
Nom i cognoms: Olga Vilà Armadàs

Formació/titulació acadèmica. Diplomada en Ciències
Empresarial

Ocupació actual. Administrativa

Pertinença actual i en el passat a associacions i
partits polítics, fent constar càrrecs i
responsabilitats exercides i vigents.

o Actualment, formo part de la junta de l'associació
de veïns del meu barri.

o Vaig tenir el càrrec de tresorera i secretaria
del Moviment Primàries per la independència
de Catalunya del qual vaig presentar la meva
dimissió el maig del 2021.

 Compromís orientatiu d'hores de disponibilitat de
mitjana setmanal.

o Entre 3 h i 5 hores setmanals. Entenent que hi haurà
moments que segurament hauran de ser més.

 Mèrits, motivacions, trajectòria o experiència 
que el candidat / candidata vulgui exposar.

o He estat de voluntària en diferents entitats de la
ciutat entre elles Creu Roja.

o Vaig formar part de la candidatura de Primàries 
Terrassa que es va presentar a les eleccions 
municipals el maig del 2019.



 Programa d'actuació.

Coma ANC local ens hem d'acostar més a la gent i per 
això crec que hauríem de començar fent actes arreu de la
ciutat i no només els barris del centre on la majoria de 
gent ja ens coneix.
També em mirar de tornar als inicis i ser molt més 
contundents, ara mateix els partits independentistes que 
tenim governant es pot dir que no estan fent res per la 
independència de Catalunya més aviat tot el contrari. Per
això penso que en l'àmbit municipal l'ANC pot fer moltes 
més coses de les quals està fent i això segurament faria 
que la gent en l'àmbit local s'acostés més a nosaltres.

Si algú vol saber alguna cosa més de mi, pot contactar 
amb mi a través de les meves xarxes socials:

Twiter: 

@Ovilaar 

Telegram: 

@ovilaar

https://twitter.com/Ovilaar
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