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Comptar amb la militància a través dels espais de trobada, 
reflexió i presa de decisions, ajudant a la seva cohesió.

Fer prospectiva dels perfils que tenim i ens manquen, fent 
créixer la militància per a ser representatius de la societat vigatana.

Potenciar la formació i estructuració del projecte de futur per Vic
en els següents eixos claus: feminisme, ecologisme, diversitat, educació i salut.

Establir i mantenir lligams amb diverses entitats i associacions del municipi 
per conèixer les seves opinions, tendències, i ajudar-los en les seves demandes.

Aconseguir solvència econòmica de la 
secció local, per tal de garantir l’activitat política.

Implementar millores en la comunicació interna i externa 
per optimitzar l’impacte mediàtic de les propostes, activitats 
i accions tant del grup municipal com de la secció local.

Feminitzar l’estructura del partit i elaborar discursos 
i propostes amb perspectiva de gènere i feminista.

Impulsar un pla de transició ecològica per la ciutat 
de Vic per lluitar i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Treballar conjuntament amb el grup municipal per elaborar un 
projecte de ciutat alternatiu i innovador, pensant en el Vic que vindrà.

Aportar contingut als debats supramunicipals, 
participant activament a les estructures comarcals i regionals.
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la candidatura

Guillem Dorca 
i Tomàs
Presidència

Clàudia Fontserè 
i Alemany
Organització

Joan Solà de Sardi
Coordinació interna
i finances

Cristina Casals 
i Miralles
Feminismes

Enric Furriols 
i Espinosa
Transició ecològica

Santi Crusellas 
i Rifà
Política Municipal

Albert Palou 
i Vilar
Comunicació

David Pallarols 
i Morata   
Imatge

Elisabet Guix 
i Parés
Ciutadania

Marta Rovira 
i Vergés
Vocal
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Presidència
Guillem Dorca i Tomàs

1992. Visc al barri de la Calla. Soc graduat en Ciències Políti-
ques i de l’Administració per la UPF i màster en Gestió Públi-
ca per l’EAPC. He treballat en l’àmbit de les polítiques socials 

i de la joventut. Actualment soc coordinador de projectes a la Fundació Josep Irla.

En l’àmbit associatiu, he militat al Jovent Republicà des de 2012, on he estat portaveu 
local, així com membre de la declaració de principis de 2018 i de la comissió redactora del 
programa electoral a les eleccions del 14F de 2021. Entre 2018 i 2020 també he format part 
del secretariat nacional del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Milito a ERC des de 2016 i des de 2018 soc secretari d’organització i finances. També soc 
afiliat a Avalot-Joves de la UGT i soc soci d’Òmnium Cultural i el Cineclub Vic.

Propostes clau
1) Fer partícips a la militància del projecte republicà.
2) Teixir relacions amb les entitats de Vic.
3) Créixer en militància, i treballar per ser representatius de la societat vigatana.
4) Potenciar la formació i el debat.
5) Participar activament en els debats comarcals i regionals.
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Organització
Clàudia Fontserè i Alemany

1992. Visc entre Barcelona i el barri de Sant Llàtzer. Soc doc-
tora en Biomedicina i investigadora postdoctoral a l’Institut de 
Biologia Evolutiva a Barcelona. Soc graduada en Biologia Hu-

mana i màster en Bioinformàtica per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, em dedico a 
l’estudi genòmic d’espècies en perill d’extinció en el marc de la conservació de la biodiversi-
tat. Al llarg de la meva carrera professional he realitzat estades d’investigació a Max Planck 
Institute a Leipzig (Alemanya) i a la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca).

Vaig formar-me en música clàssica al Conservatori de Música de Vic on vaig obtenir el grau 
professional en l’especialitat de violoncel. Des del 2019, soc membre de la Jove Orquestra de 
Cerdanyola on també formo part de la Junta de l’associació com a secretària.

A l’abril d’aquest any (2021) vaig decidir fer el pas cap a la militància a ERC i participar
activament en la secció local per fer de Vic una ciutat més sostenible, integradora,
feminista i dinàmica.

Propostes clau
1) Mantenir un contacte més fluid amb simpatitzants i militants.
2) Impulsar cercles de debats i xerrades.
3) Organització de la militància en grups de treball i comissions.
4) Potenciar la formació i estructuració del projecte 
de futur per Vic en els eixos claus.
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Coordinació interna i finances

Joan Solà de Sardi

1992, a Manlleu. Des de fa uns dos anys estic vivint a Vic, al 
barri dels Caputxins. Vaig estudiar física teòrica a la Universitat 
de Barcelona, on he viscut durant deu anys. En l’àmbit laboral 

em dedico al desenvolupament i arquitectura de software.

Vaig entrar a militar al Jovent Republicà l’any 2008. Poc després vaig esdevenir alliberat 
territorial de la Catalunya Central i vaig entrar a militar a Esquerra. El 2011 vaig ser escollit 
portaveu regional del Jovent Republicà i membre de la Direcció Nacional; i el 2016, Secretari 
Nacional d’Organització. En aquest període també vaig formar part de l’Executiva Nacional 
d’Esquerra. Anteriorment a Esquerra havia tingut diverses responsabilitats locals a Manlleu 
i vaig formar part de les llistes municipals el 2011.

En l’àmbit associatiu he format part del Casal Popular Boira Baixa, la comissió de ‘Fes-te 
Jove!’ i la Colla de diables del Serpent de Manlleu. En l’àmbit estudiantil he estat membre 
del Claustre de la Universitat de Barcelona, del Consell d’Estudis de la Facultat de Física i de 
l’associació Hacking Lliure de la Universitat de Barcelona.

Propostes clau
1) Integrar els diferents ritmes, interessos i aficions de la militància.
2) Creació d’una Biblioteca del talent local i fotografia del teixit associatiu.
3) Vetllar que les idees i propostes es traslladin en acció política.
4) Maximitzar el finançament de les campanyes electorals.
5) Aconseguir solvència econòmica de secció local per activitat política.
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Comunicació
Albert Palou i Vilar

1982. Nascut al Barri dels Caputxins. Soc llicenciat en Biolo-
gia amb un màster en Primatologia i també en gestió de la 
Biodiversitat. Em vaig doctorar a la UVic-UCC fent una tesi 

sobre la dinàmica paisatgística de la Plana de Vic i el seu efecte sobre la vegetació i la flora 
d’interès. Actualment treballo al Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, com a respon-
sable de comunicació i promoció, ocupació que he combinat durant anys fent classe als 
graus de biologia i biotecnologia.

Milito a ERC des de 2010, on he format part d’executives anteriors d’ERC Vic, sempre com 
a responsable de comunicació. A la vida associativa de la ciutat, també soc el president 
del Grup Naturalista d’Osona, la delegació de la ICHN a Osona i col·laboro activament en 
diversos projectes de ciència ciutadana relacionats amb el medi ambient.

Propostes clau
1) Conjuntament amb la secretaria d’imatge, fer un pas endavant en
 l’impacte de les accions de comunicació de la secció local i del grup municipal.
2) Millorar les eines de comunicació interna amb la militància.
3) Ajudar a optimitzar l’impacte mediàtic 
de la feina que fa el nostre grup municipal.
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Feminismes
Cristina Casals i Miralles

1996, a Gandesa (Terra Alta). Em graduo l’any 2018 en En-
ginyeria Alimentària per la UPC i el 2020 en Màster en Ciència 
i Tecnologia de la Sostenibilitat a la mateixa universitat. Em 

trasllado a Vic a principis del 2020 per feina. 

Actualment em dedico a la recerca en sostenibilitat al Centre Tecnològic BETA de la UVic on, a 
més a més, hi estic desenvolupant la tesi doctoral. Entro a militar al Jovent Republicà l’any 2016 
i creem la secció local de la Terra Alta on esdevinc secretària d’organització i consellera nacio-
nal. Durant la militància a la Terra Alta participo de l’Assemblea Nacional de les Dones i també 
faig un temps de secretària de feminismes a escala regional. L’any 2017 entro a militar a ERC. 

En l’àmbit associatiu soc Cap de colla de la Colla Gegantera i Grallera de Gandesa.

Propostes clau
1) Dotar-nos de més eines i formació en matèria feminista en l’àmbit intern.
2) Mantenir contacte amb les diferents associacions feministes de Vic.
3) Organitzar xerrades obertes en temes de feminisme.
4) Feminitzar l’estructura i quadres del partit.
5) Elaborar discurs i propostes en l’àmbit feminista a la ciutat de Vic.
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Transició ecològica
Enric Furriols i Espinosa

1993. Visc a Vic al barri del centre. Soc graduat en Biologia i màs-
ter en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial per la Uni-
versitat de Girona. He treballat en diversos centres de recerca 

d’investigació biomèdica de Catalunya i actualment soc autònom i treballo a l’empresa familiar, 
a més, de fer altres projectes en l’àmbit de la biologia i el medi ambient.

Des del 2014 milito al Jovent Republicà i soc membre de la sectorial d’ecologisme. He estat el 
portaveu del Jovent Republicà d’Osona-Lluçanès (2016-2018) i actualment soc portaveu regio-
nal a la Catalunya Central. El 2016 entro a militar a ERC i he format part de l’executiva de Vic 
com a representant del Jovent des del mateix any. Formo part del Consell Nacional d’ERC on 
soc el representant del Jovent Republicà a la mesa. 

Soc soci d’Òmnium Cultural i he col·laborat en diverses campanyes d’àmbit comarcal i nacional. 
També he participat en campanyes de l’ANC. Actualment soc el coordinador regional de la Cata-
lunya Central de l’associació Amnistia i Llibertat. Vaig formar part del Consell d’Estudis del màster 
i l’associació Casal Claret de Vic.

Propostes clau
1) Lluitar contra el canvi climàtic i la sostenibilitat.
2) Impulsar un pla de transició ecològica per la ciutat.
3) Millorar l’anella verda.
4) Unir tots els carrils bici.
5) Potenciar el transport públic a la ciutat i interconnectar-lo amb la comarca.
6) Treballar per la millora de la línia R3.
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Política Municipal
Santi Crusellas i Rifà 

1973. Del barri dels Caputxins. Soc llicenciat en Dret per la 
UAB, advocat en exercici a Vic, amb estudis en gestió i admi-
nistració local. He exercit de professor de Dret administratiu a 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i he estat secretari del Grup d’Advocats Joves de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, així com vocal no judicial de la Junta Electoral de Zona de 
Vic en diverses eleccions.. Soc voluntari lingüístic i també soci de Plataforma per la Llengua.

He estat president comarcal d’ERC, vicepresident de la regional de l’Alt Ter (Osona i Ripo-
llès) i conseller nacional (1999-2004), regidor a l’Ajuntament de Vic (2003-2007) i president 
d’ERC Vic (2007). Des de l’any 2010 fins al 2020 també he estat secretari de finances de la 
secció Local de Vic. Des del 2017 soc vicepresident de la secció local.

Propostes clau
1) Treballar conjuntament amb el grup municipal per tal 
de millorar els resultats electorals a les pròximes eleccions municipals 
i així poder ser una alternativa real a l’actual govern de la nostra ciutat.
2) Augmentar la presència al carrer per tal 
de visibilitzar el nostre projecte republicà.
3) Donar idees i propostes al grup municipal provinents 
d’altres municipis i que siguin aplicables a la nostra ciutat.
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Imatge
David Pallarols i Morata

1995. Del barri de L’Estadi. Soc graduat en Periodisme per 
la UVic-UCC. Actualment treballo de Tècnic de Comunica-
ció per Esquerra Republicana a la Catalunya Central. També 

exerceixo de responsable de premsa, comunicació i imatge a la Fundació UE Vic i la Unió 
Esportiva Vic. Anteriorment, havia treballat en una revista/mitjà d’àmbit comarcal. En l’àm-
bit laboral, i també personal, practico la fotografia.

Entro a militar a les Joventuts d’Esquerra Republicana l’any 2014, on he estat secretari de 
comunicació en l’àmbit local, a Vic (2015-2019), i també comarcal, a Osona (2016-2019). 
L’any 2017 entro a militar a Esquerra Vic on he desenvolupat tasques de suport en l’àmbit 
de comunicació.

Propostes clau
1) Tasques conjuntes i de suport a la secretaria de Comunicació.
2) Potenciar l’ús de recursos i continguts audiovisuals 
i d’elaboració de material gràfic digital i en paper.
3) Implementar l’ús de butlletins per fer una recopilació de 
la feina feta i compartir-la internament i externament.
4) Seguiment i revisió del compliment de la imatge de partit.
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Ciutadania
Elisabet Guix i Parés 

1969. Del barri del Sucre de Vic. Vaig viure dos anys a Do-
nostia i dotze anys a Barcelona, al barri de Gràcia. Enginyera 
superior informàtica en primer terme (Enginyeria la Salle de 

Barcelona) i llicenciada en Pedagogia (UNED). Posteriorment vaig realitzar estudis en el 
Màster d’Investigació Educativa i finalment el Doctorat en Ciències de l’educació. Laboral-
ment he estat analista orgànica i programadora en diversos entorns informàtics. Des de fa 
quinze anys que soc professora de Secundària a la pública, on he desenvolupat diversos 
perfils (coordinadora, tutora, cap de departament, cap d’estudis, etc.). 

Militant de la secció local de forma ocasional des del febrer de 2021. He estat voluntària 
per la llengua, a Càritas Diocesana donant classes de reforç a nens i nenes amb dificultats 
econòmiques, a la gossera d’Osona i en entitats ecologistes i animalistes.

Propostes clau
1) Comunicar els avenços i accions d’ERC a simpatitzants del partit i altres.
2) Lluitar contra el canvi climàtic i el benestar dels animals a Vic i el seu entorn.
3) Crear i realitzar xerrades i accions dels punts prioritaris d’ERC a la ciutat.
4) Establir i mantenir lligams amb diverses entitats 
del municipi per conèixer opinions i tendències.
5) Cercar i establir programes educatius diversos per lluitar 
contra la segregació i altres problemes prioritaris dels barris a Vic.
6) Promoure concursos educatius a Vic i comarca per a bones 
pràctiques en àmbits de la dona, sexualitat, ecologisme, etcètera.
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Vocalia
Marta Rovira i Vergés

1977. Del barri dels Caputxins, actualment exiliada a Ginebra 
per evitar la repressió de l’Estat espanyol. Llicenciada en Dret 
per la UPF i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 

UOC. Militant de la secció local des de 2005, soc la secretària general d’Esquerra Repu-
blicana des del 2011 i he estat diputada del Parlament des del 2012 fins al març del 2018. 

Abans d’assumir la responsabilitat de secretària general, també he estat secretària de Po-
lítica Internacional, Europea i Cooperació, vicesecretària de Política Sectorial i Programes i 
secretària general de l’Aliança Lliure Europea.

He 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 Cata-
lunya (2006-2007). Soc sòcia dels Sagals d’Osona, de la Creu Roja, i d’Òmnium Cultural.
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