Pla estratègic de treball
Secció local d’ERC Vic
Volem treballar per millorar la vida dels vigatans i les vigatanes construint el Vic
republicà que imaginem: una ciutat referent en polítiques socials i nacionals,
amb barris cohesionats i on no es deixi ningú enrere, líder en la lluita pel clima,
el feminisme, els drets civils i la justícia social.
I entenem que la secció local és un dels elements fonamentals per aconseguirho. El nostre compromís és treballar intensament per enfortir-la i fer-la créixer.
Amb aquest objectiu, ens plantegem els següents àmbits d’actuació:
Creixement: treballar des dels carrers per apropar als vigatans i les vigatanes
el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant nous militants i amics amb
ganes de participar activament en la construcció del Vic que volem.
Participació: fomentar el debat i la formació de la militància i els amics per
augmentar-ne la implicació, tant a nivell local com nacional; treballar perquè la
militància s’impliqui directament en el teixit associatiu de la ciutat, millorant la
participació en entitats, associacions i agrupacions, ja sigui directament com a
partit o individualment.
Representativitat: seguir treballant perquè la secció local sigui un reflex el més
fidel possible de la societat que té la voluntat de representar, amb especial
atenció a l’increment de la militància femenina.
Comunicació: intensificar, ampliar i diversificar la comunicació interna i externa
per millorar la visibilització del treball per a la ciutat i les persones que porten a
terme tant la secció local com el grup municipal.

Territori: augmentar els vincles amb la comarca i amb altres seccions locals
per afrontar els problemes supramunicipals i seguir treballant conjuntament en
la construcció de la república que volem.

Candidat a portaveu local - Roger Mas i Soler (1978)
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat
de Copenhaguen. Llicenciat en Filosofia, Màster en Filosofia Contemporània i
Postgrau en Escriptura per a la Televisió i el Cinema (UAB). Vaig estudiar a
l’Institut Jaume Callís i al Col·legi Sagrat Cor. He realitzat estades
d’investigació al Copenhagen Center for Disaster Research, al Søren
Kierkegaard Forskningscenteret de Copenhaguen i a la Hong Kierkegaard
Library del St.Olaf College (Northfield, EUA).
Em dedico a la docència a secundària i batxillerat des del 2003. També he
treballat com a investigador i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vaig col·laborar amb la junta de Cineclub Vic. Vaig ser membre del Cau del
Remei i jugador de les categories inferiors del CB Vic. Sóc soci d’Òmnium i del
Vic ETB.

Candidat a la vicepresidència i a la secretaria de política
municipal - Santi Crusellas i Rifà (1973)
Pare de dues filles. És llicenciat en Dret per la UAB, advocat en exercici a Vic,
amb estudis en gestió i administració local i actualment també és voluntari
lingüístic. Ha exercit de professor de Dret administratiu durant quatre anys a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i ha estat secretari durant dos anys
del Grup d’Advocats Joves de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.
Ha estat president comarcal d’ERC (1999-2004), regidor a l’Ajuntament de Vic
(2003-2007) i president d’ERC Vic (2007).

Candidat a la secretaria d'organització i a la secretaria de
finances - Guillem Dorca i Tomàs (1992)
Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UPF. Ha treballat en
el món de les polítiques socials, en especial en l’àmbit de la joventut i el treball.
Actualment treballo a la Fundació Josep Irla.
A nivell associatiu, milita a les Joventuts d'Esquerra Republicana des de 2012,
on ha estat portaveu local, i a Esquerra Vic des de 2016. També forma part de
l'Avalot-Joves de la UGT, i és membre del secretariat del Consell Nacional de
Joventut de Catalunya.

Candidat a la secretaria d'imatge i comunicació - Albert Palou i
Vilar (1982)
Del barri dels Caputxins. És llicenciat en Biologia i Màster en Primatologia per
la Universitat de Barcelona, Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la
Biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Ciències i
Tecnologia per la Universitat de Vic, gràcies a una tesi doctoral centrada en la
dinàmica de canvi paisatgístic de la Plana de Vic i el seu efecte sobre els
hàbitats i la flora.
Actualment treballa com a gestor i promotor de projectes de recerca al Centre
Tecnològic BETA de la Universitat de Vic, on també imparteix docència en
l'àmbit de l'ecologia terrestre i la biologia vegetal. També és membre del Grup
de Naturalistes d'Osona, filial territorial de la ICHN, entitat en la qual en aquests
moments ocupa el càrrec de president.

Candidata a la secretaria de les dones - Sílvia Alvarez i Alegre
(1964)
És mare de dues filles. Llicenciada en Biologia, especialitat Zoologia, per la
Universitat de Barcelona, té un Màster en Control de Plagues per l’UV i ha
cursat un Màster en Administració d’Empreses a l’EAE Business School.
Pertany al Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Ha estat professora d’educació
especial i fa 14 anys que dirigeix la seva pròpia empresa de control de plagues,
control d’aigües i patologies de la fusta.
La música, el cant i escriure son les seves passions.

Candidat a la secretaria de medi rural - Albert Ilari i Aniento
(1969)
Enamorat del món rural, és tècnic especialista forestal i tècnic especialista en
medi ambient, és empresari del sector forestal. Membre del Grup de
desenvolupament rural de Catalunya Central d'Esquerra Republicana, així com
la sectorial de medi ambient. Ha estat vinculat al món de les agrupacions de
defensa forestal, al grup d’anellament de Calldetenes-Osona. És pare de l'Oriol.

Candidata a la secretaria de ciutadania - Sandra Quílez i López
(1967)
Està en parella. És Tècnica Superior en Administració Duanera i Comerç
Internacional per la Cambra de Comerç, Indústria i Producció de la República
Argentina. Es trasllada a Catalunya a l’any 2000, on crea l'empresa NQUART
Leather, i es dedica a treballar el cuir per vocació i tradició familiar. Mestra
Artesana des de 2018 pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), es

dedica a l’ensenyament i divulgació de l’ofici a escoles d’art i ajuntaments, a la
restauració de béns culturals, i la creació de productes “Empremtes de
Catalunya”, marca registrada d’artesania que identifica i distingeix productes
artesans de Catalunya.
Defensora de l’artesania, els oficis i els creatius, és impulsora del Carrer de la
Riera com Punt d’Interès Artesanal (7è a Catalunya). Fotògrafa, aficionada a
les stop motion i col·leccionista de Playmobils.
Regidora per Esquerra Republicana de Vic a l'actual legislatura.

Candidata a la secretaria de polítiques socials - Joncal Esquís i
Pou (1973)
Mare de dues filles. Va estudiar joieria a l'Escola Superior d'Orfebrers i Joiers
de Barcelona, auxiliar d'infermeria, i és des de 2009 és Tècnica Superior en
Educació Infantil. Ha treballat en diverses escoles bressol de Vic, i més tard en
escoles d'educació infantil. Actualment treballa al Consell Comarcal d'Osona.
Aquesta trajectòria personal i laboral l'ha portat a treballar per reduir les
desigualtats educatives i les seves interseccionalitat amb gènere, origen, ...

Candidata a la vocalia - Marta Rovira i Vergés (1977)
Llicenciada en Dret per la UPF i en Ciències Polítiques i de l'Administració per
la UOC. És la secretària general d’Esquerra Republicana des del 2011 i ha
estat diputada del Parlament des del 2012 fins al març del 2018. Va encapçalar
amb Oriol Junqueras la candidatura d’ERC–Catalunya Sí a les eleccions del
21-D i va liderar el nou grup republicà al Parlament fins que va haver de marxar
a l'exili. Va néixer a Vic, però ara es veu forçada a viure a Suïssa, lluny de la
seva terra i la seva família. Abans d’assumir la responsabilitat de secretària
general, va ser també secretària de Política Internacional, Europea i

Cooperació, vicesecretària de Política Sectorial i Programes i secretària general
de l'Aliança Lliure Europea.
Ha estat membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Vic, en
representació del Grup d’Advocats Joves (2004-2006) i vocal secretària dels
Joves Advocats de Catalunya (2006-2007). És sòcia d’Òmnium Cultural.

Candidat a la vocalia - Enric Furriols i Espinosa (1993)
Graduat en Biologia per la Universitat de Girona i Màster en Emprenedoria i
Desenvolupament empresarial. Va treballar a la institució CERCA (Centres de
Recerca de Catalunya) i actualment treballa en a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) com a Project Manager.
Entra a militar a les Joventuts d’Esquerra Republicana de Vic al 2014, on
esdevé portaveu comarcal al 2016. També participa a la sectorial de medi
ambient i salut. Des de 2019 és portaveu del Jovent Republicà de la Catalunya
Central. Militant d'ERC des de 2016, és conseller nacional i participa a la
sectorial de Salut i a la d'Universitats, Recerca i Innovació. També és soci
d'Òmnium Cultural i ha col·laborat en campanyes de l’ANC com «Ara és l’hora»
i amb la sectorial de l’Assemblea Nacional de Joves Independentistes. Va
formar part del Consell d'Estudis del màster. A nivell associatiu va formar part
de l’associació Casal Claret de Vic.

Candidata a la vocalia - Carolina Sànchez (1979)
Mare d'una nena de set anys. Laboralment en l'àmbit del turisme des de fa deu
anys, tot i que en formació administrativa i comptable.

Càrrecs Nats de l'executiva:
Portaveu del Grup Municipal - Maria Balasch i Pla (1975)
Diplomada en Magisteri d’Educació Especial i Tècnica Superior en Medi
Ambient. Postgrau en Comunicació i Màrqueting en Acció Social. Des del 2006
és gerent de l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) i membre de la
Xarxa d’Empreses d’Inserció Social d’Osona i el Ripollès (XEISOR).
Anteriorment va estar treballant al Departament de Benestar i Família de
l’Ajuntament de Vic i com a cap d’estudis del Taller d’Ocupació. És regidora de
l’Ajuntament de Vic des del 2015. Actualment és Portaveu del grup municipal i
Consellera i Portaveu del grup del Consell Comarcal.
Durant 20 anys va formar part de l’Agrupament Escolta Guillem de Montrodon
de Vic, formant part els últims quatre anys de l’equip directiu. També va crear
l’associació SIDART i va ser membre del grup de la Catalunya Central del
Consell Audiovisual de Catalunya. Vinculada al món de la cultura durant molts
anys a través de Ventall Teatre i actualment membre de la junta d’ETC Teatre.

Representant del Jovent Republicà – A definir dins l'assemblea
del casal del Jovent Republicà de Vic.
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