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Jordi Carbonell i Puig
Presidència

Doctor en Dret per la UAB. He desenvolupat la carrera professional en el sector assegurador, en
el què vaig exercir diferents càrrecs directius. Durant molts anys vaig compaginar l’activitat
acadèmica amb la professional. Els últims quatre he estat vocal de la Junta d’Òmnium
Sabadell, anteriorment ho havia estat de la Territorial de l’ANC - SBDxINDEPENDÈNCIA.

Economista. He estat més de 30 anys com a docent impartint classes en el cicle formatiu de
grau superior d’administració i finances, i he dissenyat i impartit cursos. També he estat auditor
de comptes, assessor fiscal d’autònoms i petites empreses. M’interessa treballar en la divulgació
de la llengua i cultura catalana, així com el coneixement i respecte per la natura.

Josep Ristol Debart

Roger Vilaret  Garcia

Tresoreria

Vocalia 1

Laura Santamaria i Guinot

Vocalia 2

Josep Serra Jardí

Vocalia 3

Isabel Dulcet Grau
Vocalia 4

Xavier Guerrero Cano
Vocalia 5

Professora de traducció de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB des de 1985, on
he exercit diversos càrrecs de gestió i en vaig ser la degana de 2011 a 2016. He treballat de
traductora professional per a diverses editorials i per a Televisió de Catalunya. He estat vocal de
la Junta d'Òmnium de Sabadell durant els últims vuit anys .

Llicenciat en empresarials, he treballat en el sector de la cosmètica primer com a comptable i
després com a director financer. Vaig iniciar una nova etapa professional en el sector dels
mobles i decoració com a director, i hi vaig fundar una empresa. Ara, ja jubilat, soc aficionat a
l'excursionisme, els escacs, el teatre, la música, ...

He treballat d’administrativa a la funció pública local, ara ja jubilada; tinc inquietuds culturals,
artístiques, de natura i viatges. Des del 2016 formo part del grup Sambori de Sabadell, que és un
dels projectes d’Òmnium Cultural, Aquests darrers anys he format part de la Junta. Em sento
vinculada als lemes de l’entitat de llengua, cultura i país.

Llicenciat en Ciències Químiques i cap d’R&D en una empresa sanitària i cosmètica. Vaig ser
regidor responsable d’Espai Públic a l’Ajuntament de Sabadell entre 2015 – 2019. Sempre
compromès amb l’associacionisme i amb el meu país. Em trobareu fàcilment corrent,
caminant o fotografiant plantes i flors pel rodal.

Enginyer informàtic, responsable informàtic de la Barcelona School of Economics. Vaig
començar la meva militància a Mollet del Vallès com a membre del Casal la Gallineta, ERC i la
CAL de Mollet amb la qual organitzaven el Correllengua. També vinculat al moviment
ecologista, vaig ser portaveu de la Plataforma per la Defensa de Gallecs durant 2 anys. 


