
Candidatura 1M 

NOUS TEMPS. NOUS REPTES! 
 

 

MARCEL ESTEVE  

Llicenciat en Geografia i Història i formació en gestió d’administració pública. És responsable 

de procés en l’àmbit social a diferents centres sanitaris de Barcelona.  

Sempre vinculat al Casal,  ha presidit la Secció Esportiva Casal. És membre junta de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya. Ha estat Alcalde de Vilafranca, administrador de la Festa 

Major i ha participat en diferents entitats culturals i socials de la vila.  

ANNA ROVIRA 

L'Anna treballa a l'administració pública des de fa més de 25 anys com a arquitecta municipal, 

d'un municipi de la comarca. Té vinculació amb el Casal des de 1993, i amb la secció de dansa 

Assumpta Trens des de 2007, primer com a mare de dues ballarines, després com a alumna i 

membre de la junta de la secció (des de 2015). Ha format part del Consell Consultiu del Casal 

fins a la incorporació a la Junta. 

L'Anna també ha estat presidenta de l'AMPA de l'Escola Cristòfor Mestre, membre dels 

consells escolars de les escoles Rossend Montané, Cristòfor Mestre i de l'Institut Alt Penedès i 

també del Consell escolar municipal de Vilafranca. 

JORDI SOLÀ 

En Jordi Solà ha desenvolupat la seva trajectòria professional al sector de la banca i actualment 

gestiona uns apartaments turístics a Vilafranca. Ha estat vinculat al Casal des de l'any 1980 i 

també ha format part del Consell Consultiu de l'entitat fins a la incorporació a la Junta. 

En Jordi també ha estat Administrador de la Festa Major de Vilafranca de l'any 1985, regidor 

de l'Ajuntament de Vilafranca dels anys 1991 al 1999, i del 2011 al 2015. I, actualment, és 

membre de la Junta Directiva de Vinseum. 

SÍLVIA SALA  

La Sílvia treballa com a cap comercial d’una empresa distribuïdora de productes de higiene 

personal i cosmètica ecològica. 

Ha estat vinculada al Casal des de sempre, la seva família paterna ja es movia pel Casal fa molts 

anys, i ella, als 5 anys va començar a la secció de Ballet, mes tard com a mare de ballarina i des 

de fa 7 anys altre cop com a alumna de l’escola de Dansa Assumpta Trens. També va participar 

al SEC Basquet Casal com a mare de jugador i com a delegada d’equip durant 3 anys. 

Forma part del Consell Consultiu i del Consell de comunicació de l’entitat. 



ALBERT PUIG 

Diplomat en enginyeria electrònica, fa 28 anys que treballa a la Diputació de Barcelona, donant 

servei als Ajuntaments. Soci del Casal de fa més de 25 anys, primer com alumne de la secció 

d'anglès i darrerament com a pare d'una alumna de dansa i d'anglès. Ha estat membre de la 

Junta els darrers 5 anys. 

ELVIRA MESTRES 

N’Elvira Mestres Bertran ha treballat quasi 50 anys, 38 a l’empresa privada i 10 anys a un 

despatx d’advocats laboralista. Actualment està jubilada. La seva relació amb El Casal comença 

l’any 1994, amb el fill a la secció de basquet i a les classes d’anglès i la filla a la secció de dansa, 

on durant un temps també s’hi va apuntar.   

L’Elvira ha format part de les primeres juntes de l’AAVV de Sant Julià, sindicalista i membre de 

diferents moviments socials i culturals a la Vila, i actualment porta el Club de Lectura de la 

Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. 

JOAN NICOLÀS 

Nascut a vilafranca fa 55 anys, casat i pare de 4 fills. Format en ciències empresarials i màster 

en administració d’empreses, va desenvolupar inicialment la seva carrera professional al sector 

bancari i actualment treballa per la empresa familiar al sector de la distribució d’automòbils.  

Pare d’un jugador de la SE Casal i membre de la junta del Casal des del 2017. 

MONTSE PAGÈS 

Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses per la UB, actualment gestora 

administrativa, i empresària des de fa 12 anys. Sòcia del Casal i vinculada a la secció esportiva 

de bàsquet des del 2016 com a mare de dos jugadors. 

 

 

 

 

 

 


