
Elisabeth Segura i Gubern 
Casada i mare de dos fills, compagina la seva dedicació a l’Ajuntament com a regidora  
Cultura, Ensenyament, Esports i Joventut amb la de gestora immobiliària i 
dissenyadora de moda. Ha impulsat la nova programació cultural i esportiva, els 
concerts d’estiu i la commemoració del Combat de Caldes. Ha fet possible la 
remodelació de l’Escola Bressol i no ha parat fins que s’ha aconseguit rehabilitar una 
bona part del CEIP, quaranta anys després de la seva inauguració. Formació 
continuada en administració local en cursos impartits per la UAB i la ACM 
 
 
Marcos Blàzquez Garcia 
71 anys, industrial, membre de diverses associacions de Caldes, durant els darrers 
anys i en diferents moments ha estat regidors Hisenda, Serveis Públics, Govern Local i 
Medi Ambient. Ha estat l’artífex de la renovació de l’enllumenat per estalviar i del canvi 
del sistema de  neteja viària, de platges i de tractament de residus que ha resituat  
Caldes per sobre la mitjana comarcal en recollida selectiva i rendiment per habitant. 
 
 
Àngel Rusiñol Esteban 
Ha estudiat tècniques de venda, branding i marketing de Ciutat a la UPF i altres 
centres superiors. Va treballar en el negoci familiar de pastisseria durant més de 15 
anys i actualment combina la seva feina en un empresa de mobiliari de cuina amb la 
de regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. Ha fet possible que el nom de 
Caldes com a destinació turística sigui conegut arreu, ha impulsat promocions i 
iniciatives singulars i ha gestionat amb encert que Caldes disposi d’una Oficina de 
Turisme homologada i incorporada a la xarxa nacional. 
 
 
Francesc Garcia Cuyàs 
Nascut al Prat de Llobregat l´any 1968, casat amb dos fills. És Cirurgià i Adjunt de 
Cirurgia del Hospital Germans Trias i Pujol des del 2001 a més de Doctor en Cirurgia 
General i Digestiva. Membre de la Sectorial de Sanitat i Regidor en diferents àrees de 
competència des del any 2008.  Actualment manté la activitat assistencial bàsica 
compaginant-la amb la Coordinació General de les TICs del Sistema Sanitari i la 
Direcció de la Fundació TICSalut i en la seva responabilitat al front de l‘Àrea de Salut 
ha impulsat múltiples actuacions i campanyes, destacant les formatives, les preventives 
i la de Caldes, municipi cardioprotegit“ 
 
 
Mònica Serra Nieto 
Nascuda a Granollers, viu a Caldes des del 2000 i tal com ella mateixa va dir, ho fa 
“perquè pensa que no hi ha un lloc millor per viure i criar la meva filla”. És tècnica en 
Comerç Exterior i Direcció d’Operacions,  acumula més vint d’anys d’experiència en el 
mon empresarial, i des de fa sis mesos s’ha fet càrrec de la regidoria de Serveis 
Socials, impulsant encara més les tasques d’atenció a les persones del poble amb més 
necessitat i fomentant activitats dedicades a la Gent Gran. Actualment està realitzant la 
Diplomatura de postgrau en gestió dels serveis socials locals, 
 
Joaquim Noya Rafecas 
Veí de Caldes des de fa 56 anys, actualment empresari jubilat, va regentar amb èxit el 
cèlebre “Kim’s Bar” del Parc Maragall durant bona part de la seva vida professional. 
Actualment és membre de la Junta de l’Agrupació de Pensionistes i de la 3ª Edat i 



vocal del Patronat Mercedes Torres. Es presenta per primera vegada en unes eleccions 
municipals impulsat pel seu desig de contribuir a fer de Caldes un poble socialment 
avançat, modern i competitiu. 
 
 
Maria Mercè Martínez Marcen 
57 anys, casada i mare d’un fill, treballa des de fa 42 anys en una empresa 
internacional del sector de la cosmètica. És presidenta de l’Agrupació Local de CDC i de 
la Federació de CiU des de fa 4 anys i tanca la llista electoral perquè vol simbolitzar així 
el seu compromís amb la construcció del futur més immediat del nostre poble i també 
del nostre país. 
 
 
Martí Dabàn Canaleta 
67 anys, jubilat i escriptor. Col·labora des de fa més de 25 anys amb una associació 
cultural com a conseller i tresorer. També ha participat en diverses activitats culturals a 
Caldes. Es presenta per primer cop amb la voluntat de contribuir al progrés i millora 
del conjunt dels caldencs amb honestedat, compromís i dedicació. Es membre actiu de 
la Comissió de la Cavalcada dels Reis. 
 
 
Josep Lluís Fernàndez Fernàndez 
Nascut a Lugo a l’any 1967. Català d’adopció, porta més de 42 anys vivint a Catalunya, 
els últims 16 anys a Caldes. Casat i amb un fill d’11 anys. Màster en Direcció de 
Restaurants i Hotels, la seva trajectòria professional sempre ha estat lligada al món de 
la Restauració Organitzada. Apassionat per la seva família i amic dels seus amics, 
convençut de que la millor manera de fer política municipal és que aquesta sigui 
transparent, honesta, participativa i propera al ciutadà. És membre actiu de l’Associació 
de Pescadors i de la Comissió de la Cavalcada dels Reis 
  
 
Josep Maria Casal i Lacostena 
69 any, casat i amb dos fill i dos nets, ara jubilat, és enginyer, màster en màrqueting 
internacional i ha estat soci-director d’una empresa de consultoria. Viu a Caldes des de 
fa 12 anys i durant aquest temps s’ha compromès en el teixit associatiu local. Membre 
actiu de l’ANC de Caldes i de l’Associació de la Gent Gran, considera que avui en dia 
hom no pot restar aliè a la transformació del país i de la societat. 
 
 
 
 
CAP DE LLISTA 
 
Joaquim Arnó i Porras, nascut a Caldes d’Estrac, casat i amb dos fills. Té la 
diplomatura post grau en Administració per l’ UAB, aula d’alts estudis electes. Màster 
en Govern Local per la mateixa universitat. Des de l’any 1995 i fins el 2007 va ser 
regidor per Convergència i Unió a l’oposició. L’any 2007, va ser escollit Alcalde. Des del 
2008, és Vicepresident de la secció de Villas Termales de la Federación Española de 
Municipios y Provincias i des del 2011 és president del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya”. Participa habitualment en conferències sobre termalisme en diversos 
certàmens i fires, exportant la Vila Termal de Caldes a arreu del mon. 


