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Judith Vidal Vilella  

 
 
 
Breu ressenya biogràfica: 
 

 Lloc de naixement i edat:  La Bisbal del Penedès, nascuda el 20 d’abril del 
1.969 

 Vinculació amb el municipi : Vaig fer l’educació primària a la Bisbal , des de 
sempre he participat de les seves activitats (elenc de teatre de la Societat, 
banda de cornetes i tambors de la Societat, carnavals,...), he sigut presidenta 
de la Societat del 2013 al 2015, i actualment soc sòcia de la Societat cultural i 
recreativa Bisbalenca , Els esventats , Joventut Bisbalenca, l’associació de 
dones de la roca foradada , la colla castellera la de Bisbal del Penedès “els 
bous” i procuro participar en tot el que puc  

 
 Estudis realitzats : Acadèmia de perruqueria de Vilafranca del Penedès, primer 

grau de formació Professional a l’Escola Sagrat cor Vilafranca, Acadèmia 
Iranzo BCN d’estudis de perruqueria i estètica.  

 Des que soc servidora publica hecursat el postgrau en govern local a la UAB i 
cursos de formació sobre lleis de contractació, gestió cultural i gestió de 
residus. Assistència també a les sessions matinals Prat de la Riba, de l’ACM 
(Associació Catalana de Municipis) sobre les novetats legislatives i de 
l’administració pública. 

 
 Trajectòria professional : empresària local, he treballat en una perruqueria, de 

recepcionista i en un forn 
  
 Entrada en la vida pública: vaig formar part de la candidatura municipal de CiU 

de l’any 2011 i sóc regidora a l’equip de govern des del 2015  
  
 Entrada en política : associada al Pdecat des de la seva fundació  
  
 Càrrecs institucionals que ha exercit fins a l'actualitat: regidora a l’ajuntament 

de La Bisbal del Penedès, primera tinent d’alcaldia i regidora de Cultura , lleure, 
turisme i agricultura  i membre de l’executiva del Consorci de Promoció 
Turística del Penedès 

  
 Escollida regidora per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès a les eleccions 

locals del 26 de maig de 2019 amb majoria absoluta  
  
 Aficions personals : m’agrada llegir, el teatre, el basquet, el cinema i la música 

de totes classes  
 
 


