Presentació de la candidatura a la Secretaria de Política Municipal
Jordi Serra i Macià
Militant 17655
Secció local Roda de Ter
Actualment estic treballant a la Secretaria de Política Municipal d’Esquerra, alliberat des
de la Diputació de Barcelona, on una de les tasques que realitzo es precisament la
preparació de les eleccions municipals del 2023. Per tant, la meva obligació és
col·laborar en la millora del món municipal d’Esquerra a la comarca. Tasca i dedicació
que realitzaré responsablement, sigui o no sigui el secretari de política municipal.
Després d’uns anys passats amb experiència institucional a Roda de Ter i al Consell
Comarcal i també amb responsabilitats passades a nivell orgànic comarcal i regional,
m’ofereixo per dur a terme aquesta tasca, que no és altra que tornar a guanyar les
eleccions municipals 2023 a Osona, amb més alcaldies i més presència a governs per
continuar transformant i millorant els nostres municipis cap a una República Catalana.

Presentació de la candidatura a la Secretaria de Nova Ciutadania
Montse Mas i Mauri
Militant
Secció local del Voltreganès. Portaveu de SOMVOLTREGÀ-AM a l’Ajuntament de les
Masies de Voltregà
Montse Mas Mauri , 44 anys, Em defineixo com una persona senzilla, familiar, amb
iniciativa, amb força, lluitadora, treballadora, creativa. M'agrada el treball en equip,
aportar el millor de mi en tots els projectes . M'agrada ajudar a les altres persones, és
un motiu molt important a l'hora de fer un projecte amb una finalitat social. Li dono
molta importància a la formació constant i l'experiència, bàsic per avançar en la vida i
en el món professional.
Sempre he compaginat les meves dues professions educadora de lleure i
administrativa , fins fa dos anys que només treballo com a tècnica de recursos Humans.
Formo part de diferents entitats :
ERC Dones d'Osona - SOM Voltregà - Les Violetes - Xarxa feminista Osona i el Lluçanès
Bandolers de Vinyoles - Xino Xano
Realització de C.V a persones que busquen feina , sobre tot persones nou vingudes .
FORMACIÓ QUE POT ANAR LLIGADA A LA SECRETARIA :
Directora i educadora de lleure, educadora especialitzada en trastorn de la conducta i
discapacitat, educadora emocional per infants, mediadora escolar.
Gestió d'entitats i fundacions. Perspectiva de gènere als projectes 2020.

Presentació a la Secretaria de Partit en Xarxa
David Camacho i Creus
Militant
Secció local de Muntanyola
Trajectòria professional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra el 1998.
Carrera professional en el sector de les TIC, especialitat en implantació de programari
de gestió empresarial/industrial.
Lloc de treball actual: Analista-consultor de sistemes MES (Indústria 4.0) a MAPEX
Software (http://www.mapexsoftware.com) des de 2014.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/david121cc/
Biografia política
Militant d'ERC des de 2007.
Secció Local Espinelves - Viladrau: Secretaria d'Imatge i comunicació de 2016 a 2019.
Executiva Comarcal: Secretaria de Formació de 2008-2011(presidència de Carles Sanuy)
Executiva Comarcal (2015 - 2016): Secretaria de Partit en Xarxa (presidència de Pere
Prat).
Executiva Comarcal (2016 - 2019): Secretaria de Xarxes Socials (presidència de Jordi
Fàbrega).
Executiva Comarcal (2019 - ): Col·laboració amb l'equip de comunicació liderat per
Jaume Vidal, sense secretaria (presidència de Jordi Fàbrega).
Ajuntament de Muntanyola: Regidoria d'Educació, Finances i Noves Tecnologies des de
2019.
Secció Local de Muntanyola: Secretaria de Finances i d'Imatge i Comunicació des de
2020.

