
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 
 

 El proper dijous 26 de novembre de 17h  a 18h us podeu connectar a aquest enllaç per si em voleu fer alguna pregunta 
o compartir algun tema o dubte abans del Congrés del divendres 27 de novembre. Estem en contacte.  
https://meet.jit.si/ParlamentMargarida  

 

 
 

Sens dubte un dels dies més importants que he viscut  
27 d’octubre 2017 amb molts companys alcaldes d’Osona  
al Parlament de Catalunya. Ho tornarem a fer. Ho aconseguirem.  


