Vull presentar-me com a candidat(a) a les eleccions del
Secretariat Territorial de l'ANC a Sant Cugat del 14/11/2020
Nom i cognoms:
Data de naixement:

Carles Heredia Sancho
1 d’Abril 1956

Adreça postal:

Rius i Taulet, 70, porta 5

Correu electrònic:

carlosheredia9@gmail.com

Telèfon fix:

Professió:

93 674 51 68
Mòbil
696 64 08 71
Estic Jubilat des del Juliol. Col·laboro amb una associació per
l’orientació del talent emprenedor. També faig petites
col·laboracions a la Universitat Oberta de Catalunya.
Anteriorment he sigut directiu de recursos humans a diverses
empreses nacionals e internacionals

Qui soc i perquè em presento:
La actual Junta està fent una molt bona feina. Em presento per a prosseguir la
seva acció i afegir si cal possibles nous aspectes. El meu focus està en:
1) Aconseguir l’objectiu principal: la Independència i la construcció de la
República Catalana. Avançar de forma tangible, dinàmica, i sense
demora.
2) Atraure més gent a favor de la República Catalana, ja.
3) Potenciar la defensa de l’Idioma i la Cultura Catalana. Evitar la
espanyolització.
4) Democratitzar. Aplicar accions per a fiscalitzar el poder dels polítics i els
seus incompliments.
5) Promoure que la ANC sigui facilitadora d’una nova Cultura i Valors:
consistència, iniciativa, compromís, sinceritat, bé comú per damunt del
corporatiu, etc....
6) Atraure més gent a la ANC
7) Fomentar la il·lusió i la motivació dels socis de l’ANC, e indirectament la

il·lusió dels independentistes. Clima de nous reptes, creativitat,
participació, involucració. Promoure el positivisme. Fomentar els valors
que il·lusionen, els valors ja viscuts l’1 d’Octubre. Que sigui motiu d’orgull
personal el fet de pertànyer a l’ANC. Sentir-nos orgullosos de lluitar per
una societat millor. Consolidar el fet de que l’ANC de Sant Cugat és un
referent.

8) Influir en la mida de lo possible en l’ANC Nacional. Que assumeixi el seu
lideratge en aconseguir la Independència i la República Catalana. Que
optimitzi la seva eficàcia interna, aliena a interessos, burocràcies i
jerarquies. La Nacional rendeix comptes a les Territorials de la mateixa
manera que nosaltres rendim comptes als associats, que son als qui ens
devem.
Per aquests objectius m’esforçaria en aportar les característiques personals
experiència i coneixements que pugui tenir en gestió d’organitzacions,
estratègia, relacions humanes, psicologia social, etc.

Per poder presentar-se cal ser soci de l'ANC amb un mínim de 6 mesos
d'antiguitat fins el 14-11-2020 i estar al corrent del pagament de les
quotes.

Afegir fotografia mida carnet :
Data i signatura: A Sant Cugat a 30 d’Octubre de 2020

S'admetran tota candidatura rebuda a l'adreça
santcugat@assemblea.cat entre els dies 26/10 i
5/11, ambdós inclosos.

Fotografia

Eleccions al secretariat territorial
Tardor de 2020
Ja fa dos anys que vam escollir el secretariat territorial de Sant Cugat del Vallès i toca
fer la seva renovació.

Convoquem el corresponent procés electoral amb el següent calendari :

19/10/2020: Convocatòria d'eleccions al secretariat de SCxI.
26/10 al 5/11: Període de presentació de candidatures.
Presencialment dies 27-28/10 i 3-4/11, de 18:00 a 20:00 a la seu de l’ANC
Per correu electrònic a santcugat@assemblea.cat
26/10: Constitució de la Junta Electoral. A les 18:30 a la seu de l’ANC.
La junta electoral ha de quedar constituïda per un Secretari i tres sòcies/socis
no candidats. Si algú en vol formar part d'aquesta junta, tan sols cal que ho
manifesti al secretariat.
6/11: Publicació de les candidatures.
9/11: Presentació d'al·legacions.
10/11: Proclamació definitiva de candidatures.
12/11 i 13/11: Recollida de votacions anticipades. De 18 a 20 hores a la seu de l’ANC.
14/11: Eleccions al Secretariat. Vot presencial. De 10 a 13 hores a la seu de l’ANC.

