
Dones al servei
del pobleDE

PORQUERES
POLÍTIQUES

A la façana de la Biblioteca Carles Fontserè
Del 8 al 31 de març del 2023

11a exposició fotogràfica del Dia Internacional de la Dona

Exposició fotogràfica



A Porqueres, 23 dones han estat al servei del poble 
treballant des de l’Ajuntament. En aquesta exposició 
fotogràfica homenatjarem aquestes dones que des 
del 1987 fins a l’actualitat han format part del nostre 
consistori.
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Durant molts anys les dones no han 
pogut formar part de la vida cultu-
ral, social i, malauradament, tampoc 
de la vida política. El patriarcat i les 
estructures de poder desplaçaven 
les dones a l’àmbit domèstic, i la dic-
tadura política que va viure aquest 
país encara ho va agreujar més, fins 
al punt que fins ben entrada la de-
mocràcia no va començar a haver-hi 
dones en l’àmbit polític, tradicional-
ment dominat per homes.

A Porqueres va ser a partir de l’any 
1987 que en les eleccions muni-
cipals de la legislatura 1987-1991 
Carmina Planells, de CiU, i Mariona 
Nadal, de Plataforma Progressista, 
varen entrar a l’Ajuntament, al go-
vern i a l’oposició respectivament. 
Des d’aquell 1987 en què la pro-
porció era de 9 homes per 2 dones 
s’ha arribat fins a l’última legislatu-
ra, amb una ràtio de 6 homes per 5 
dones. Han passat 35 anys durant 
els quals la societat ha fet un canvi 

radical i potser més encara el poble 
de Porqueres, en el sentit que s’ha 
transformat i ha crescut en tots els 
àmbits: cultural, de serveis, urbanís-
tic, paisatgístic, poblacional...

L’exposició vol retre un homenatge a 
totes aquestes dones que han posat 
el seu coneixement, el seu temps i, 
sobretot, la seva dedicació al servei 
del poble per transformar-lo i fer-ne 
un lloc millor. 

PRESENTACIÓ



1987 — 9  2 
Carmina Planells i Masó / CiU
Mariona Nadal i Grabuleda / Plataforma Progressista

1991 — 8  3 
Carmina Planells i Masó / CiU
Mariona Nadal i Grabuleda / Plataforma Progressista
Glòria Sabarí i Vila / Plataforma Progressista 

1995 — 10  1 
Paqui Badosa i Ferrer / IdP

1999 — 7  4 
Paqui Badosa i Ferrer / IdP
Anna M. Rigau i Rodeja  / IdP
Cati Soler i Borrisser / IdP
M. Teresa Serra i Poch / CiU

2003 — 6  5 
Anna M. Rigau i Rodeja / IdP
M. Carme Estany i Reig / IdP
Nuri Costa i Mayolas /  IdP
M. Teresa Serra i Poch / CiU
Marta Franch i Pujol / CiU 

2007 — 6  5 
Paqui Badosa i Ferrer – IdP
Anna Marcó i Triola – IdP
Tere Trias i Ferrer – IdP
M. Carme Estany i Reig – IdP
Margarida Vilà i Ametller – CiU

2011 — 6  5 
Elisa Teixidor i Planella / IdP
Sara Cabarroques i Güell /  IdP
Irene Serrat i Roura / IdP
Rosa de la Cueva i Parera / IdP
Paqui Badosa i Ferrer / IdP

2015 — 6  5 
Elisa Teixidor i Planella / IdP
Marta Alberni i Ginabreda / IdP
Rosa de la Cueva i Parera / IdP
Susanna Bazán i López / CiU
Yolanda Ramírez i Balló / CiU

2019 — 6  5 
Elisa Teixidor i Planella / IdP 
Marta Port i Sabater / IdP
Anna Lara i Rial /  IdP
Marta Planas i Feixas / IdP
Susanna Bazán i López / Junts per Porqueres

amb presència de 
dones al govern 
de Porqueres:



MARIONA
NADAL 
GRABULEDA

Oposició per
Plataforma Progressista
Anys: 1987-1995

Oposició per
Plataforma Progressista
Anys: 1991-1995

El 1987 esdevenia la primera dona 
regidora en entrar a l’Ajuntament 
a l’oposició, i el 1991, la primera al-
caldable a Porqueres. Ella i el seu 
equip van sortir del món escolar i 
l’AMPA en el moment de la cons-
trucció de l’escola l’Entorn. Era una 
dona preparada com poques, amb 
un compromís i una implicació ge-
nerosos i incondicionals. D’opinions 
coherents i crítiques dures (això sí, 
sempre constructives), va esdeve-
nir un puntal per al poble, al qual es 
va abocar tant en l’àmbit associatiu 
com en el personal fins a l’últim dia.  

La complicitat i la vinculació amb 
l’art van marcar la seva visió políti-
ca, i va ser, possiblement, la prime-
ra regidora amb actituds socials i 
interès pel benestar de la gent. Una 
dona avançada al seu temps que va 
aportar modernitat i una mirada so-
cial en les seves propostes.



Regidora de Serveis Socials
Anys: 1999-2007

Què en destacaries?
Els quatre anys a l’Àrea de Joventut i Festes; conèixer molts joves del poble, tre-
ballar per ells i sentir-me estimada.

Què ha significat per a tu?
Un bon grapat d’aprenentatges i experiències, que en aquell moment em que-
daven molt lluny, mentre posava al servei del poble els meus coneixements i es-
perit de contribució.



PAQUI
BADOSA 
FERRER
Regidora de Joventut, Cultura i Festes (1995-2003),
Medi Ambient (2007-2011) i Patrimoni Cultural (2011-2015)
Anys: 1995-2003 / 2007-2015

Què en destacaries?
Una il·lusió i un optimisme propis d’algú que no sabia on es posava, i l’entusiasme 
desbordant per engendrar projectes. I sempre avivades per un foc –l’estima pel 
poble– que ens feia sentir, a les companyes i a mi, capaces de moure muntanyes.

Què ha significat per a tu?
La troballa d’un equip en el qual la cooperació de qualitat i la motivació eren a l’ordre 
del dia. Unes persones que van esdevenir bones amistats que encara perduren.



ANNA M.
RIGAU
RODEJA
Regidora d’Hisenda, Personal i Cementiri
Anys: 1999-2007

Què en destacaries?
L’aprenentatge de la gestió d’un Ajuntament, dels mecanismes rere la cortina. 

Què ha significat per a tu?
L’ànim d’aportar i construir accions positives per al municipi.



Regidora d’Educació
Anys: 1999-2003

CATI
SOLER 
BORRISSER
Què en destacaries
El magnífic treball en equip.

Què ha significat per a tu?
Un munt de feina recompensada per la satisfacció i el goig d’observar el creixe-
ment d’un municipi fins aleshores amb una oferta de serveis molt mínima. 



M. TERESA
SERRA 
PORT
Regidora de Serveis Socials
Anys: 1999-2007

Què en destacaries?
El tracte amb la gent i la font d’aprenentatges quotidians que va significar la co-
munitat veïnal.

Què ha significat per a tu?
La meva petita aportació al poble amb la voluntat de cobrir les necessitats dels veïns.



M. CARME
ESTANY 
REIG
Regidora de Cultura (2003-2007) i Benestar Social (2007-2011)
Anys: 2003-2011

Què en destacaries?
La bona entesa a l’hora de prendre decisions, l’esforç i el sentit comú en els nous 
projectes i els que estaven en curs, i sempre amb l’afany de millorar el nostre poble. 

Què ha significat per a tu?
L’oportunitat d’establir contacte amb la realitat del poble i la seva gent.



NURI
COSTA 
MAYOLAS
Regidora de Salut i Benestar Social
Anys: 2003-2007

Què en destacaries?
Les persones que formaven l’equip i l’empenta que aportaven sobre la taula.

Què ha significat per a tu?
Partint de la consciència de tota la feina feta, i de l’ànim inconformista de seguir 
progressant, va ser un repte personal, però també una oportunitat d’arreman-
gar-me per fer un poble millor.



Oposició per Convergència i Unió
Anys: 2003-2007

Què en destacaries?
Les persones que hi vaig conèixer.  

Què ha significat per a tu?
Em va fer percebre l’Ajuntament des d’un punt de vista diferent, una perspecti-
va que recomano a tothom.

MARTA
FRANCH
PUJOL



ANNA
MARCÓ
TRIOLA
Regidora de Promoció Econòmica i Turisme
Anys: 2007-2011

Què en destacaries?
Accions concretes que recordo com la museïtzació del Baixador de Mata, els plafons 
de la Via Verda de l’església de Mata, la modernització de la web del municipi, els pla-
fons informatiu a les Estunes i les àrees tancades de la carretera de Sant Miquel.

Què ha significat per a tu?
Una experiència molt bonica. Els regidors anàvem tots a l’una per treballar per al poble 
i es notava una gran complicitat, la qual va desembocar en unes amistats bellíssimes.



TERE
TRIAS
FERRER
Regidora de Salut
Anys: 2007-2011

Què en destacaries?
Sobretot un projecte molt important com va ser l’ampliació del consultori. Tam-
bé la Xarxa d’Itineraris Saludables i la inauguració del Parc de Salut de la zona 
esportiva, el primer dels molts que vindrien en el futur.

Què ha significat per a tu?
L’experiència de treballar per al poble des de l’Ajuntament i guanyar grans amics 
de l’equip de govern.



Portaveu a l’oposició per Convergència i Unió
Anys: 2007-2011

Què en destacaries?
El que destaco d’aquells anys és la feina que vam fer des de l’oposició amb el 
focus dirigit al benestar dels veïns i veïnes de Porqueres.

Què ha significat per a tu?
Per a mi, aquells anys van significar prendre el relleu del meu pare, en Xicu Rei, 
que va dedicar molts anys de la seva vida a la política amb una voluntat i una 
implicació que malauradament ara són una raresa.



ELISA
TEIXIDOR 
PLANELLA
Regidora d’Hisenda (2011-2015), Cultura (2015-2019)
i Festes, Joventut, Patrimoni i Comunicació (2019-2023)
Anys: 2011-2023

Què en destacaries?
La satisfacció de treballar en equip per al teu poble duent a terme tot tipus de projec-
tes (urbanístics, socials, festius, culturals…) des de l’inici fins a fer-los realitat. També 
destaco el valor humà de la gent de Porqueres (voluntaris, veïns, treballadors…), ja que 
amb la seva complicitat es pot fer molta feina. 

Què ha significat per a tu?
Una gran experiència de creixement personal. És un màster brutal en tots els sentits, 
però sobretot d’organització, empatia, paciència i adaptació als imprevistos. Per a mi, 
l’Ajuntament és tot menys rutina.



Regidora de Cultura
Anys: 2011-2015

Què en destacaries?
Una etapa de molts aprenentatges sobre gestió, organització i logística d’activitats 
molt diverses.

Què ha significat per a tu? 
Moltes coses, però sobretot compartir equip amb persones meravelloses.



Regidora de Festes i Joventut
Anys: 2011-2015

Què en destacaries?
La labor en equip i les amistats, i el fet de no representar un grup polític, sinó les 
ganes de fer feina per al municipi. I una menció especial al projecte, que encara 
dura avui dia, de l’exposició de les dones.

Què ha significat per a tu?
Aprendre a ser mínimament políticament correcta; a gestionar des de la raó i 
no l’emoció, i un acompanyament en el pas de l’adolescència a l’edat adulta per 
treballar la presa de responsabilitats i el treball en equip.

IRENE
SERRAT 
ROURA



ROSA
DE LA CUEVA
PARERA
Regidora de Benestar Social, Salut i Cementiri
Anys: 2011-2019

Què en destacaries?
Sobretot, el treball en equip.

Què ha significat per a tu?
Una experiència per la qual tothom hauria de passar.



Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica
Anys: 2015-2019

Què en destacaries?
La proximitat amb els regidors i l’alcalde i la facilitat per dialogar-hi. La porta de 
l’Ajuntament sempre estava oberta a la ciutadania.

Què ha significat per a tu?
Tot i adonar-me que no soc políticament correcta, em vaig endur una bonica 
etapa de treball en equip i un aprenentatge del funcionament d’un Ajuntament.

MARTA
ALBERNI 
GINABREDA



Cap de l’oposició per Convergència i Unió (2015-2019)
i per Junts per Porqueres (2019-2023)
Anys: 2015-2023

Què en destacaries?
L’actitud constructiva que sempre mantenim des de l’oposició.

Què ha significat per a tu?
Aprendre cada dia i treballar per a un municipi millor.



Oposició per Convergència i Unió
Anys: 2015-2019

Què en destacaries?
El treball cooperatiu i la satisfacció de treballar per al poble que m’ha vist néixer i créi-
xer com a persona.

Què ha significat per a tu?
Un aprenentatge personal.



Regidora d’Hisenda
Anys: 2019-2023

Què en destacaries?
La pinya i el sentiment de grup esplèndids que hem creat durant aquests 
temps insòlits.

Què ha significat per a tu?
Una experiència molt enriquidora, en la qual sents que confien en tu per contri-
buir profitosament a millorar el municipi.

MARTA
PORT 
SABATER



Regidora de Serveis Socials i Salut
Anys: 2019-2023

Què en destacaries?
La formació d’una gran pinya i la coordinació de tot l’equip de govern en el trans-
curs de la pandèmia de la covid-19.

Què ha significat per a tu?
Una experiència enriquidora –la qual recomano– que he encarat amb molta il-
lusió.Tot un goig sentir-se partícip de projectes que han fet créixer Porqueres i 
han millorat el benestar de la gent. 

ANNA
LARA
RIAL



Regidora d’Educació i Cultura
Anys: 2019-2023

Què en destacaries?
Un mandat especialment diferent. No obstant, un govern amb molta força i compa-
nyonia que s’han notat.

Què ha significat per a tu?
Un gran repte personal en el qual he après moltíssim, particularment a tenir una alta 
sensibilitat amb la gent i a entendre-la.

MARTA
PLANAS
FEIXAS
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