
Guillem Balboa Buika

Guillem Balboa va néixer el 12 de Gener a Malabo, capital de Guinea Equatorial. Balboa arriba a 
Palma el 1969, a quatre anys, fugint de la repressió de l'ètnia fang contra els bubi. És fill del poeta i 
exministre equatoguineà de cultura, Juan Balboa Boneke.

El major de sis germans, amb la seva mare, es va fer càrrec de la cura dels seus germans i germanes 
petites. Els estudis d'EGB els va realitzar a Son Canals i els de BUP entre la Salle i Joan Alcover.

Va ser alternant els seus estudis universitaris amb diversos treballs. Alhora, realitza diversos cursos i
seminaris de diversa temàtica: Cooperació per al Desenvolupament a la Mediterrania, First Seminar 
on Euro-Arab dialogui o Cooperació Juvenil per al Desenvolupament.

Una de les seves majors aficions són la fotografia. Va tenir l'oportunitat de col·laborar en Diari 16 
Balears i ser ajudant de fotografia de Biel Bennásar i Gonzalo Sales. També ha treballat de 
professor de reforç d'anglès o en el servei de comunicació de la UIB.

Pare de 3 fills, des del 2006 resideix a Alaró. És aquí on comença a donar els seus primers passos en
el teixit associatiu del municipi. Però és una cosa, la política, que no li és nou. El seu pare havia 
estat ministre a Guinea i un conco seu, alcalde. S'hauria criat en un entorn molt polititzat i amb una 
llarga implicació política.

Amb el mateix compromís amb la gent més desfavorida que van tenir els seus pares, decideix 
presentar-se com candidat de Més per Mallorca a les eleccions municipals d'Alaró de l'any 2015. 
Tot i només portar un any militant en la formació, la seva experiència i coneixement de la realitat 
del municipi i el compromís de millora de les condicions de vida dels seus veïns i veïnes, són els 
que el porten a donar aquest pas tan important.

En les eleccions va Obtenir 3 regidors. En virtut de1 pacte amb el PSIB, esdevé el juny del 2017 
batle d'Alaró. Després d'any i mig, decideix fer un pas més en la seva carrera política i el 9 de juny 
de 2018, és elegit número dos per a les llistes de Més per Mallorca al Consell.


