comissió de 
seguiment. Sóc soci de l'AVV Font de la Guatlla. 
 

» José Tallon Manzano 
Vecino del barrio, llevo 5 años participando en la comissió de seguiment. 
 

» Josefa Balduque Astua 
Em motiva donar resposta als problemes o temes pendents de governs anteriors -com 
la ludoteca o el casal de joves, tan necessaris pel barri de la Font de la Guatlla- sense 
partidismes i per a tot el veïnat.  
La meva altra gran lluita és la integració de persones amb discapacitat. 
 

» Julià Carrasco Martinez 
Soc membre de la junta de l'Associació de veïns Font de la Guatlla, com a vocal de 
seguretat. 
He participat en les reunions del districte ,realitzades per millorar els equipaments del 
barri , així com les diverses comissions de seguiment que s'han fet en el últims quatre 
anys. 
 

» Leonard H.Ferran 
Veí nat al barri. Col·laboro amb l'AVVFont de la Guatlla de fa anys amb la voluntat de 
millorar el viure de les persones al barri. 
He participat a les comissió de seguiment anteriors. 
 

» Luis Florez Macioe 
Llevo 40 años vinculado al Barrio de Font de la Guatlla, he participado y participo en 
plataformas y movimientos vecinales y también participo y soy miembro de la AVV de 
Font de la Guatlla. 
Quiero implicarme más en las soluciones para Font de la Guatlla 
 

» María de los Ángeles Almansa  
Viviendo en el barrio desde hace años. Me gustaría participar en la comisión de 
seguimiento del barrio para poder colaborar en la medida de lo posible en las 
propuestas que se planteen de mejoras del mismo 
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» Paco Gómez de la Calle 

Vecino del barrio que he estado en la Comissió de Seguiment en la legislatura anterior 
y creo que hemos hecho un buen trabajo para el barrio y desde el barrio, no hay 
ninguna motivación personal sino la posibilidad de seguir trabajando junto a otros 
vecinos para mejorar y afrontar las necesidades del barrio. También porque todavía 
quedan propuestas pendientes que se plantearon y que con seguridad se tendrán que 
volver a abordar. 
 

» Rafael Serra Abarca 
Secretari de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Font de la Guatlla. 


