
 
 

CANDIDATS 
 
Carles Valls Arnó 
Empresari sector instal·lacions elèctriques i relacionats amb la construcció. Casat,  49 
anys amb dos fills. 
Propietari de l´empresa INSTAQUATRE S.L, empresa dedicada a les instal·lacions 
elèctriques, clima, acs i gas així com gestora d´infraestructures de telecomunicacions 
de fibra òptica, actualment fent desplegament en diverses petites poblacions 
osonenques formant part de la unió “comu” juntament amb altres empreses del 
sector. 
Copropietari de l´empresa JULA LLOGUERS S.L, empresa dedicada a subministrament i 
lloguer d´eines i materials de construcció i ferreteria així com transports de tot tipus de 
maquinaria amb camió grua i plataforma. 
Copropietari de l´empresa EMGECO FACILITY SERVICE S.L empresa dedicada al 
manteniment multitècnic de centres de treball, especialitzada en centres sanitaris i 
mútues. 
 
Clara Vilaplana 
Sóc la Clara Vilaplana, sóc llicenciada en Ciències Ambientals i treballo de professora 
de biologia en un institut de la comarca d’Osona. No he estat militant de cap partit 
polític però m’interessa i m’inquieta la condició en que es troba Catalunya i la seva 
gent. Per això, ja fa temps que col·laboro amb l’Assemblea com a voluntària.  
Ara, però, voldria fer un pas més i dedicar-hi més temps i treball.  
Ara és el moment d’unir esforços, a nivell col·lectiu, per aconseguir la independència 
de Catalunya. Ara és el moment de donar tot el que pugui, a nivell individual, per 
aconseguir la llibertat del meu país. 
 
Fèlix Jurado Escobar 
Em dic Fèlix Jurado Escobar, nascut a Vic a l’any 1954, advocat, professor de dret 
tributari a la UVIC-UCC, de pares andalusos, que van venir a Catalunya a finals dels 
anys quaranta, casat, tinc dues filles. 
Antic militant del PSUC i de CCOO. Candidat a regidor en les eleccions municipals a 
l’Ajuntament de Vic dels anys 1979 i 1983. 
Fa molts anys que vaig deixar la militància política activa i en aquest moments no 
m’identifico amb cap partit polític concret. 
Com tinc la convicció que en els propers mesos ens juguem el nostre futur com a país 
vull fer un pas endavant i m’agradaria donar un cop de ma actiu a l’Assemblea 
Nacional Catalana, que em sembla és l’organització que treballa més i millor per 
aconseguir la independència de Catalunya i, per això, després d’una conversa amb la 
meva filla i amb la Carme Godayol, he decidit presentar la meva candidatura per 
formar part de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial d’Osona per la 
Independència. 
 
 



 
 

Ferran Garriga i Señé 
Em dic Ferran Garriga i Señé, sóc de Tona i tinc 32 anys. Fa 2 anys que estic casat amb 
l’Helena i tinc un fill d’11 mesos que es diu Aran i és una passada ;) 
Sóc Enginyer tècnic industrial i he fet un Postgrau en gestió d’eficiència energètica. 
Actualment sóc el responsable del departament d’execució d’obres en una empresa 
d’instal·lacions frigorífiques i de climatització. 
Pertanyo a varies entitats però des de fa uns anys estic centrat sobretot a “Tona 
Decideix!” i l’ANC, on a nivell municipal bàsicament realitzo tasques de coordinació, 
organització i comunicació (tot i no tenir-hi cap càrrec) i a nivell regional i nacional 
col·laboro i participo de tot el que esta al meu abast. També sóc soci d’Òmnium 
Cultural. 
No he militat mai en cap partit polític. Els últims 4 anys he estat regidor de  
l’ajuntament de Tona amb una agrupació d’electors independent sense vinculacions 
amb cap partit polític ni les seves marques blanques. Vaig decidir no presentar-me a 
les properes municipals per poder-me dedicar, encara més, al país en aquest moment 
tant decisiu. 
Estic vinculat activament al moviment independentista des dels 16 anys participant en 
diferents organitzacions i col·lectius. El 2003 Vaig ser un dels impulsors de La Traca de 
Tona (organització juvenil de l’esquerra independentista). El 2009 vaig ser coordinador 
del 13D a Tona i posteriorment president de “Tona Decideix!”. El 2010 vaig formar part 
de l’organització del Lipdub per la Independència a Vic i el 2012 de la Flashmob per la 
Independència a la plaça de Catalunya de Barcelona. Des del juny del 2011 em vaig 
implicar amb el Moviment per la Independència (MxI) articulat entorn de la 
Conferència Nacional per l’Estat Propi (CNEP) amb l’objectiu de constituir l’ANC el 
2012, procurant actuar sempre amb una certa discreció perquè la meva condició de 
càrrec electe no pogués afectar l’ANC, especialment a nivell de poble. Vaig formar part 
del comitè de campanya d’”Un país normal” d’Òmnium Osona el 2013-2014. 
Les últimes setmanes, m’he decidit a presentar-me a les eleccions al SN de l’ANC i, 
també a les d’Osona per la independència i, per tant, comprometre’m a treballar 
durant el proper any en aquests espais per assolir els objectius de l’ANC. 
 
Jordi Ponsa Vidal 
Motiu pel qual presento candidatura: 
Mitjançant la pressió que ha fet la societat civil, s’ha aconseguit una majoria 
independentista en el parlament de Catalunya i segons els últims 
esdeveniments, on està previst la celebració d’un referèndum pel proper any 
2014, considero que l’ANC tindrà novament un paper importantíssim en quant a 
conscienciació i divulgació de les avantatges del vot afirmatiu . 
Amb la presentació de la meva candidatura, m’ofereixo a seguir treballant 
segons el full de ruta de l’ANC, acceptant aquella implicació personal que el 
projecte reclama. 
Detallo les últimes col·laboracions realitzades: 
• Col·laboració amb la organització del 13-D. 
• Participació com a coordinador en la Gestora de Vic per 



 
 

d’Independència. (09/2011) 
• He format part de l’ANC-VIC des de la seva creació, 02/2012, fins a 
principis del 2014, ocupant el càrrec de Coordinador. 
• He col·laborat amb l’ANC-OSONA fent d’enllaç entre la comarcal i la 
nacional participant en la comissió d’estiu i organitzativa del 11-S 
Altres dades: 
• Actualment formo part de l’Associació Cultural Sagals d’Osona. 
• No ocupo cap càrrec de responsabilitat ni de decisió en cap partit polític. 
• Actualment treballo de director comercial en una empresa de Vic. 
 
Laia Jurado i Canadell 
Em dic Laia Jurado i Canadell, sóc de Vic ( La Ciutat dels Sants). 
En l’actualitat, sóc funcionària de l’escola pública. 
Treballo en una escola de Granollers, en la qual, en sóc la secretària i tutora d’una 
USEE, però també he fet de mestra d’educació especial, mestra de suport, mestra 
tutora de primària... 
També he treballat a l’escola concertada d’educació especial L’Estel de Vic. 
Sóc llicenciada en psicopedagogia, també tinc la diplomatura de Mestra d’Educació 
Especial, un màster en Educació Inclusiva i un postgrau en Direcció i Gestió de Centres 
Educatius. 
He estat 5 anys regidora de l’ajuntament de Vic, treballant per millorar la ciutat en tots 
els àmbits, sobretot en aspectes educatius. 
En l’actualitat sóc membre de l’associació ACTE (Associació Catalana Telemàtica 
Educativa) on imparteixo un curs d’estiu. 
 
 
Marc Güell i Masramon  
Nascut un 11-S, de 1984, sóc periodista, però, sobretot, català i osonenc. Implicat des 
de fa anys en la vida social de la comarca (bàsicament, a Taradell i a Vic), m’agradaria 
formar part de l’equip coordinador de l’ANC Osona.  
Des que fa un any em vaig fer soci de l’Assemblea, he vist de prop la feina feta per 
l’equip actual. La seva empenta, energia i il·lusió m’han animat a sumar-m’hi. 
Com a periodista, he seguit de prop els passos que ha fet l’ANC des del seu naixement i 
és innegable que ha esdevingut una entitat imprescindible per portar Catalunya cap a 
la independència. El garant necessari d’un procés que construirà un nou estat.  
Des de la meva formació en l’àmbit de la comunicació, pretenc aportar el meu granet 
de sorra en la construcció i difusió del nou estat, perquè el nostre objectiu deixi de ser 
un somni per ser, d’una vegada per totes, una realitat. 
Em podeu seguir al bloc: http://desemboirantosona.wordpress.com.   
 
Núria Riera Capdevila 
Em dic NURIA RIERA CAPDEVILA, soc de Vic, i tinc 63 anys d'edat. Estic jubilada. 
Tinc els estudis de Diplomada en lnfermeria i vaig treballar durant 20 any a l'Hospital 
de Granollers. A Vic he treballat com a gerent de l'Aparcament del passeig. 

http://desemboirantosona.wordpress.com/


 
 

Actualment faig de voluntària a l'Associaci6 de disminuïts físics d'Osona (ADFO) i 
també col·laboro a marxandatge de l'Assemblea d'Osona. 
Vaig militar a Nacionalistes d'Esquerra des de la seva fundació fins que es va dissoldre. 
Des d'aleshores només he estat a l'Assemblea Nacional Catalana. 
En la recta final del camí cap a la independència m'agradaria dedicar el temps que 
pugui a fer la feina que calgui per aconseguir-ho. Em sembla una bona manera 
participant en la coordinadora Territorial d'Osona i acceptant el compromís que això 
significa. 
 
 


