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Fem comarca
Fem Segrià
Companyes i companys,

Tenim davant uns temps complicats, marcats per una pandèmia i les seves greus conseqüències 
socials i econòmiques, que fa que sigui, més necessari que mai, unir esforços pel territori, posar-
lo en valor i enfortir el nostre projecte polític pel Segrià.
 
La nostra candidatura té com a objectiu, desenvolupar una gestió comarcal participativa i 
col·laborativa, que serà també transparent, ètica i oberta, i que aproparà la informació i les 
decisions al territori, amb el diàleg i el retiment de comptes com a premisses de partida, i amb 
els valors del republicanisme com a eix.

Tenim el repte de les Municipals 2023, on haurem de treballar per mantenir i potenciar la creació 
de complicitats, que ens serveixin com a base per la futura elaboració de llistes i que alhora 
consolidin la presència republicana a la comarca.

Treballarem per recolzar, acompanyar i formar a la militància, les seccions locals i els càrrecs 
electes, amb la voluntat d’enfortir-nos com a partit, fer de pont, escoltar, treballar i crear 
xarxa.

Creiem necessari incentivar una militància activa, promoure pensament polític, fer aflorar 
el talent del territori, crear espais de participació i debat amb l’objectiu de buscar vincles i 
compartir experiències, per enriquir el nostre projecte comú.

Volem transmetre el relat i discurs del partit, amb la màxima eficàcia, canalitzant la informació i 
aconseguint una bona coordinació interna dels àmbits institucionals i orgànics.

Cal continuar potenciant la comunicació interna, que és tant important com l’externa, perquè 
permet donar eines i arguments a la militància i electes locals, que són qui “donen la cara” als 
nostres pobles, pel projecte compartit de governança republicana.

Estem orgulloses i orgullosos de la nostra terra, i perquè Som Segrià i Fem Comarca, reivindiquem 
el territori i volem construir complicitats amb l’entorn, perquè per assolir els nostres objectius 
polítics necessitem arribar a molta gent, sectors, entitats i teixit social. Perquè en la construcció 
de la República Catalana tots som necessaris!! 

Us animem a sumar-vos al nostre projecte.

Salut i República!!
Gemma Massana i Toni Bosch



Eixos principals de l’acció comarcal 2020-2024:
Consolidar la presència republicana a la comarca.

Reforçar l’estructura i la cohesió.

Empoderar la militància i obrir el partit a futures incorporacions.

Els nostres objectius:
Créixer en nombre de candidatures i de regidories a les municipals del 2023.

Fer un acompanyament de tots els càrrecs electes, tant a govern com a l’oposició. 

Crear discurs propi i amb marca d’Esquerra Segrià per tal de consolidar els resultats 
de les darreres eleccions del 2019, on la nostra militància tingui un paper important i 
principal per aconseguir aquest objectiu.

Formació dels càrrecs electes i de la militància.

Posar en valor i defensar el territori. Potenciar sectorials que afectin més al territori. 
Creació d’una Secretaria específica pel Sector Agroalimentari.

Transmetre el relat i discurs del partit amb la màxima eficàcia, utilitzant tots els 
mitjans disponibles avui dia per aquesta tasca. 

Potenciar trobades en clau municipal al Segrià, per compartir experiències, crear 
xarxa, generar sinergies. 

Fidelitzar la militància, promovent la militància activa, creant espais d’intercanvi 
d’idees, generadores de pensament polític, amb la voluntat d’enfortir-nos com a partit.

Convocar pel territori de manera itinerant les Executives Comarcals.

Seguir promovent la major participació i presència de les dones en l’organització i 
en les institucions de la nostra comarca.

Establir un pla de treball/acció per la comarca, per marcar les prioritats a nivell de 
comarca i desenvolupar el potencial humà, econòmic i social.

Generar vincles i col·laboració amb el Jovent Republicà, a fi d’apoderar els futurs 
quadres de la comarca, donant suport a les seves iniciatives. Creació de la Secretaria 
de Joventut.

Coordinar l’acció política entre les diferents institucions on ERC Segrià té 
representació comarcal però també en les institucions fora de la comarca com són la 
Diputació, el Parlament el Congrés o el Senat.



Candidatura a l’Executiva Comarcal del Segrià
Gemma Massana i Cosialls
Presidència
gemmamassana@gmail.com
“Afronto el repte d’encapçalar la candidatura 
d’Esquerra al Segrià amb el ferm compromís 
de treballar per la comarca i la seva gent, 
amb voluntat, determinació i la força que 
dóna el fet de ser dona.”

Toni Bosch i Carabante
Secretaria General
bosch.toni@gmail.com
“Impulsarem les diferents accions de 
les diferents secretaries de la executiva 
comarcal, amb una mirada cap als militants 
amb l’objectiu, ferm i compromès, de 
treballar pel Segrià i pels seus municipis.”

Sandra Marco i Casals
Secretaria d’Organització
smarcoc73@gmail.com 
“Gestionarem i recolzarem en el dia a dia 
de la comarca, acompanyant en el treball 
de les seccions locals i secretaries, sempre 
amb la voluntat d’enfortir-nos com a partit 
al Segrià.”

Anna Belló i Tarsà
Secretaria de Finances
abellotarsa@gmail.com
“Aportaré el meu treball honest i 
responsable per la nostra comarca i 
continuarem treballant per garantir la 
màxima transparència.”

Mireia Pomar i Natal
Secretaria de Comunicació
mireia.pomar@gmail.com
“Donarem veu al partit i a tots els nostres 
representats a la comarca. Reforçarem els 
canals de comunicació de tots els nostres 
municipis per a fer arribar el nostre missatge 
arreu.”

Helena Martínez i Siurana
Secretaria de les Dones
helena_martinez_9@hotmail.com
“Incorporar la mirada feminista de manera 
transversal a tots els àmbits que ens 
afecten. Feminitzar la política per tenir la 
comarca i el país que volem.”

Ferran Accensi i Torres
Secretaria de Política Municipal
ferranaccensitorres@gmail.com 
“Aproparem la Governança Republicana a la 
ciutadania amb l’objectiu de sumar aliances 
que ens ajudin a obtenir el major nombre de 
representats i alcaldies a tots el municipis 
del Segrià.”

Rosanna Ramírez i Forcat
Secretaria de Ciutadania
rosanna130673@gmail.com
“L’atenció a les persones de la nostra 
comarca i les més vulnerables serà un dels 
nostres eixos vertebradors, especialment 
cap a aquelles que ho tenen més difícil.”

Josep Antoni López i Blanco
Secretaria de Transició Ecològica
butiaitona@gmail.com
“Proposem un equilibri de la productivitat 
econòmica amb la protecció del entorn 
natural , que és el tresor del Segrià. 
Revaloritzar la gent que cuida , viu i s’estima 
el món rural.”

Xavier Eritja i Ciuró
 Secretaria d’Acció Política i Sectorial
xeritja@gmail.com
“Des de l’experiència com a activista cultural 
i polític, sempre he cregut prioritària la 
mobilització de les classes populars en la 
construcció de la nova República.”

Carles Ferrer i Martínez
Secretaria de la Militància
loxals@gmail.com
“Recolzarem i enfortirem la base i la 
militància, amb l’objectiu de ser capaços de 
buscar i sumar el talent que tenim en cada 
un dels municipis de la nostra comarca.”

M. Rosa Asensio i Montserrat
 Secretaria de Formació
mrosa.asensio@gmail.com
“Copsarem les inquietuds i anhels que 
comporta el marc polític local per tal d’oferir 
formació com element clau per fer de la 
política un servei i garant del Projecte d’ERC.”

Sílvia Fernàndez i Pena
Secretaria de Joventut
silviafernandezpena@hotmail.com
“Liderarem una comarca on el jovent se 
senti representat i tingui veu, amb la vocació 
d’integrar-los al nostre projecte, perquè al 
cap i a la fi, ells són el nostre futur.”

Sergi Capdevila i Corral
Secretaria del Sector Agroalimentari
sergi.albatarrec@gmail.com
“Treballarem per potenciar el sector 
agroalimentari a la comarca, donant valor 
al potencial humà del territori i aprofitant el 
medi natural amb la major eficiència possible.”

Jaume J. Moll i Garcia 
Secretaria Relacions Institucionals 
jaumejmoll@jjmoll-advocats.com
“Fomentarem la col·laboració i cooperació 
entre institucions, entitats, i col·lectius 
del Segrià donant a conèixer les nostres 
actuacions i propostes.”


