Informació aportada pels candidats:
1. Montserrat Molas Puigvila: Infermera familiar i comunitària en el Equip
d’Atenció Primària de Sta Eugènia de Berga des del any 1990 , en el
consultori de Taradell des del 2012. Infermera es la meva professió i la meva
vocació, el cuidar i tenir cura de les persones una de les millors satisfaccions,
que he pogut tenir. Divorciada i mare d’una filla. Membre de l’AIFICC
associació d’Infermeria Familiar i comunitària, he estat membre de la junta
durant 10 anys assumint diferents càrrecs, actualment soc membre del grup
de treball de gestió de casos, però no de la junta. No he format part mai de
cap partit polític, l’ANC m’ha semblat sempre una molt bona manera de
participar en la política del país , ja fa molt de temps que en soc membre i
participo en algunes activitats. La política forma part de la nostra vida
quotidiana, ens hi impliquem o no, des dels meus 20 anys que m’ha
interessat, però fins les mobilitzacions que ha anat proposant l’ANC com la
cadena humana i en totes elles, no m’havia implicat mai. Son moments
complicats i de compromís amb el país, es per aquest motiu que en aquest
moment m’he animat a presentar-me per formar part de la coordinadora ANC
Osona. Estic activa laboralment, però disposo d’una mica de temps per poder
formar part de la coordinadora, si soc seleccionada esperó poder aportar el
meu granet de sorra en aquesta entitat i en el canvi que esperem es produeixi
en el país.
2. Ramon Constansó Farré: Programador de màquines de control numèric,
vaig començar a treballar a la territorial de la Vall del Ges el 2014, de la que
he estat coordinador des del 2015 fina ara, un cop acabats els dos cicles que
permeten els estatuts. La voluntat de seguir treballant a l’Assemblea de forma
activa i el desig de fer-ho en un altre àmbit són el que em motiva a entrar a la
coordinadora d’Osona, amb la mateixa dedicació amb que ho he fet a la
meva territorial.
3. Ramon Barniol: Sóc soci de l'ANC diria que des de que va començar a la
comarca. Era membre del Consell Assessor de l'ANC a Osona. Vam iniciar
amb altres companys la Territorial de Calldetenes de la que sóc coordinador.
Sóc metge. La motivació és pel fet de participar en l'ANC on faci falta, em
considero molt actiu en el projecte que té l'Anc i ara en la comarcal d'Osona.
4. Jaume Gallart Bau: Sóc independentista des dels 16 o 17 anys, quan vaig
començar la meva militància al Casal Bac de Roda del carrer de la Fusina de
Vic. En l’actualitat, sóc militant de l’Assemblea, Òmnium i del CDR Vic.
Accions realitzades per al país:
· Accions de l’ANC. Gairebé totes
· Marxa dels Vigatans. Totes les edicions
· Pacte dels Vigatans, a Sant Sebastià (Vic-Sta. Eulàlia). Diverses edicions
· Diada de la Catalunya Nord (2n dissabte de novembre). Diverses edicions

· Diada del 25 d’abril del País Valencià. Diverses edicions
· Diada del 9 d’octubre del País Valencià. Diverses edicions
· Acampades joves de les JERC. 9 edicions
· Saraus del Jimmy Jazz (Igualada)
· Aplec independentista de Sant Feliuet
· Diades de l’Onze a Barcelona
· Altres accions d’altres col·lectius: Comissió Una Nació, Una Selecció, “La
Senyera més gran del món”, etc.
Tinc disponibilitat de tardes i vespres i gairebé tots els caps de setmana.
5. Aleix Andreu Oliver: Nascut el 30 d’agost de 1.970 a Vic - Casat i amb 3
fills.
Veí de Santa Eulàlia de Riuprimer. Diplomat en Informàtica i Enginyer Tècnic
Industrial Elèctric.
Relació de les principals activitats associatives de les quals formo o he format
part:
Soci de l’Assemblea Nacional Catalana (des de la seva fundació)
Tresorer de la Plataforma Ràdio Vic en Català (2001).
Membre de la junta de l’Associació del Amics de la Bressola (des del 2001) i
president de l’Associació del Amics de la Bressola (des del 2010), i secretari
de la Fundació La Bressola (2003-2015).
Impulsor i posteriorment col·laborador de la Comissió Onze de Setembre
Osona i de la Marxa dels Vigatans (2002-2014).
Tresorer de l’Associació Catalana Pro Senyera més gran del món (des del
2003).
Vice-president de l’Associació Cultural EspaiCat (2005-2011). Aquesta
associació va organitzar l’escenari EspaiCat per a grups en català al MMVV
(2005-2007), va impulsar i tramitar de la declaració de l’ermita de Sant
Sebastià com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) (2008-2011), i va
iniciar la organització de l’Aplec Independentista de Sant Sebastià
(actualment l’Aplec del Pacte dels Vigatans) (2008-2009).
Responsable de la plataforma Vic Decideix (Osona decideix) de la confecció
de les taules i col·legis electorals de Vic amb voluntaris pel referèndum del 13
de desembre de 2009.
Membre de la Comissió de formació de voluntaris de la Coordinadora
Nacional per la Consulta sobre la Independència (2009-2010).
Magraner del Regiment de la Diputació del General de Catalunya de
l’Associació de Miquelets de Catalunya (des del 2012).
Membre del plenari de la Plataforma d’Enllaçats per la Llengua (des del
2013).
6. Marta Riera Morató: M’agradaria aportar el meu gra de sorra i col.laborar
perquè el

nostre país sigui més just, tenint en compte la situació política que estem vivint
Actualment. El temps lliure de què disposo voldria dedicar-lo a realitzar tasques
a l’Assemblea.
7. Jordi Vidal Valls: Igualadí d’origen i ciutadà de Vic, acumulo a dia d’avui
tants anys de vida en una ciutat com en l’altra. En els meus anys d’adolescent
vaig formar part de l’escoltisme, des d’on amb alguns amics i companys vam
constituir el primer grup de Voluntaris Forestals (Departament d’Agricultura) de
la comarca de l’Anoia.
Després d’estudiar Enginyeria Tècnica en Química Industrial (UPC), d’ampliar
estudis amb un màster en Direcció Tècnica de Processos d’Adobat de la Pell
(UPC) i un postgrau en Perfeccionament Directiu (Centre d’Estudis Caixa
Terrassa-University of South Carolina), vaig treballar durant dotze anys en una
empresa d’adobat i acabat de la pell a Igualada, fent de tècnic als inicis i
finalitzant amb la direcció de fàbrica, incidint en la millora d’àmbits diversos com
el de la planificació de la producció, el de la gestió del personal, o el dels
sistemes de qualitat. Durant els anys d’implicació a la indústria adobera, vaig
formar part de la Comissió de Medi Ambient del Gremi de Blanquers d’Igualada,
l’èxit primordial de la qual va ser negociar amb l’administració i convèncer als
industrials de constituir una societat per la construcció i explotació d’una planta
conjunta de tractament d’aigües residuals, fet assolit exitosament el 2004.
L’experiència acumulada a nivell tècnic i mediambiental, va permetre’m que el
projecte de final de carrera fos reconegut amb el primer “Primer Premi a la
Sostenibilitat” convocat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i el Banc
Sabadell.
Després d’aquesta etapa, vaig iniciar un nou repte professional per dirigir una
empresa de tecnologia mèdica (dispositius, software i dades) de Barcelona,
especialitzada en l'àmbit de la electrocardiografia digital, durant el qual vaig
endegar projectes de recerca, disseny, desenvolupament i fabricació de
productes i serveis, i el seu posicionament al mercat. Durant aquest període vaig
conèixer i viure el món del finançament públic i el de la inversió privada (a través
de projectes de recerca, family office i capital risc).
A dia d’avui, i des de fa poc més d’un any, dirigeixo el Leather Cluster
Barcelona, associació composta per més de quaranta associats de diferent
naturalesa, que abasta la cadena de valor del sector de la pell de Catalunya
(des de la ramaderia fins la indústria de la moda i el luxe), i que té per objectiu la
seva dinamització i projecció internacional, seguint la metodologia de treball
pròpia dels clústers, és a dir, definint reptes estratègics, desplegant objectius i
operant en comissions, liderades aquestes
últimes per diferents associats.
Sóc pare de tres fills, enamorat de la Clàudia, i m’apassiona viatjar i llegir per
descobrir noves formes de copsar la vida, i perdre’m per camins i muntanyes ja
sigui caminant, corrent, anant en bici o amb esquís amunt i avall.

