CONGRÉS COMARCAL EXTRAORDINARI d’ERC OSONA.
Divendres, 27 de noviembre de 2020.
20h. Congrés telemàtic per la plataforma Zoom.
Inscrits, 155.

1. Funcionament Congrés
David Camacho: Explica com serà el funcionament d’aquest Congrés que és fa
exclusivament en format virtual.
2. Benvinguda Presidència
Jaume Vidal:. Dóna la benvinguda a tothom i informe que el Congrés té per finalitat
escollir les persones de la comarca d’Osona que ens han de representar al
Parlament en les eleccions del proper 14F.
Recorda a tots els assistents que la documentació presentada per les diferents
candidatures és consultable per tothom i la podran trobar a la seu comarcal.
La primera acció a dur a terme és l’elecció de la Mesa del Congrés. Es proposa a
Xavier Rosean com a president de la Mesa i Griselda Castells com a vicepresidenta.
Es porta a votació:
Vots a favor: 96% // 111 vots
Vots en contra: 1% // 1 vot
Vots en blanc: 3% // 4 vots
Es dona per aprovada la mesa
Xavier Rosean: Dóna la benvinguda i agraïment a tothom i presenta el primer punt
a tractar i que és votació de l’ordre del dia del Congrés. Informe que els periodes de
temps per les votacions serán d’1 minut.
Recorda que tots els inscrits l’han rebut per mail.
Es porta a votació:
Vots a favor: 99% // 120 vots
Vots en contra:
Vots en blanc: 1% // 1 vot

Es dona per aprovada l’ordre del dia
Xevi Rosean: Presenta el segon punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de l’acta
del Congrés anterior.
Recorda que tots els participants al Congrés han rebut l’enllaç a l’acta que està
penjada al portal d’ERC Osona per si calia alguna esmena.
Es porta a votació:
Vots a favor: 79%
Vots en contra: 2%
Vots en blanc: 19 %
Es dóna per aprovada l’acta del Congrés anterior

Xavier Rosean: Explica que hi ha hagut dues candidatures per ocupar el primer lloc
i dóna entrada a la presentació de les candidatures per part de les persones
candidates.
La primera a presentar la seva candidatura és la Cristina Uriel.
Cristina Uriel: Es presenta a tota la militància. Actualment primera tinent alcaldessa
a l’Ajuntament de Sant Eulàlia i treballa al Gabinet de la Consellera Jordà.
Es coneix el territori per la seva trajectòria professional i a nivell polític destaca
l’experiència adquirida en l’àmbit local durant el seu temps de treball com a tècnica a
l’Ajuntametn de Vic i a l’Ajuntament de Santa Eulàlia com a electe. Per altra banda la
seva tasca actual al Gabinet de la Consellera Jordà li donen experiència en l’àmbit
de país i els anys que va estar a Madrid acompanyant la tasca dels representants al
Congrés li han permès tenir un coneixament en l’ambit estatal de la situació política.
Destaca la seva capacitat de treball estan a segona línia i que és la mateixa que
adopatarà estan, si és el cas, a primera línia.
Trepitjarà el territori, escoltarà a tothom i aportarà totes les problemàtiques i
demandes de la comarca per tal de fer-les efectives.

Xavier Rosean: Agraeix la presentació a la Cristina i dona pas a la segona
candidata Margarida Feliu.
Margarida Feliu: Es presenta a tota la militància. Actualment és vicepresidenta al
Consell Comarcal d’Osona. És educadora ambiental i professionalment es dedica a

l’autoocupació i emprenedoria. Ha treballat també per l’Ajuntament de Barcelona en
formació d’escoles sostenibles.
Des de sempre vinculada a l’activisme i moviments socials i militant d’ERC des del
2009. Es declara independentista des de sempre i entra en el món de la política
l’any 2013 fruit de la seva participació en unes trobades per parlar de la construcció
de la Repúbica. Això la porta a l’alcaldia de Viladrau essent la força política més
votada. Amb aquesta entrada coneix i treballa amb molta gent d’esquerra i es
vincula molt directament amb el Grup Osona Dones i amb el de Sostenibilitat.
La seva trajectòria recent al Consell Comarcal l’ha portat a conèixer la problemàtica
en les coses i en molts àmbits, alhora que li ha servit per tenir capacitat de cercar
respostes i solucions.
Agraeix la defensa d’en Jordi pel bé comú, havent prioritzat la representació
d’Osona al Parlament per davant de la seva voluntat i il·lusió a ser-ne candidat.
Afronta la proposta i els nous reptes amb il·lusió, ganes i amb el coneixament i
vagatge del territori. Lluitarà perquè Osona segueixi essent un territori viu i actiu i
alhora per donar resposta real i efectiva a les seves mancances.
Fa un record als represeliats de la comarca: Marta Rovira i Carles Mundó.
Acaba agraïnt a totes les dones que l’han animat a presentar-se, a la Comissió
Organitzadora del Congrés i es compromet a fer de pont real entre la comarca i el
Parlament.
Informe que si entra al Parlament deixarà el seu càrrec al Consell Comarcal
d’Osona.
Xavier Rosean: Agraeix la presentació i es procedeix a la votació.
Es porta a votació:
Vots a favor de Margarida Feliu: 51% // 66 vots
Vots a favor de Cristina Uriel: 47% // 61 vots
Vots en blanc: 2% // 3 vots
Margarida Feliu serà la representant d’Osona al Parlament de Catalunya.
Xavier Rosean: Procedeix a presentar i donar la paraula a la resta de persones
candidates per ocupar el lloc 2 i 3. Aquestes són la Fina Campàs i la Montse Barniol.
Montse Barniol: Exposa que havent parlat amb la Fina ella es presenta per ocupar
el lloc 3 i representar així el Lluçanès i acompanyar i treballar amb la candidata i

amb la mateixa Fina. Aprofita per felicitar a les dues candidates, la Margarida i la
Cristina.
Xavier Rosean: Diu que com que una de les candidates ja ha dit que no vol ocupar
el lloc 2 sinó el 3 i no hi ha d’altres persones candidates, no cal procedir a votació i
per tant quedarien nomenades la Fina i la Montse. Dona la paraula ara a la Fina.
Xavier Rosean: Dona la paraula a la Fina Campàs.
Fina Campàs: Es presenta. Vigatana però durant molt de temps ha estat fora de la
comarca. Fa uns mesos que ha tornat a viure a la comarca.
Destaca la seva persona com a candidata pel fet de ser dona i transgènere i poder
així ajudar a visibilitzar aquests col·lectius.
Explica que a nivell d’ERC ha estat la primera persona que ocupa el càrrec de
vicepresidenta LGTBI i que això li ha permès de poder treballar i tenir contacte
directe amb representants del partit en tots els àmbits territorials: Congrés, Senat i
evidentment al Parlament.
Treballa molt intensament en tot el tema de drects civils per a tothom i així ho vol
seguir fent. Expressa la seva més sincera il·lusió per poder treballar al costat de la
candidata i representar la comarca i sobretot vetllar pels àmbits de lluita de les
persones. És a dir vol treballar per tal que es conegui la comarca per les seves
aportacions i per la sensibilitat de la gent que hi viu.
Xavier Rosean: Exposa doncs que després de les aportacions de les candidates
queda de la següent manera la nomenació:
Representant segona: Fina Campàs
Representant tercera: Montse Barniol
Abans d’obrir el torn de preguntes, dona pas a la candidata guanyadora.
Margarida Feliu: Agraeix en primer lloc totes les persones que li han donat suport i
l’han votat. Agraeix a la resta de candidates que s’hagin presentat .
Esmenta que intentarà està a l’alçada i assumir aquest nou repte amb confiança i
treballar en primer lloc per tal de guanyar les eleccions del 14F.
Insisteix en que serà la veu de la comarca amb el país i que s’hi deixarà la pell i
trepitjarà encara més el territori.
Xavier Rosean: Felicita i agraeix a la Margarida les seves paraules i dona pas a les
preguntes.

¡llr ERC
Joan Carles Rodriguez: Felicita a la Margarida i a la resta de les candidates. Es
posa a disposició com a representant del Consell Comarcal per tal que aquesta
representació de la comarca sigui encara més fluída.

Maria Balasch: Felicitat a totes les candidates i a la gran participació de la militáncia
al Congrés i agraeix a la Cris la seva cancidatura. Diu que ara toca treballar i lluitar
per donar veu a la comarca.
Agraeix també a la Comissió organitzadora del Congrés la seva feina.

Joan Solá: Pregunta perqué no s'ha fet votació de la segona candidata.
Xavier Rosean: Li diu que com s'ha explicat al no haver-hi més candidates i
confirmar la Montse que ella no volia estar en segona posició era possible atorgar
els llocs sense necessitat de procedir a votació.
Dona la paraula a Jordi Fábrega, president comarcal que fará el tancament del
Congrés:

Jordi Fábrega: Felicita a la Margarida i li agraeix el seu esment en la seva
presentació on ha elevat el pas que ha fet ell per tal de poder tenir representació de
la comarca al Parlament.
Felicita també a la Cristina per la seva candidatura i a la Fina i la Montse per formar
part d'aquesta llista que ha de representar Ia nostra comarca.
Fa una crida a la unitat comarcal carc a les properes eleccions del 14F per tal que
ERC guanyi i puguem així treballar per un país millor governat per Esquena
Repúblicana.
Acaba agraint a la Comissió OrganiÍzadora la seva tasca.

A les 21:14 es dona per acabat el Congrés Comarcal
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