
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. 
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