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PROPOSTA CANDIDATURA EXECUTIVA COMARCAL 2020-2024 ERC  
OSONA

PLA DE TREBALL TERRITORIAL 2020-2024

0. Introducció

Aquest document ha estat elaborat per les persones membres d’aquesta 
candidatura. Recull un pla de treball bàsic que ha de servir de guia de la feina a 
fer els propers anys (2020-2024) per seguir potenciant la implantació d’ERC a 
la nostra comarca i poder ser el partit referent que necessitem. No és un pla 
definitiu, sinó que està concebut per tal d’anar-se modificant a mesura que 
sorgeixen nous reptes, noves idees, estratègies, en el dia a dia del 
funcionament de la Federació Comarcal.

Les secretaries estan ordenades alfabèticament. Es considera que totes són 
igualment necessàries per poder realitzar la tasca que preveiem des de 
l’executiva comarcal d’Osona per aquest període de temps.

Inicialment es presenten les secretaries comunes que han d’assumir totes les 
executives comarcals d’ERC. En aquest període de temps són de nova 
incorporació: Secretaria d’Acció Política i Sectorial, Nova Ciutadania i Transició 
Ecològica).

Després incorporem les secretaries pròpies de la nostra candidatura comarcal.

S’ha considerat oportú que el màxim nombre de persones siguin responsables 
d’una secretaria. Aquesta persona és l’encarregada d’establir el funcionament 
de la seva àrea amb la col·laboració d’altres persones militants, externes a 
l’executiva comarcal, que consideri rellevants per poder portar a terme, de la 
manera més efectiva possible, les tasques encomanades.  

La candidatura comarcal que presentem està formada per 8 homes i 7 dones. 
Una candidatura de 15 persones en la que 10 d’elles s’incorporen per primera 
vegada a l’executiva.
La candidatura preveu la incorporació de totes aquelles persones que , amb 
responsabilitats concretes , siguin necessàries. En aquests moments inicials 
comptem amb una persona específica com a responsable de les Xarxes 
Socials d’Esquerra a Osona. Una persona amb una llarga experiència en 
aquest tema, que des de fa anys desenvolupa aquesta tasca amb gran 
professionalitat i encert.  
La candidatura vetllarà per seguir promovent en totes les seves accions, els 
valors d’esquerra republicans: justícia, equitat, cooperació, col·laboració, 
perspectiva feminista, sostenible...
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1. Composició de la candidatura

PRESIDÈNCIA I SECRETARIA GENERAL

Responsables: Jordi Fàbrega i Margarida Feliu

Funció:
La presidència ostenta la màxima representació d’Esquerra Republicana a 
nivell comarcal, independentment dels càrrecs institucionals a nivell comarcal. 
És el responsable d'establir relacions amb la ciutadania i principalment amb 
altres organitzacions polítiques i les entitats i col·lectius de la comarca.

Es qui dirigeix, administra i representa, tant internament com externament la 
Federació comarcal durant l’interval entre reunions de l’executiva comarcal.

La presidència convoca de manera ordinària l’assemblea i l’executiva, on 
conjuntament amb la secretària comarcal coordina el conjunt de les secretaries, 
proposa línies estratègiques d’actuació i amb la secretària comarcal en 
supervisa la seva evolució i modera els debats de la mateixa.

Autoritza, juntament amb la secretaria de finances, les contractacions de béns i 
serveis d'acord amb les Instruccions Internes de Contractació. 
Ha d'estar en comunicació permanent amb els altres representants d’ERC a 
nivell local, com també amb els representants institucionals i amb la respectiva 
executiva comarcal a la que haurà de comunicar totes aquelles qüestions, tant 
internes com externes, que afectin la dinàmica del partit en el seu àmbit 
territorial, així com les resolucions preses per l'executiva regional i  que siguin 
d'especial rellevància.

La Secretaria General substituirà a la Presidència quan aquesta l’hi delegui.

En aquest període 2020-2024 totes dues persones es repartiran la 
responsabilitat de les tasques de la manera següent: representació que 
correspondran a la presidència i tasques més orgàniques de funcionament 
intern que correspondran a la secretaria general.
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1.a. SECRETARIES COMUNES A TOTES LES EXECUTIVES COMARCALS 

SECRETARIA D’ACCIÓ POLÍTICA I SECTORIAL

Responsable: Núria Arau

Funció :
Des de la Secretaria d’Acció Política i Sectorial la principal funció és la de 
coordinar l’acció política entre les diferents institucions on ERC-Osona té 
representació comarcal però també en les institucions fora de la comarca com 
son la Diputació, el Parlament el Congrés o el Senat.

A banda, també és important el seguiment de la creació del discurs propi i amb 
marca d’Esquerra Osona per tal de poder seguir mantenint els bons resultats 
comarcals de les darreres eleccions del 2019, on la nostra militància tingui un 
paper important i principal per aconseguir aquest objectiu. 

Finalment, promoure el pensament polític. Coordinarem i impulsarem la 
innovació política, els posicionaments polítics que ERC ha de liderar al nostre 
territori per tal de fixar un argument, posició i discurs sobre la política 
d’Esquerra Republicana Osona i poder-ho defensar des de les institucions de la 
comarca i les entitats supramunicipals.

Objectius prioritaris període 2020 - 2024:

•Donar a conèixer la Secretaria d’Acció Política i Sectorial i posar-nos a 
disposició de tots els grups municipals per tal de poder fixar el discurs, 
posició comarcal i també facilitar l’argumentari per poder defensar les 
postures del partit en àmbit nacional i també comarcal. A més de conèixer 
les opinions dels grups municipals sobre la situació de país o comarcal que 
estem venint.

•Fer de pont amb les institucions amb representació d’Esquerra 
Republicana d’Osona per tal de fer arribar les seves peticions o demandes 
municipals i també territorials.

•Impulsar el treball sectorial, junt amb les secretaries que portin cada 
àmbits, creant els espais necessaris per participar, debatre i treure 
conclusions per tal d’enfortir el pensament crític de tots els militants que 
formin part de les sectorials. I es donarà impuls, visibilitat i veu a aquests 
treballs.
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•Proposar la creació d’una intranet comarcal on es pugui des de compartir 
materials fins a generar espais de debat, reflexió i construcció conjunta 
d’accions polítiques.

•Analitzar la situació de la comarca amb la col·laboració de militants i altres 
persones i col·lectius properes al partit. Així podem saber de primera mà 
com veuen la situació de la comarca, que ajudi a definir una nova estratègia 
a nivell comarcal.

•Assegurar que les sectorials i la Secretaria de Formació mantinguin una 
relació i un feedback constant que els permeti coordinar-se i poder trobar 
noves propostes.

SECRETARIA DE DONES

Responsable: Núria Carbonés

Funció: 
Seguir promovent la major participació i presència de les dones en 
l’organització i en les institucions de la nostra comarca per mantenir el principi 
de paritat i d’igualtat d’oportunitats tot vetllant per la conciliació de la vida 
personal, familiar, laboral i pública. 
Assegurar l’ús no sexista del llenguatge en totes les comunicacions del partit a 
la comarca. 
Fer xarxa amb el moviment feminista i de dones, i especialment amb les 
secretaries de les dones de les Seccions Locals d’Osona, donant a conèixer els 
recursos de suport específics. 
Coordinar les reunions necessàries, mínim dues reunions anuals, per impulsar i 
donar suport a les iniciatives de les dones sorgides a la comarca. Fer 
d’aquestes reunions un espai – temps de debat amb l’objectiu de crear vincles, 
compartir experiències i teixir complicitats per enfortir el projecte comú.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Seguir impulsant i fent visibles les diferents activitats d’ERC OSONA 
DONES a la comarca.

•Crear una agenda de diferents actes relatius a la dona i seguir amb els del 
8M i 25N. 

•Elaborar un recull de propostes artístiques de la comarca d’Osona per 
promoure la cultura feta per dones. 
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•Potenciar trobades de dones d’esquerra de diferents sectors (pagesia, 
ramaderia, artesania, cures, indústria, serveis, cultura, educació...).

•Gestionar les nostres xarxes socials. 

•Apostar per les noves tecnologies com a eina de conciliació familiar pel 
desenvolupament de reunions i/o teletreball. 

•Promoure formacions amb perspectiva feminista i LGTBI.

SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Responsable: Lluís Sabatés

Funció:
Elaboració del pressupost general anual de la Federació que inclogui la previsió 
de despeses i ingressos anuals, el màxim d’ajustat possible. Cada any es 
presentarà la liquidació del pressupost anterior.
Control del compliment de la CF per part dels electes municipals, i del 
compliment per part de ERC Osona dels requisits per el compliment de 
“l’aportació condicionada”.
Treballar amb coordinació amb les diferents secretaries de Finances de les 
Seccions Locals, per tal de que aquestes compleixin amb el mandat de 
presentar els balanços finals de cada any, cosa que permetrà a les seccions 
locals accedir als recursos econòmics que suposa la subvenció nacional 
condicionada. En aquest sentit, s’assessorarà i s’ajudarà a aquelles seccions 
locals que tinguin dubtes o problemes en la seva gestió econòmica del dia a 
dia.
Elaborar el pressupost de cada comtessa electoral, posant espacial èmfasi a 
les eleccions municipals de maig de 2019.
També serà molt important les relacions amb la Secretaria de Finances de la 
Regional, i la col·laboració amb aquesta secretaria per tal de continuar lluitant 
per un millor finançament de la Federació.
Col·laborar amb el CCO en el disseny i control dels Serveis Públics que es 
donen i s’han de donar des del Consell Comarcal.
Donar suport a tots els grups municipals que vulguin modificar contractes i la 
seva licitació i treballar per la remunicipalització dels que siguin possibles.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Desencallar l’aportació del CCO per tal que ERC se’n pugui beneficiar i 
quadrar el pressupost.

•Gestionar els recursos econòmics de que disposa la Federació Comarcal.
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•Augmentar el número de SL que perceben la subvenció nacional 
condicionada.

•Millorar els ingressos de la Federació.

•Fer el seguiment de la posada en marxa de l’empresa pública comarcal de 
gestió de l’aigua en baixa i de l’empresa d’aigua mixta que gestiona 
depuradores i potabilitzadores comarcals.

•Col·laborar en la transformació de l’empresa mixta de residus de la 
comarca a una empresa pública al servei de tots els ajuntaments.

SECRETARIA D’IMATGE I COMUNICACIÓ

Responsable: Jaume Vidal

Funció:
La funció principal de la secretaria ha de ser la de transmetre el relat i discurs 
del partit amb la màxima eficàcia, utilitzant tots els mitjans disponibles avui dia 
per aquesta tasca. Juntament amb els tradicionals comunicats i rodes de 
premsa, han aparegut molts nous actors que ja formen part del nostre dia a dia 
i que el partit ha d’aprofitar al màxim, com les xarxes socials i tots aquells 
canals de comunicació horitzontal que estan revolucionant la nostra societat. 

La secretaria també té la funció de donar suport a la resta de secretaries 
comarcals per a l'edició i maquetació de tot aquell material gràfic que necessitin 
per a la realització de les seves funcions.

Objectius prioritaris període 2020 - 2024:

•Continuar amb la bona feina de difusió del missatge i el relat del partit en 
coordinació amb tots els actors institucionals a nivell comarcal i municipal. 

•Ens cal poder canalitzar la informació rellevant que pot impactar en el 
debat polític a la comarca de forma àgil cap als canals i mitjans de 
comunicació on pot tenir més efecte i difusió, i això ho hem d’aconseguir 
amb una bona coordinació interna dels àmbits institucionals i orgànics. 

•Potenciar la comunicació interna, de vegades relegada a un segon pla, 
però tant important com la comunicació externa, perquè permet donar eines 
i arguments a la militància i electes locals que ‘donen la cara’ per el projecte 
compartit als nostres municipis i els fidelitza. 
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SECRETARIA DE NOVA CIUTADANIA

Responsable: Elisabet Ferreres

Funció:
El nostre país sempre ha estat un territori d’acollida de persones immigrants. 
Fet que ha suposat noves transformacions al nostre poble i, així, un nou repte 
per la societat catalana actual. Aquests propers quatre anys, a Catalunya 
s’incorporaran cents de milers de nous catalans i catalanes d’origen estranger 
al cens electoral, és a dir, continuem rebent nouvinguts, i per tant, hem de 
continuar treballant per preparar les nostres institucions i estructures per poder 
oferir a les noves persones residents bones i dignes oportunitats i perspectives 
de futur en inserció laboral, social i econòmica.
Tot i els esforços de Catalunya, la nova ciutadania un cop arriba al nostre país 
es troba amb problemàtiques diverses com la integració al món laboral, 
educatiu, social i cultural. Per aquest motiu, la “Secretaria de Nova Ciutadania” 
és important ja que és la secretaria que ha de gestionar aquesta diversitat 
cultural perquè no es produeixi discriminació en cap àmbit. Hem d’aconseguir 
una societat que actuï sota el principi d’igualtat.
La secretaria de Nova Ciutadania a Osona tindrà en compte la diversitat de la 
nostra comarca en quant a municipis. Haurem de plantejar-nos els reptes que 
cal prioritzar per “subcomarques” per arribar a ser una població d’estabilitat i 
cohesió. Així doncs la secretaria tindrà l’objectiu de que les persones 
nouvingudes es puguin integrar, normalitzar i incorporar a la societat osonenca 
amb la major brevetat possible i deixar de ser persones nouvingudes. També 
vetllarem per promoure l’aprenentatge i pràctica de la llengua catalana com a 
vehicle per comunicar-se i construir una cultura catalana més forta..

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

Reunions amb entitats de persones nouvingudes per acostar-los a ERC. 
Possibles temes a tractar:

•Integració al món laboral.

•Qualificació formativa.

•Acompanyament educatiu a joves i famílies nouvingudes.

•El català, llengua d’acollida.

•Nouvingudes als petits municipis.
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•Reunions amb seccions locals de la comarca: plans d’acollida existents.

•Mostrar als nous catalans i catalanes de la comarca d’Osona la utilitat de la 
independència i la seva eina útil: ERC.

•Coordinació amb les directrius nacionals fent treball conjunt a Osona.

SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ

Responsable: Griselda Castells

Funció: 
La funció de la secretaria és la de gestionar i recolzar el dia a dia del partit al 
costat de la presidència i la vicepresidència. També en el treball amb la 
militància i amb cada una de les secretaries i seccions locals de la comarca 
sempre amb la voluntat d’enfortir-nos com a partit a Osona.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

·   Acompanyar i recolzar en la tasca de la presidència i vicepresidència.

· Tramitar i gestionar qualsevol iniciativa sorgida des d’ERC Osona: 
executiva, seccions locals, sectorials…

· Treballar per a la cohesió i coordinació de les iniciatives comarcals i 
potenciar-ne la seva difusió mitjançant la secretaria de comunicació i la 
d’imatge.

SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL

Responsable: Àlex Garrido

Funció:
Establir relació amb les alcaldies i regidors/es que estan a govern i amb els 
grups municipals a que estan a l’oposició.

Promoure el debat, posicionament i seguiment dels grans  temes comarcals (en 
coordinació amb la secretaria d’acció política) amb grups a govern i oposició.

Estimular el contacte, informació i seguiment amb òrgans supracomarcals i/o 
nacionals per temes comarcals.
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Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Mantenir i potenciar la creació de les llistes municipals 2023

SECRETARIA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Responsable: Josep Casassas

Funció:
La secretaria de Transició ecològica ha de tenir com a principal objectiu situar 
la sostenibilitat com a eix prioritari de la política del nostre país i concretament 
de la nostra comarca. 

Per assolir aquest objectiu és necessari conèixer la realitat actual de la 
comarca d’Osona, en aspectes estratègics com la mobilitat, la gestió de 
residus, la incorporació d’energies renovables, etc, donant suport i 
assessorament a les seccions locals, equips de govern i grups a l’oposició en la 
seva tasca diària, tenint en compte les tres dimensions del desenvolupament 
sostenible: l’ambiental, la social i l’econòmica.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Incorporar l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible que la despleguen com a eix estratègic en els programes 
electorals municipals de les eleccions de 2023.

•Participar de forma directa o indirecta en les taules sectorials existents o 
futures en matèria de sostenibilitat de la comarca d’Osona (Taula de la 
Qualitat de l’aire, Taula de mobilitat, Taula per la a Gestió sostenible de la 
ramaderia a Osona).

•Participar activament en el desplegament de l’Agència del patrimoni natural 
i la biodiversitat per tal que sigui un element de vertebració, cohesió i 
participació, evitant que es pugui convertir en un element de fiscalització i 
burocratització del territori i el seu desenvolupament.

•Conèixer, compartir, difondre i explorar experiències de gestió i 
desenvolupament territorial.
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•Promoure la participació de la militància a través del grup de sostenibilitat i 
medi ambient comarcal.

1.b. SECRETARIES PRÒPIES PER LA COMARCAL D’OSONA 

SECRETARIA D’ATENCIÓ A LA MILITÀNCIA

Responsable: Mª Rosa Altimiras

Funció:
Donar informació de com ens organitzem i com treballem a ERC Osona tant a 
nivell comarcal, com nacional i donar a conèixer la normativa del partit.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Incentivar la militància activa a la nostra comarca.

•Incentivar l’acostament al partit de noves persones i col·lectius.

•Augmentar el nombre de dones militants a Osona.

SECRETARIA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I MICROPOBLES

Responsable: Albert Marcé

Funció:
Diagnosi comarcal en l’àmbit dels micropobles i concretar els servis bàsics que 
necessiten.

Contactes amb diferents col·lectius de la comarca que estiguin treballant amb el 
desenvolupament rural i veure els projectes existents  i les possibles sinergies.

Analitzar a través de contactes amb gent del territori les oportunitats que ens 
ofereixen els micropobles.

Analitzar el despoblament a Osona, causes i problemàtiques en els diferents 
pobles.

Treballar el desenvolupament rural vinculat amb un turisme sostenible que 
preservi i realci el patrimoni natural i cultural de les zones rurals.

Agroecologia i desenvolupament rural (oportunitat de les produccions locals).
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Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Determinar comarcalment quins pobles són considerats micropobles.

•Arribar a reunir-nos amb tots els micropobles d’Osona per poder extreure 
suficient informació per les diferents funcions presentades.

SECRETARIA D´EDUCACIÓ 

Responsable: Margo Prims

Funció:
Posar en valor l’educació i les institucions educatives com a espais 
indispensables per a la socialització i l’aprenentatge, però també com a pilars 
indispensables per a la convivència, la cohesió social i el progrés del país.
Organitzar jornades formatives, xerrades, taules rodones, etc...sobre temes 
prioritaris i emergents.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Elaborar una diagnosi i un DAFO de la situació actual de l’educació a la 
comarca en col·laboració amb la secretaria d’entorn i entitats.

•Treball conjunt amb la secretaria de política municipal i amb les secretaries 
de la dona, entorn i nova ciutadania, en els  temes emergents a la comarca 
en matèria d’educació i formació.

•Formació en temes emergents a la comarca  i en temes derivats de la crisi 
de la COVID-19: inclusió i convivència (tolerància zero envers el racisme) 
promoció econòmica, igualtat d’oportunitats i coeducació i altres temes que 
podran anar sorgint.

SECRETARIA DE FORMACIÓ I ENTORN

Responsable: Èric Sibina

Funció:
Treballarem i elaborarem una oferta formativa àmplia i adequada a cada 
moment i situació.
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Desenvoluparem un catàleg i planificarem tota l’oferta formativa a oferir, 
aprofitant els recursos de què disposa el partit sumats als recursos formatius 
que des d’Osona creguem que ens poden ajudar a millorar.
Des d’ERC som conscients que per assolir els nostres objectius polítics 
necessitem a molta gent, sectors, entitats, teixit social… per això un dels 
objectius ha de ser cercar complicitats amb l’entorn on vivim. Hem de ser 
persones capaces de compartir sempre debats i posicions amb tots aquells 
actors que tenen un objectiu en comú tan a nivell nacional com a nivell local. 
Treballarem per crear un mapa d’entorn que ens permeti conèixer quines 
relacions tenim a nivell de partit i que ens ajudin a créixer, com a organització, 
aquestes relacions amb diferents sectors de la comarca.
Des de la secretaria de formació treballarem coordinadament amb la resta de 
secretaries i seccions locals de la comarca per promoure les relacions amb les 
entitats de cada municipi.
Serem gent proactiva a provocar debats i interaccions entre el partit i les 
entitats i sectors. Hem de ser part d’acompanyament de moltes d’elles per 
aconseguir més força i arrel a la comarca.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Pla de formació de la militància.

•Pla de formació càrrec electes.

•Treballarem per crear un mapa d’entorn que ens permeti conèixer quines      
relacions tenim a nivell de partit i que ens ajudin a créixer com a 
organització, aquestes relacions amb diferents sectors de la comarca.

RESPONSABLE XARXES SOCIALS

Responsable: David Camacho

Funció:
La funció principal és donar suport, des de les xarxes socials a la Secretaria 
d’Imatge i Comunicació de la candidatura en la tasca de control de les Xarxes 
Socials per facilitar la millora de la comunicació interna i externa d’Esquerra 
Republicana a Osona.  
La pandèmia del COVID19 ha posat de manifest que hi ha nous instruments de 
comunicació que cada vegada seran més imprescindibles per poder continuar 
desenvolupant la nostra acció política a tots els nivells. Cal adoptar-los 
plenament en tots els àmbits del partit, tant orgànics com institucionals, reduint 
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la bretxa digital entre companyes i companys permetent que tota la nostra 
militància pugui participar en els processos interns del partit amb garanties en 
aquest nou escenari, sense que això ens faci perdre la proximitat i el contacte 
humà que volem que ens caracteritzi com a organització. 
La presència en les xarxes socials del partit a Osona la trobem a Facebook, 
Instagram, Twitter i Youtube.

Objectius prioritaris període 2020 – 2024:

•Ampliar la presència a les xarxes socials de les diferents realitats 
municipals a la comarca, coordinant missatges i aprofitant la potència de 
difusió de les xarxes a nivell comarcal. Donar suport a les secretaries de 
comunicació locals en aquest sentit. 

•Aprofitar les eines de reunió i treball compartit en remot i incorporar-les a la 
gestió ordinària del partit en tots els àmbits, per facilitar la participació de 
més militància i també ser més eficaços a l’hora de treballar accions o 
posicionaments polítics. 

•S’actualitzarà el catàleg 2.0, amb els perfils a les xarxes socials de la gent 
d’ERC Osona, així com de blogaires republicans de la comarca.
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