DOSSIER DE PREMSA

Presentació candidatura PSMIniciativaVerds-Entesa al Consell de
Mallorca
1. Joan Font:
Nascut a Petra el novembre de 1961, va estudiar Magisteri i ha
exercit durant molts anys la professió de marger. L’any 1979 va
entrar a formar part de l’Ajuntament com a regidor amb la
Candidatura Independent de Petra, tot i que no va ser fins l’any
1995 que començà a militar al PSM.
A les eleccions de 1999, Joan Font va ser escollit batle de
Petra amb majoria absoluta, uns resultats que es van revalidar fins a dues
legislatures més, l’any 2003 i el 2007. En total quinze anys de dedicació als
ciutadans de Petra, al serveis dels veïnats, que amb el seu suport han permès
situar el municipi com a referent cultural i patrimonial de Mallorca.
Actualment és el Conseller de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca

2. Magadalena Palou
Nascuda a Sóller l’any 1961, és llicenciada en Ciències
Físiques. Des de jove ha estat vinculada als moviments
associatius, tant a la universitat dins el consell d’estudiants
com en la vida laboral com a representant sindical. És una
feminista compromesa amb les persones per construir amb les
eines de la democràcia un món més respectuós i sostenible.
Ha estat regidora a l’Ajuntament de Sóller i Directora Insular
d’Assessorament Municipal dins el Consell de Mallorca, un càrrec aquest que li
va permetre conèixer de prop les problemàtiques dels ajuntaments de l’illa.
L’any 2008 va ser candidata al Senat.
Actualment és la responsable de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de
Palma i membre de l’executiva d’IniciativaVerds.
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3. Miquel Ensenyat
Va nèixer a Banbury (Oxford, Anglaterra) l’octubre de 1969, tot
i que va créixer a Sóller. Va estudiar Filosofia i Teologia a Lluc,
La Real i al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, temps en
què va ser coordinador del Secretariat Patoral Juvenil de la
Diòcesi de Mallorca. Posteriorment va seguir els estudis de
Filosofia a la Universitat de les Illes Balears on inicià Educació
Social.
A l’edat de 25 anys es va traslladar a Esporles a viure i on
l’any 1995 començà a treballar a l’Ajuntament com a Tècnic de Joventut de la
mà del batle d’aquell moment, Pere Trias (PSM). Des de llavors i fins l’actualitat
coordina programes d’intervenció socioeducativa, d’orientació laboral i diferents
projectes de cooperació al desenvolupament a diferents llocs del món.
L’any 2005 va ser escollit batle d’Esporles amb un ampli suport, càrrec que
ocupa des de llavors i que opta a revalidar a les properes eleccions municipals.

4. Joana Aina Campomar Orell
Nascuda a Pollença, és llicenciada en Ciències Químiques i en Dret. Éss
funcionària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Entre els anys 2001 i 2003 va exercir de Secretària General tècnica de la
Conselleria de Medi Ambient. Ha ocupat el càrrec de Cap del Laboratori de
l’Aigua a la Conselleria de Medi Ambient i Cap de Secció de la Direcció General
de Recursos Hídrics durant una dècada.
Actualment és Secretària General Tècnica de la Conselleria de Mobilitat i Medi
Ambient des del 2007.

5. Pau De Vilchez Moragues
Nascut a Palma el maig de 1977. És llicenciat en Dret per la
Unversitat de Salamanca i va cursar un Màster en Relacions
Internacionals a París. Va poder formar part del Tribunal Penal
Internacional per l’ex Iugoslàvia de La Haia, i ha treballat
durant quatre anys en cooperació i drets humans a Egipte,
Costa d’Ivori i Níger.
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Des de l’any 2007 treballa a l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears i forma part del projecte política d’IniciativaVerds per contribuir a
recuperar la confiança en la política i promoure un nou model econòmic i social,
respectuós amb el medi ambient i amb les persones.

6. Isabel Maria Comas Cladera
Nascuda a Sa Pobla l’any 1971. És llicenciada en Pedagogia
per la Universitat de les Illes Balears, té un Màster en
Organització i Gestió de Serveis i Programes d’Educació de
Persones adultes, també per la UIB, i és tècnica especialista
en Educació Infantil.
Ha treballat des de l’any 2000 i fins el 2007 com a pedagoga
al Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família a l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, depenent del Consell de Mallorca. A l’Ajuntament de Sa Pobla
ha exercit de regidora de Serveis Generals, Sanitat i Escoleta Municipal dos
anys.
Actualment és pedagoga de la Secció d’Iniciatives Sociolabiorals de l’Insitut
Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca i forma part del projecte
política d’Entesa per Mallorca.

7. Antoni Seguí Plomer
Nascut a Pollença l’any 1967 on va viure fins que es va
traslladar a Palma per cursar estudis superiors a la Universitat
de les Illes Balears.
L’any 2007 va ser escollit coordinador de Els Verds, i després de
la fusió d’aquest partit amb Iniciativa d’Esquerres fou nomenat
vicecoordinador d’IniciativaVerds el novembre de 2009.
Ha exercit de secretari de Bena Amics, Associació LGTB de les Illes Balears,
durant els anys 2002 i 2003. L’any 2007 fou nomenat assessor de la Regidoria
d’Habitatge de l’Ajuntament de Palma.
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8. Rosa Barceló Noguera
Nascuda a Porreres l’any 1981. És diplomada en Magisteri
Musical i llicenciada en Història i Ciències de la Música per la
UNniversitat Autònoma de Barcelona.
Vinculada al Joves d’Esquerra Nacionalista-PSM i al PSM des
de l’any 2000. Forma part de la Comissió Executiva del PSm i
de l’agrupació nacionalista a Porreres. Actualment exerceix el
càrrec de Directora Insular de Política Lingüística del Consellde
Mallorca.

9. Felip Munar Munar
Nascut a Lloret de Vistalegre el 1960. És llicenciat de grau i
Doctor en Filologia Catalana i Lingüística General per la
Universitat de les Illes Balears. Ha publicat diversos llibres
pedagògics i articles a diverses revistes de l’àmbit cultural. Ha
participat en nombrosos congressos i col·loquis internacionals
referits a la llengua i cultura catalanes. Des de l’any 2001
escriu una columna setmanal al Diario de Mallorca.
És vocal fundador de l’Associació Cultural Canonge de Santa Cirga a través de la
qual s’ha anat recuperant l’art del glosat a Mallorca gràcies a l’organització de
mostres i combats arreu dels pobles les illes i l’estranger. És membre del Consell
Assessor de Cultura Popular i Tradicional del Govern i del Consell de Mallorca.
Ha rebut nombrosos reconeixements per la seva tasca en la recuperació de la
cultura popular i tradicional de les Illes Balears.
Actualment és el cap del Servei d’Ensenyament del Català del Govern de les Illes
Balears, professor associat de la UIB i assessor literari de l’editorial Documenta
Balear.

10. Mª Magdalena Tugores Bautista
Nascuda a Palma l’any 1957. Ha ocupat càrrecs administratius
i financers a l’empresa privada. Ha estat regidora i portaveu del
Grup EU-Els Verds a l’Ajuntament de Palma durant una
legislatura.
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Posteriorment fou escollida Consellera del Consell de Mallorca i portaveu per la
mateixa candidatura durant dues legislatures. A més ha exercit el càrrec de
Directora General d’Energia de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del
Govern de les Illes Balears.
Actualment és la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca i forma
part del projecte polític d’IniciativaVerds.
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