XAVIER PÉREZ FORNÉS
Regidor de Masquefa Regeneració-Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal

Va néixer el 28 de març de1968 i viu a Masquefa des de l’any 1978. Està divorciat i té un fill.
Va estudiar a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Història; també és Postgraduat
en Polítiques de Joventut per la UB, Especialista en Públics del Patrimoni per la UOC, i
actualment, està en curs del Postgrau en Interpretació del Patrimoni per la UOC. La seva vida
laboral s’ha desenvolupat bàsicament en el sector de l’administració pública, on des de fa més
de 14 anys ha exercit de tècnic. També havia treballat anteriorment en diversos sectors
(metal·lúrgia, cunicultura i logística).
Militant d’Esquerra Republicana, és membre de l’Executiva Regional d’Esquerra Republicana de
la Catalunya Central, on desenvolupa el càrrec de Secretari de Política Municipal; és membre
de l’Executiva Comarcal de l’Anoia com a Secretari de Moviments Socials i responsable
d’organització de l’Anoia Sud. Actualment és regidor de l’Ajuntament de Masquefa i conseller
del Consell Comarcal de l’Anoia, on desenvolupa les funcions de Vicepresident de l’Àrea de
Serveis Personals.
És soci de la Societat de l’Alzinar, de la qual va ser president entre 2010-2015, i del Club Patí
Masquefa. Col·labora en altres associacions com ara l’Assemblea Nacional Catalana ATMasquefa, de la qual fou coordinador entre 2014-2015. Ha participat activament en entitats
esportives com el FC Masquefa, el CE Virolai i la Penya Espardenya com a jugador i equip
tècnic. Ha estat membre del col·lectiu juvenil KSJ, i dinamitzador de projectes culturals com
l’espai de cultura i debat “Cafès amb Història”, del que fou fundador el 2002, i de l’espai
d’història “La Volta” l’any 2014.
Pel que fa a les aficions, li agrada l’esport en general, el cinema, la música, la cultura popular i la
lectura, però la seva gran passió és la història contemporània.
Si voleu fer-li arribar alguna consulta, podeu fer-ho a: xfornes02@gmail.com
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