PAU RICOMÀ VALLHONRAT

Nascut a Tarragona l’any 1957, casat, és pare d’una filla i un fill.
Llicenciat en Història General i Geografia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
també ha cursat estudis de Sociologia a la UNED. Va participar en el llibre La província
de Tarragona durant el franquisme (1936-1976), amb el treball Tarragona. Gener de
1976. El primer alcalde franquista electe. Publicat pel CEHS Guilllem Oliver, sota la
coordinació de Josep Sànchez Cervelló.
Milita a Esquerra Republicana de Catalunya des de l’any 2000, havent assumit diverses
responsabilitats: secretari d’organització de la secció local de Tarragona, president
comarcal del Tarragonès, conseller nacional i recentment president d’ERC a Tarragona.
Entre els anys 2077 i 2011 ha estat President de l’Empresa Municipal de
Desenvolupament Econòmic.
Professionalment ha treballat des de l’any 1981 a Caixa Tarragona, ara CatalunyaCaixa.
Va ser director d’oficina a Salou i Tarragona abans de tenir responsabilitats sindicals.
Fundador del Sindicat d’Empleats de Caixa Tarragona, ha estat president del Comitè
d’Empresa de Caixa Tarragona i representant dels treballadors al Consell
d’Administració, on es va oposar reiteradament a les estratègies de la direcció general.
Actualment forma part del secretariat del Sindicat d’Estalvi de Catalunya.
Vinculat al teixit associatiu ciutadà, ha estat president de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, membre del patronat de la Fundació Topromi, és soci de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, del Centre d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver,
d’Intermon-Oxfam, del Club Gimnàstic i de l’Assemblea Nacional Catalana. Ha
participat a la Setmana Santa com a portador dels misteris de Nostre Pare Jesús de la
Passió i la Soledat, de la confraria de la Sang, essent soci de les dues agrupacions.
Ha publicat articles en diferents mitjans impresos, entre d’altres Més Tarragona, Diari
de Tarragona, El Punt, El Periódico de Catalunya, i digitals com Tarragona21, El Jornal,
Del Camp i Tot Tarragona. La major part dels articles dels dos darrers anys els podem
trobar al bloc http://alloqueespublic.blogspot.com.es/ , essent la cultura i la política els
temes més tractats. Usuari actiu de les xarxes socials el podem trobar a Facebook,
Twitter i Instagram. Aficionat a la lectura i la música, de gustos ben eclèctics.

