
 

• Nom i cognoms: Víctor Gutiérrez i López 
• Formació/titulació acadèmica: Grau en Turisme per la UOC i tècnic 

superior en Secretariat i comunicació empresarial per la 
Fundació FIAC i INS Les Termes. 

• Ocupació actual: Secretari Administratiu a la UAB  
• Pertinença a associacions i partits polítics: Secretari de l'AV de 

Can Roca, fundador de la ANC local des dels inicis i exercint de 
soci de ple dret, Co-Portaveu a l’associació Primàries Catalunya 
a Terrassa i membre d'entitats com BITER, Plataforma Pro-
Seleccions Catalanes, Plataforma per la Llengua i Voluntaris 
Terrassa. Vaig ser fundador i coordinador local de Joves per la 
Independència. 

• Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal: 
Entre 5 i 10 hores setmanals. 

• Mèrits, motivacions, trajectòria o experiència que el 
candidat/candidata vulgui exposar: Com a mèrit es pot destacar 
quan l’any 2010 se’m va reconèixer com a candidat a capgròs de 
l’any pel fet de la trajectòria veïnal de la que hi porto des dels 15 
anys actiu.  Crec en l’ANC i la democràcia participativa. Em conec molt bé 

aquesta ciutat i les seves associacions. Per tot plegat, crec que puc ser un 
bon membre dins el secretariat de l'assemblea. M’agrada el treball en equip i 
crec en la necessitat de treballar-ne plegats. Vers això, és pot considerar 
trajectòriament el saber conèixer les problemàtiques i entorns socials que hi 
participo de forma activa i incansable. Em considero una persona perseverant que li 
agrada treballar en equip per assolir un objectiu comú i benestant.  He col·laborat 
activament a la consulta del 23 de gener de 2011, al pacte pel dret a decidir on 
participava activament dins també de les taules per la democràcia, partits i el 
referèndum. Quan va ser la campanya del 1-Oct vaig col·laborar en els actes previs 
encartellades i actes púbics. 

• Programa d'actuació. La principal actuació es basa en una pluja de 
idees mitjançant els associats/des donant protagonisme i 
apostant fort per l'ANC al territori i que s’hi treballi en xarxa i en 
format mancomunat per a la nostra ciutat, per això cal fer-ne 
campanyes que ajudin a incentivar el paper de la independència i 
la ciutadania i com es pot treballar en format macomunat. Entre 
totes i tots seguirem el full de ruta aprovat en assemblea i 
crearem noves sinergies que permeten apropar les activitats 



socials fonamentals per al bon desenvolupament de la ciutadania 
i la nostra nació.  

 


