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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL 
PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA 
 
 

Fotografia  
 
 
 
DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Non i Cognoms: Eva M. Herrera Caja 
 
Lloc i data de naixement: 22/09/1974 Sabadell 

 

Càrrec Actual: Regidora PSC-CP 
 
Ens Públic: Ajuntament de Ripollet 

 

Contacte: 640 525 091 
 
Correu electrònic: eherrera@ripollet.cat 
 
Twitter: @eherreracaja 
Linkedln: es.linkedin.com/in/evaherrera 
Facebook 
Instagram: evamhc74 
Blog 
 

 

PERFIL 
 
Tinc 46 anys. Visc a Ripollet, al barri de la Maragall. Encara que durant un breu 

temps, vaig viure a Sant Celoni, però mai vaig perdre la meva vinculació amb 

Ripollet, ni amb la seva gent. M’agrada llegir i pertany a un club de lectura (Check 

List). Faig esport al gimnàs del poliesportiu i per la ronda del poble, i col·laboro 

amb varies entitats del poble. 
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TRAJECTORIA FORMATIVA 
 
FPII Administració i Finances 

Creació i Gestió de Microempreses 

 
 
 
 
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
Tinc 25 anys d’experiència a l’empresa privada. 
Als 19 anys treballant al Carrefour com peixatera i ho combinava amb els estudis, 

també ho vaig fer al mercat municipal de Ripollet 

Als 21 hem van cridar per fer les pràctiques d’administrativa a l’antiga Caixa 

Penedès, desprès vaig començar a treballar una empresa que feia figures de 

ceràmica a Cerdanyola del Vallès. 

I des de llavors, fins ara, he anat ocupant diferents càrrecs de responsabilitat en 

diverses empreses com a comptable, portant la seva gestió. 
 
TRAJECTÒRIA POLÍTICA 
 
Vaig començar molt jove militant a les Joventuts Socialistes de Catalunya. 

Després vaig estar a l’agrupació de Ripollet, com a militant. 

Quan vaig anar a viure a Sant Celoni, hem vaig afiliar allà com a militat, amb càrrec 

a l’executiva municipal. 

Al 2013 al tornar a Ripollet, també ho vaig fer a l’agrupació municipal. 

Va ser al 2017 quan vaig entrar a l’executiva com a secretaria d’educació i adjunta 

a la secretaria d’organització.  

Actualment soc secretaria d’organització i finances a l’executiva municipal, 

regidora a l’ajuntament a l’oposició, i secretària adjunta a polítiques municipals a 

l’executiva de federació del Vallès Occidental Sud. 

 
 

Ripollet, a 16 de març de 2021 


