ERC OSONA - LLUÇANÈS
Eleccions 14F

Candidates
Margarida Feliu - #24 (Osona)
Fina Campàs - #44 (Osona)
Montse Barniol - #66 (Lluçanès)
Marta Rovira - #85 (Osona)

Margarida Feliu
CARTA DE PRESENTACIÓ A LES PERSONES MILITANTS D’ERC OSONA
Benvolgudes companyes – Benvolguts companys
Us faig arribar aquesta carta per comunicar-vos que em presento candidata, com a primera persona, per
representar a Osona a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
He pres aquesta decisió perquè considero que la nostra comarca té un ventall de propostes i necessitats que fa
necessari que tinguem representació a qualsevol espai que sigui possible i de manera important, en aquest
moment, al Parlament de Catalunya com institució on es debaten els afers públics i es prenen les decisions més
importants que afecten el dia a dia de la ciutadania.
Una decisió que comporta una responsabilitat que assumeixo amb la màxima il·lusió per poder servir de pont
entre el territori d’Osona i El LLuçanès i el Parlament del nostre país.
La meva candidatura aporta:
La meva experiència política d’aquests darrers anys com alcaldessa de Viladrau (2015-2019) i actualment
regidora, com a vicepresidenta 3ª del Consell Comarcal d’Osona amb la responsabilitat de l’àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat i com a secretaria general de l’actual executiva comarcal d’ERC Osona. Participo també activament
a Osona Dones i vaig iniciar el grup de treball de Sostenibilitat d’ERC Osona, actualment secretaria de transició
ecològica.

La meva relació de treball, que valoro molt especialment, amb la majoria d’ajuntaments de la comarca i la meva
relació, des del voluntariat, amb una part de la militància organitzant i/o participant en diferents actes d’ERC
municipals i comarcals. Un bagatge que em permet conèixer, analitzar i valorar el dia a dia comarcal. Una relació
que considero essencial per ser diputada al Parlament representant a Osona.

La meva voluntat i compromís de treball per assolir els posicionaments que l’equip de campanya presenti amb el
vist-i-plau de l’executiva comarcal. Marc comú osonenc de reptes per aquesta propera legislatura com poden ser:
el model de desenvolupament rural i l’economia circular de qualitat i de proximitat, la transició energètica i els
diferents usos del sòl, els nous models de mobilitat, la qualitat de l’aigua i de l’aire, l’accés a l’habitatge i al món
laboral, la comunicació digital servei bàsic per a tothom, la diversificació i l’emprenedoria econòmica, l’accés al
medi natural,

la

gestió

dels boscos,

la

lluita

contra

el despoblament

d’una

part

del territori...

La meva capacitat de treball, saber escoltar i sumar aportacions inicialment diverses, planificar buscant sempre la
millor opció estratègica, treballar en equip, debatre i decidir. El moments d’incertesa i complexitat que estem vivint
requereixen noves estratègies d’apropament de la tasca que es realitza al Parlament a la ciutadania de la
comarca per això puc aportar també la visió d’una manera de fer feminista (que no sempre està relacionada amb
el gènere), amb bagatge associatiu i de millora de l’entorn com elements claus de la política republicana actual.

Per acabar només comentar-vos quatre consideracions de la meva vida personal i professional per
aquelles persones que no em coneixeu personalment o que només hem compartit temes professionals
Tinc 59 anys. Llicenciada en Ciències de l’Educació, sóc educadora ambiental. Formadora de
professorat, de cursos i sessions de màsters especialitzats en Educació Ambiental i/o participació. Visc a
Viladrau, tinc 2 filles i 1 fill. L’any 1985 vaig fundar el primer equipament d’Educació Ambiental a
Catalunya en el que hi vaig treballar fins l’any 2004 per crear una empresa d’educació, comunicació i
participació en temes ambientals. Presidenta de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, he treballat
a l’Ajuntament de Barcelona com a coordinadora del programa d’Escoles+Sostenibles (2010-2015). He
entrenat 25 anys a diferents equips de bàsquet femení del C.B Torelló. Vaig iniciar i entrenar també els
primers anys del Centre de Tecnificació de Bàsquet Femení d’Osona de la Federació Catalana de
Bàsquet.
Militant de Nacionalistes d’Esquerra fins que es va dissoldre (1984). 2009 militant d’ERC i formo part de
l’organització d’Osona Decideix a Viladrau
Actualment el 80 % de la meva vida laborar realitzo tasques com autònoma i el 20% el dedico a la
vicepresidència del Consell Comarcal d’Osona.
Moltes gràcies per llegir aquesta carta i espero poder comptar amb la vostra confiança i amb el vostre
vot de suport el proper divendres 27 de novembre. Una abraçada
Salut i República!
Margarida Feliu Portabella
margaridafeliu@gmail.com · 654488226 · Número de militant 39276

Fina Campàs
Em dic Fina Campás , nascuda a Vic i tinc seixanta-tres anys , i provinc d'una família tradicional amb orígens en
el món rural de la comarca d´Osona i arrelada en el Comerç de la Ciutat de Vic. He començant estudis
d'Enginyeria Industrial a l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa.
Voldria comunicar-vos que he pres la decisió de presentar la meva candidatura en segona votació per poder
formar part de la llista d'ERC per Osona a les properes d'eleccions al Parlament de Catalunya .
El fet de fer-ho en segona votació és per donar prioritat a les candidatures que ho facin com a números 1, i així
poder reforçar el lideratge de la persona que en surti guanyadora i alhora, en cas que la meva candidatura sortís
escollida poder fer equip per tal de donar una visibilització Osonenca al Parlament de Catalunya. Alhora que un
impuls i un reforçament en la defensa de la política comarcal dins de la Catalunya Central en totes les seves
problemàtiques que ens afecten i que ens calen ser resoltes per una millor qualitat de vida i de les necessitats de
la ciutadania Osonenca .
I una de les millors maneres és fer-ho mitjançant una escolta activa del teixit associatiu comarcal en les seves
legítimes lluites i aspiracions, aportant tota la meva experiència que des de ja fa uns anys porto a terme tant des
de dins del partit i com d'activista social. Col·laborant amb les nostres representants al Senado , Congreso de los
Diputados i el Grup Parlamentari del Parlament de Catalunya a més de tenir responsabilitat com a vicepresidenta
a la Coordinadora LGTBI d'ERC i com a vocal en executiva de la sectorial de Moviments Socials. En aquests
moments sóc la representant per ERC al CNLGTBI i que sens dubte amb la combinació de totes aquestes
participacions que he exposat dins el partit, té una projecció en l'acció política. No voldria deixar de dir que he
participat com a representant d'ERC en debats polítics electorals i mitjans audiovisuals en les passades eleccions
estant a llista per ERC en tres ocasions.

La meva trajectòria dins de l'Activisme comença en la meva participació i la meva implicació de
ple en la formalització del nou model de salut per les persones trans* aprovat al 2017 estant en
l'equip negociador en les reunions amb el CatSalut . He estat cofundadora de la plataforma
trans*forma la Salut d'àmbit Nacional , i també de l'Associació trans*baix , col·laboradora amb
diferents entitats com Talcomsom i Fundació Enllaç i que, en aquests moments represento a "La
Mesa de Trabajo del Ministerio de Igualdad" per la redacció d'un marc legal per a les persones
trans* fent propostes per a les “persones grans” i d´edat avançada a l'articulat de la futura llei al
mateix temps he fet més de 60 ponències i formacions en aquesta temàtica durant aquest últim
any en la que voldria destacar la meva participació en la Universitat de Barcelona.

És per tot això que voldria demanar-vos que amb feu confiança i demanar-vos el vostre suport el
dia del congrés comarcal que se celebrarà el pròxim dia 27 de novembre d'enguany.

FINA CAMPÁS
MILITANT Nº 45086

Montse Barniol
Hola a tots i totes i a cadascú de vosaltres,
No sé si us ha passat mai pel cap de presentar-vos per candidat/a a la llista del Parlament. A mi, sincerament, fins fa
molt poc no.
Però ara fa uns dies, quan ha pogut tornar el Bibliobús a Alpens, un matí hi vaig anar a buscar algun llibre, conduïda
per un cert instint, o per l’atzar, qui sap! vaig demanar lectures que tenia pendent, “Dona i poder. Com i perquè
feminitzar la política” de la Jenn Díaz, i “Ubuntu. La república del bé comú” d’en Raül Romeva. No en van tenir cap,
però al seu lloc em va oferir “Esperança i Llibertat” i amb un respir profund, me’l vaig emportar.
L’1 d’octubre de 2017 em va impactar fins a l’entranyes, com suposo a la majoria de vosaltres que llegiu aquestes
línies. Des d’aquell mateix dia a l’arribar a casa fins moltes hores després no podia contenir el plor, estava en estat de
shock. En aquells moments estava a l’equip de la Meritxell Serret al DARP, que compaginava amb l’alcaldia d’Alpens,
on encara encapçalo l’equip, que hem anat renovant des de 2003. La lectura del Llibre d’en Romeva, amb el repàs de
la descripció detallada dels dies i mesos que van succeir a partir d’aquella comtessa ciutadana sense precedents, i que
ha significat el desenllaç injust de presó i exili pels nostres companys i companyes, m’ha despertat de nou, talment
com no m’esperava. Juntament amb la conferència municipalista d’aquest mes de novembre, amb la cloenda de
l’Ernest Maragall, sempre brillant, i la Marta Rovira, enyorada, serena, i l’evident absència de l’Oriol Junqueras, m’ha
fet adonar com SOM d’incansables la gent que des de llocs molt diversos fem créixer aquest projecte. I em vaig
reconnectar als orígens, a Alpens, al Lluçanès, al perquè em vaig presentar, juntament amb un gran equip, a treballar
pel que jo he entès sempre que era un servei públic.

He pogut gaudir de diversos espais d’aprenentatge que han anat forjant el meu camí,
l’Ajuntament, el Consorci del Lluçanès, l’associació de Micropobles, la Xarxa de Custòdia de
Catalunya, la Direcció General d’ecosistemes forestals i gestió del medi al DARP, podent
participar de diversos òrgans de decisió, gestió, control, i supervisió de programes i polítiques,
sobretot de desenvolupament local i en àmbit rural. Aquest rerepaís, tant oblidat des dels centres
de decisió i de poder, i tant necessari que li donem veu!
I ara sóc aquí, davant vostre, al costat vostre, per continuar treballant per la gent, amb la voluntat
de portar la mirada del món rural a l’epicentre del nostre país i al que ha de ser l’espai de debat
per excel·lència, tal com tantes vegades ha defensat la nostra estimada Carme Forcadell, el
motor que ha de poder fer evolucionar la nostra societat, actualitzant els marcs legals en igualtat
d’oportunitats per a totes les persones, en sostenibilitat, cultura, identitat, i tants d’altres àmbits
necessaris on cal que hi fem sentir la nostra força.
Gràcies per llegir aquesta carta #TornaremaVèncer

Montse Barniol Carcasona
Militant num. 32.770

Equip campanya
Directora campanya: Núria Arau
Cap campanya: Griselda Castells
Comunicació i xarxes: Jaume Vidal
David Camacho
Apoderats: Xavier Rosean
Tresoreria: Lluís Sabatés
Coordinador: Lluís Argemí

Calendari.

Setmana 1. (31 gener – 7 febrer)

CALENDARI.

Setmana 2. (8 febrer – 14 febrer)

CALENDARI.

Setmana 3. (15 febrer a 18 febrer)

Proposta campanya 14F
TEMES CAMPANYA OSONA ELECCIONS 14F

Pressupost:
Disposem d’un pressupost total de 2.350 €

Protocols d’actuació:
Funcionament de la Taula de partits i escenaris de celebració de les Eleccions.
Per a la comunicació institucional i diferents modalitats de vot
Per a la creació de dispositiu COVID eleccions. Oficina, responsables i materials de seguretat sanitària.
Per a la realització d’actes de campanya
Per adequació dels col·legis electorals i procediment de vot en mesa electoral i escrutini.

Proposta campanya 14F
Propostes inicials d’accions per la campanya:
1.

T’ho portem a casa: Repartir 100 llibres (5 per secció local) de l’edició Tornarem a vèncer. Fer campanya de deixar-los i portarlos a casa de la gent i que el tinguin 1 setmana i que ens diguin a les candidates què en pensen.

2. Que les candidates es reparteixin el territori i visitin les seccions locals per parlar de reptes de futur i poder visitar alguna entitat del
municipi acompanyades d’alguna persona de la secció local.

3. Visita dels municipis que tenim govern d’ERC acompanyades d’alcaldia i visita d’algun aspecte rellevant de futur del propi municipi,
entitat, empresa...

4. Cinc articles premsa comarcal (1 cada 15 dies)

5. Reunions telemàtiques temàtiques

PROGRAMA.10 Principals propostes
PRINCIPALS PUNTS PROGRAMÀTICS D’ÀMBIT COMARCAL PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
14F

ACCÉS AL MEDI. Analitzar la problemàtica de l’accés al medi natural buscant les solucions més ajustades a cada entorn. Més
capacitat d’intervenció per part dels municipis coordinadament amb les administracions generals competents en regular l’accés
de la població als espais naturals, que en molts punts han arribat a una massificació insostenible. Actualment hi ha una
demanda creixent per accedir al medi, amb diferents mitjans (a peu, en bici, moto, etc..) i en tot moment de l’any. Cal legislació,
regularització i dotació econòmica concreta i actualitzada als moments que estem vivint.

COMUNICACIÓ DIGITAL. Impulsar l’arribada de la fibra òptica a totes les cases, masies i disseminats. En el territori tenim
ciutadans de segona que ho són perquè no els garantim un dret bàsic com és el d’accés a la banda ampla. Un fet que crea un
greuge comparatiu entre la ciutadania i que cal donar-hi resposta. Una resposta que passa per dotar de recursos econòmics
als ajuntaments (les administracions ens cal donar exemple i no podem parlar d’administració electrònica i no garantir-la a
tothom) perquè puguin cobrir aquesta necessitat i fer possible la connexió de tothom a la comunicació actual.

DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA. Cal ajudar als diferents actors econòmics de la comarca a diversificar la nostra
economia, actualment molt concentrada i per tant dependent del sector agroalimentari. S'ha de promoure l'emprenedoria i
generar oportunitats en els nous sectors que ha fet aparèixer la nova societat (i economia) del coneixement per una banda, i
els nous models de creixement sostenible i economia circular per una altra, models necessàriament relacionats amb la
potenciació de les energies renovables a la comarca i la progressiva eliminació del residu en els processos productius. Cal
potenciar també sectors econòmics relacionats amb l’atenció a les persones (àmbit socio-sanitari) i la cultura i la millora de
l’oferta de feina especialitzada especialment per a joves que han de marxar del territori. Per tal de poder fer més eficient
aquesta diversificació econòmica hem de treballar per la creació de polítiques de descentralització a nivell de país ajudant,
sobretot, a la consolidació de hubs industrials a la Catalunya Central.

EQUITAT SOCIAL. Tal i com es va detectar en el 4rt Informe de competitivitat de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona (2018)
hi ha una certa millora en els resultats econòmics comarcals però aquesta no té correlació en l’àmbit social. Aquest fet es
manté constant i ha concentrat en entorns urbans de la comarca l’augment de població en risc d’exclusió social, afectant a les
persones més vulnerables, com els infants. A la vegada, malgrat la reducció de l’atur, es mantenen col·lectius cronificats i de
difícil inserció a banda dels efectes a llarg termini que portarà La Covid. Aquesta situació condiciona la qualitat de vida i el
benestar de la ciutadania, amb impacte a la salut de la població actual i de les generacions futures. Cal empoderar la població
a través del desenvolupament de l’autonomia personal i de la igualtat d’oportunitats mitjançant sistemes de protecció que evitin
l’exclusió social i garanteixi la dignitat de les persones.

- Atenció i cures: Reformular el model dotant-nos de les eines per reconduir l'estat de benestar actual cap a un model de
benestar més resolutiu i adaptat a la realitat post Covid i comarcal d’Osona. Necessitem actuacions i programes preventius
que ens garanteixin reduir la taxa de pobresa infantil i de gent gran, l’atenció integrada social i sanitària per a persones
vulnerables tenint en compte els entorns familiars i posant en valor les persones cuidadores.

- Educació i família: Cal seguir treballant la idea de pobles i ciutats educadores: posar l’educació al centre de la comunitat,
com un servei essencial, de desenvolupament, d’inclusió i de progrés social i cultural. I cal potenciar els diferents projectes
d’educació comunitària, programes de formació, conciliació, inserció... per a tots i cada un dels diferents col·lectius de la
comarca.

GESTIÓ DE L’AIGUA. Proposarem la creació d’un Observatori Comarcal de l’Aigua. Establir un sistema de gestió del cicle de
l’aigua que garanteixi les inversions necessàries, que sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi
a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom i assegurant també l’adequada conservació de les
masses d’aigua. Establir i desenvolupar un pla per la recuperació dels aqüífers contaminats per anar recuperant part dels
recursos hídrics naturals.

HABITATGE. Proposem un pacte comarcal per l’habitatge. No podem permetre que certs sectors de la població no puguin
accedir a una vivenda. Amb la implicació de totes les administracions, cal sumar esforços per desenvolupar polítiques que
vetllin per la funció social de l’habitatge, especialment des de l’oficina comarcal. Proposem la creació d’una borsa compartida
amb tots els municipis de la comarca tan d’oferta com de demanda fent aflorar els pisos buits propietat de bancs i grans
tenidors, persones físiques i jurídiques, entitats,... per tal d’incentivar l’entrada al mercat de lloguer assequible d’habitatges
desocupats, i garantir el millor habitatge possible a les característiques i necessitats de cada una de les famílies amb
necessitat real d’habitatge. Calen polítiques i legislacions que obliguin a ambdós a optar a l’opció lloguer social des d’un
principi i no només a través de les taules d’emergència. Algunes mesures a desenvolupar: la creació d’habitatge de protecció
oficial de lloguer cada any (Incasol), gravamen en l’IBI per aquells pisos que estan tancats mitjançant una nova legislació
actualitzada o un canvi legislatiu vers les entitats bancàries i grans tenidors per a facilitar el lloguer amb coordinació amb els
ajuntaments de cada municipi i per agilitzar la creació de cooperatives.
•

Potenciar, incentivar l’arranjament interior dels habitatges desocupats directe des de l’administració i assegurar el lloguer a
la propietat.

•

Facilitar la recuperació econòmica del sector de l’habitatge mitjançant la promoció de la rehabilitació d’edificis en termes
d’eficiència energètica, accessibilitat, rehabilitació en masoveria urbana...

LLUÇANÈS. Tot i que en la majoria del document es fa referència a “Osona”, ERC no és aliena al procés que ha endegat el
territori del Lluçanès per esdevenir comarca. En tot cas, les propostes per Osona són també pel Lluçanès. De fet, moltes de les
propostes procuren l’equilibri territorial, la mancomunació d’esforços, les polítiques de desenvolupament rural, la lluita contra el
despoblament, el suport a les petites empreses de productes locals i de transformació artesanal, comerç de proximitat i serveis
a les persones. Mesures totes elles que són de necessària aplicació en ambdós territoris.

MOBILITAT. La situació del transport públic a la nostra comarca és molt deficient en tots els sentits. Cal aprofitar els nous
sistemes tecnològics i d’informació per implementar projectes de transport a demanda i de cotxe compartit i continuar
impulsant la creació d’itineraris carril bici/vianants entre els nostres pobles. Cal trencar l’actual model de mobilitat de la
comarca, basat en el vehicle privat i implementar mesures bàsiques com per exemple la construcció de la doble via de la R3 i
la millora general d’aquesta línia (horaris, trens, màquines expenedores de bitllets...) i la millora de les connexions amb
autobús entre els diferents pobles.

SEGURETAT MANCOMUNADA. Proposarem mancomunar les polítiques de seguretat, per fer-les més eficients i coordinades
amb el Departament d’Interior. Mesures que poden incloure la vigilància i la videovigilància, com la instal·lació de càmeres amb
lectura de matrícules que siguin competència de la Generalitat i assumides en igualtat d’oportunitats, condicions i
consideracions polítiques per tots els municipis. Aquesta videovigilància serà sempre sota escrupolós respecte pels drets civils.
Cal fomentar les accions que facilitin la creació de més llocs de treball d’agents cívics amb competències reals de control i
plantejar la necessitat de poder compartir els serveis de la policia municipal, dels agents cívics i guàrdies de nit entre diferents
municipis.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Cal fomentar les energies renovables per generar l’autosuficiència energètica que necessitem a
Osona i al Lluçanès. Un procés que requereix planificació estratègica col·lectiva per generar el que necessitem i evitar
l’especulació de grans empreses. Aquesta canvi ha de ser compatible amb la preservació dels espais d’alt valor agrícola per
caminar també cap a la suficiència alimentària i l’equilibri sostenible comarcal en temes relacionats també amb la problemàtica
de la qualitat de l’aire als municipis de la plana. La transició energètica només serà possible amb la participació activa del
consumidor per això cal impulsar la creació de comunitats locals d’energia.

Cartes i comunicats
Benvolguts companys i companyes,
Ahir divendres 30 de gener va començar la campanya per a les eleccions del 14 de febrer al Parlament de
Catalunya. Una proposta d’eleccions que no és la que el país necessita en un moment en què la salut hauria de
ser per a tothom la màxima prioritat.
Unes eleccions que s’haurien d’haver fet l’any passat, abans de la COVID, quan el president Torra va decidir que
el govern havia acabat. La gent d’ERC sempre hi som quan hi ha urnes perquè per davant de tot creiem en la
democràcia. I ara ens hi juguem molt i malgrat que les eleccions s’haurien d’haver fet el dia 30 de maig les coses
han canviat i ens toca treballar fort per guanyar el proper 14F.
ERC ha de guanyar aquestes eleccions i hem d’aconseguir que les opcions independentistes per primera vegada
siguin més del 50%. Dues fites que cal assolir per evitar vies mortes que o bé ens portarien per màgia o per
retorn al passat, a un model de societat que la gent republicana sabem que no serveixen per donar servei a la
societat actual.
Per això us fem arribar aquesta carta, perquè ens ajudeu a assolir els millors resultats d’ERC possibles al nostre
territori.

Ho farem entre tothom, des del municipalisme, des de les seccions locals, des de la militància, des de les xarxes
socials, des dels grups de whatsapp ...
Perquè aquesta campanya no és una campanya normal, us volem demanar de:
Activar-nos col·lectivament per aconseguir anar a votar, com a mínim, la mateixa gent que ho va fer l’1 d’octubre. Qui
vagi més a votar guanyarà. Lluitem contra l’abstenció i contra la por.
Organitzar totes aquelles trobades telemàtiques que considereu oportunes des de les seccions locals, des d’entitats,
grups de veïns/es... Nosaltres, les candidates hi serem presents en totes elles. ERC té una xarxa al territori que cap
altre partit té a la nostra comarca i ens cal potenciar-la.

Us compartim actes previstos a nivell comarcal d’ERC que seran telemàtics (*) i que seria important que hi poguéssiu
assistir i que intentéssiu convidar a altres persones més enllà de la pròpia gent ja convençuda i votant d’ERC.
•

2 de febrer: Roda de premsa a les 12h amb Margarida Feliu, Fina Campàs, Montse Barniol, Jordi Fàbrega i Joan
Carles Rodríguez – Presencial només candidates

•

4 de febrer: Acte a Vic a les 19h amb la participació de Roger Torrent, Laura Vilagrà, Marta Rovira, Margarida
Feliu, Fina Campàs i Montse Barniol – via zoom (inscripció a vic@esquerra.cat)

•

31 de gener: Acte a Prats de Lluçanès a 2/4 d’1 a la Plaça Església amb Núria Picas, Montse Barniol i Montse
Boladeras – via instragram

3 de febrer: Acte a Torelló a les 19h. Tema: Transició Energètica amb Joan Capdevila, Margarida Feliu i Marçal
Ortuño – via zoom (ACTE PENDENT DE TANCAR)
5 de febrer: Acte a Manlleu a les 19h. Tema: Equitat Social amb la participació d’Oriol Amorós, Margarida Feliu, Fina
Campàs i Àlex Garrido – via zoom (ACTE PENDENT DE TANCAR)
6 de febrer: Acte a Tona. Tema: ERC un equip de relleus. Des del 1931 fins avui amb la participació de Josep
Huguet, Margarida Feliu i Judit Sardà – via zoom (inscripció a tona@esquerra.cat)
8 de febrer: Acte a Vic. Tema: Dificultats i reptes en proposta legislativa per a les persones Trans* amb la
participació de Marina Echevarría Saenz, Fina Campàs i Margarida Feliu – via zoom (inscripció a
osona@esquerra.cat)
11 de febrer: Acte a Vic de final de campanya amb les candidates: Margarida Feliu, Fina Campàs, Montse Barniol i
Marta Rovira – via zoom (ACTE PENDENT DE TANCAR)
** Aquests actes estaven previstos inicialment en format presencial, oberts i preservant totes les mesures de
seguretat. Al final però, per coherència i responsabilitat s’ha decidit fer-los telemàticament. Les candidates anirem a
cada municipi del territori per poder parlar amb alcaldies, regidories, entitats... per compartir programa i necessitats
específiques. D’aquesta visita es farà una imatge que es compartirà per xarxes i per altres sistemes com bustiades,
etc... o amb el format que cada secció local consideri oportú. Aquest cap de setmana ens acabarem de posar en
contacte amb les seccions locals i regidors/res de cada municipi per acabar de concretar-ne tots els detalls.**

Gràcies per l’esforç que estem segures que fareu. Gràcies per ser-hi sempre. Ens hi juguem molt. Com diu el nostre
president Oriol Junqueras, que esperem pugui participar els darrers dies de campanya, i la nostra companya
secretària general Marta Rovira, en el seu llibre Tornarem a vèncer, ERC som la única eina útil amb estratègia per
liderar i compartir i amb una visió àmplia de què vol dir fer la República Catalana. Objectiu pel qual tots/es seguim
formant part d’aquesta gran família que som la gent d’ERC.

La mateixa carta es va enviar a electes de la comarca, SL i tota la militancia. (En el cas del model enviat a electes hi
havia un acte més en el calendari:

1 de febrer: Trobada a les 19h presentació programa amb electes comarca d’Osona i Lluçanès amb Margarida Feliu,
Fina Campàs i Montse Barniol – via zoom (Inscripció a osona@esquerra.cat)

Voluntariat
Des de l’equip de campanya es va crear a petició d’alguns militants
i/o simpatitzants, una borsa de voluntaris per ajudar durant la
campanya (parades, repartiment de flyers…).
El grup es coordinava a través d’una llista de difusió que gestionava
la Cap de campanya.
Al final, i per la situació de no fer actes presencials es va fer servir la
llista per demanar que ens ajudessin a fer difusió de cada un dels
actes que es van dur a terme amb les candidates. De la mateixa
manera se’ls informava i se’ls enviava tot el material que es va fer
per la campanya tan a nivell comarcal com nacional.
El grup va comptar amb un total de 13 persones interessades a
banda de les candidates i la cap de campanya i directora de
campanya que també n’eren membres.

Articles premsa

Materials difusió

Bustiades
En aquesta campanya s’han fet bustiades a diferents municipis amb el material de difusió elaborat a nivell
nacional: Vic, Roda de Ter, Torelló, Sant Pere Torelló, Espinelves, Viladrau.
Per altra banda hi ha hagut també l’edició d’un flyer específic en diferents municipis: Viladrau, l’Esquirol, Tavertet,
Rupit i Sant Julià de Vilatorta.

Actes

Al carrer i a la premsa

Visites

https://youtu.be/EY0ZkIDNQ9Q

https://youtu.be/GhmiFyOM3gY

https://youtu.be/JmgsBwDKtN4

https://youtu.be/kyGhC_6kgL8

https://youtu.be/UrtJALOs_a0

https://youtu.be/IagBCL5iBuM

https://youtu.be/G-fhD-izU7I

https://youtu.be/IoAUkHxZkdc

https://youtu.be/1CvwSvd6tgs

https://youtu.be/ExLSad0bZcw
https://youtu.be/ov6K81EqFT4

https://youtu.be/IPx9_RUveSU

https://youtu.be/1-dIKsFYuik

https://youtu.be/Fs00-U-PY2A

https://youtu.be/7D8HWKz2zNA

https://youtu.be/hJvyz8gk5qg

Zoom

Els nostres videos
Les nostres 10 principals propostes
https://youtu.be/XjBoWxHUb_g

Margarida Feliu
https://youtu.be/GYu_ZT1UWOo

https://youtu.be/uwMprnCEm9c

https://youtu.be/1O73wTiNoJc

Fina Campàs
https://youtu.be/TnFJhOHiotg

https://youtu.be/ubDUiaG1TAI

Montse Barniol
https://youtu.be/aIpgnaIeO5A

https://youtu.be/OLujMeFMYIY

https://youtu.be/Zq2isBn2JiU

Les dades a les xarxes
Aquesta ha estat una campanya diferent. Des d’ERC Osona – Lluçanès es va decidir, per responsabilitat i
coherència de no fer actes presencials i fer-los tots telemàticament.
Aquesta situació ha suposat un important treball a nivel de xarxes que, alhora, requeria del seguiment i suport per
part de tota la militància, electes i ciutadania en general.
La valoració pel que fa a l’ús d’aquestes eines per part de l’equip de campanya ha estat realment molt positiu i
s’han aprofitat aquests nous mitjans per arribar a la ciutadania.
Pel que fa a seguiment per part dels nostres electes i militants, és evident que el retorn cal treballar-lo bastant
més. Som conscients que malgrat la crida constant a fer retuits, compartir stories i posts… la resposta no ha estat
segurament la més esperada. Hi ha hagut comptes d’electes i militants que han tingut activitat cada dia i per cada
activitat però no podem dir que hagi estat una tendència general.
Així i tot, la valoració no és del tot negativa si ens basem sobretot, en la dificultat del moment, la manca de
coneixement i d’ús d’aquestes eines…
En percentatge podem establir el seguiment i interacció en un 5-10% dels i les nostres electes i d’un 3-5% de la
nostra militància.

Els resultats

Les gràfiques

Ens va quedar pendent…
A l’inici de la campanya, i després dels canvis de data que
vam tenir (14F - 30M - 14F) va sorgir una idea des del
grup Osona Dones seguint la línea que s’havia fet en
altres ocasions. Estava previst fer un fotomuntatge i/o
vídeo amb fotografies de gent amb un cartell amb la
frase: #AlCostatDeLaGent.
La iniciativa va costar d’engegar (de fet feia poc temps se
n’havia fet una) i a banda des de l’equip de xarxes i
comunicació es va valorar que era una proposta que
podia ser susceptible de “memes” a les xarxes i més amb
una campanya com aquesta on la principal eina de
comunicació eren precisament les Xarxes Socials.
Per aquest motiu, i agraint a tothom que ens va fer arribar
les fotografies, vam creure oportú no avançar amb la
proposta i mantenir aquesta eina per a altres temàtiques
o possibles campanyes.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM
QUE HO HA FET POSSIBLE
#AlCostatDeLaGent

