
CARTA DE PRESENTACIÓ A LES PERSONES MILITANTS D’ERC OSONA 

Benvolgudes companyes i companys! 

Amb molta il·lusió i molt respecte alhora, he presentat la meva candidatura 

com a primera persona per a representar Osona al Parlament, que haurà de 

ser escollida en el proper congrés comarcal el divendres 27.  

Em presento. Sóc la Cris Uriel, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Riuprimer i regidora de cultura, medi ambient, món rural i 

habitatge. Actualment, treballant al gabinet de la consellera Teresa Jordà.  

Vinculada a ERC des de fa molts anys, vaig començar treballant com a 

tècnica de l’Ajuntament de Vic i Coordinadora de l’Àrea de Cultura quan 

n’ostentàvem la regidoria. Entre d’altres projectes, vam aconseguir posar 

en marxa el Suport a les Entitats, el què em va permetre mantenir un 

contacte directe i un profund coneixement de les entitats locals i comarcals, del seu funcionament, les seves 

mancances i les seves necessitats, alhora que conèixer i teixir complicitats amb les persones que en formaven part. El 

2009 vaig ser la coordinadora de Riuprimer Decideix, fent tàndem amb l’actual alcalde, Txevi Rovira, amb qui he 

compartit un llarg camí. 

Després d’aquest període, i d’un breu pas com a col·laboradora a l’AMI, vaig fer el salt a Madrid, com a assistent del 

nostre grup parlamentari al Congreso de los Diputados. Un període del qual en guardo un record molt agredolç: de 

l’extraordinària experiència de treballar amb un grup de persones increïbles i de conèixer tot l’entramat d’un sistema 

parlamentari arcaic i obsolet, a veure in situ com s’enduien el nostre President i la resta de companys a Estremera o 

la Dolors i la Carme a Alcalà Meco en furgonetes blindades.  

Quan el juny del 2018 la Teresa Jordà va ser nomenada Consellera, vaig passar a formar part del seu gabinet com a 

Cap de Secretaria. Lloc que ocupo actualment, i que m’ha donat l’oportunitat de conèixer, de ben a prop, el 

funcionament del nostre Govern i del nostre Parlament, però també les problemàtiques, els reptes i el compromisos 

que cal assumir, com a país, amb la pagesia, la ramaderia i el món rural en general: des de la gestió autosostenible del 

nostre territori i l’autosuficiència alimentària, passant per la gestió eficient dels nostres boscos o la importància de 

fomentar les energies renovables sense fer minvar el valor dels nostres espais agrícoles.  

Des de l’ajuntament, en aquest any i mig, com a responsable de les regidories en les que estic implicada, hem posat 

en marxa la Taula del món rural i el Consell de Cultura de Riuprimer, estem fent arribar la fibra òptica als disseminats, 

hem arreglat els principals camins municipals amb el consens de la Taula del món rural, empoderant als seus membres 

des de la cogestió i la coresponsabilitat, hem renovat per complet l’àrea d’emergència, hem aprovat el recàrrec de 

l’IBI dels habitatges buits vinculat a un projecte innovador de lloguer per a joves i estem negociant amb la SAREB per 

a aconseguir més habitatge social per al poble. Una manera de fer republicana! 

Sempre he treballat en un segon pla, des de l’anonimat i sense fer soroll. Però m’he deixat la pell en cadascun dels 

projectes que he iniciat. M’agrada treballar en equip i no em tremola el pols si he de prendre decisions difícils. De 

conviccions fermes, transparent i directa, si el joc és brut, no hi jugaré.   

Tot plegat, és el què vull posar a disposició del partit, de vosaltres, de la comarca, del meu país: la meva experiència i 

el coneixement intern del funcionament de l’administració, però sobretot la meva voluntat de superació davant dels 

entrebancs, la meva capacitat de treball i la convicció que el millor camí per aconseguir un país més just socialment 

només pot ser la República.  

Per això, i des de la meva més sincera humilitat, us demano que em feu confiança! 

Us espero a totes el divendres 27.  

Una abraçada!   

 

Cris Uriel Prat 
Militant 36585 
M. 652806404 
curielprat@gmail.com 

 

Amb les companyes de Madrid, portant 

roses a la Carme i la Dolors, a la presó, el 

dia de Sant Jordi. Evidentment, no les hi 

vam poder lliurar en persona! 
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