
 

 

 

ACTA REUNIO EXECUTIVA COMARCAL GARRAF 
 

Dia:  7 de juliol del 2015 

Hora: 19:00 

Lloc:  Masia de Can Puig de Sant Pere de Ribes 

Assistents: 

- Josep Graells 

- Nuria Casanovas 

- Mercè Buela 

- Lluis Millans 

- Nuria Cañete (representació Sant Pere de Ribes) 

- Jesús Teràn 

- Jordi Medina 

- David Agüera 

- Carles Franco 
 

D’acord amb els Estatuts, el Reglament de Règim Intern , i després d’haver-ne convocat a tots   
en el lloc, data i hora indicats es reuneix l’executiva Comarcal d’ERC Garraf sota el següent 
ordre del dia:  
 
Ordre dia: 

- 1) Valoració de les eleccions 27S 27/09/2015 

- 2)  Informació Consell Nacional dia 3/10/2015 

- 3)  Informació Constitució i situació del Consell Comarcal Garraf 

- 4) Altres 
  

A les 19:10 comença la reunió de l’executiva amb els assistents a dalt anomenats. 

1)  Valoració del 27S. 
 
S’inicia el torn de paraules per introduir el primer punt del dia, donant  pas  cada secció local 
per fer una valoració dels resultats, actes, coordinació, i relació interna entre CDC i ERC. 
 Davant de l’exposició de diferents incidències inicials d’organització i coordinació, es reconeix, 
la bona imatge del partit i els seus representants davant d’actes més multitudinaris, la 
diferencia de capacitat de treball dins de la campanya, on la majoria de municipis va ser 
majoritàriament portada endavant per membres d’ERC. 
En general, es valora l’experiència com a positiva, tenint en compte que no es va tenir 
l’oportunitat d’escollir, però es manifesta per part de  les diferents seccions de no repetir-ho a 
ser possible.  
Es manifesta les dificultats per part del coordinador  comarcal de la campanya (Jordi Villanueva 
CDC) a transmetre i fer extensiva a tota l’organització tota la informació. 



 

 

Destacar que les Seccions de Vilanova, Cubelles, Sitges i Canyelles, varen manifestar més 
dificultats per coordinar les accions amb CDC ja que no participaven en el mateix grau, en els 
actes de campanya i sobretot en la penjada de cartells. 
Per part de Sant Pere de Ribes i Olivella, es manifesta una millor coordinació entre els dos 
partits i compartint molts aspectes de la Campanya. 
Per part de la Sra. Nuria Cañete, manifesta la queixa de la falta d’acreditacions d’apoderats els 
dia de les eleccions. 
Josep Graells, dona les explicacions de com va funcionar el procés d’inscripció dels apoderats i 
interventors, amb totes les dificultats, que van portar l’aplicatiu destinat pel cas, exposant que 
els últims dies es va decidir de concentrar en dues persones ,(Adelaida Moya) de par t d’ERC i 
una altra persona per part de CDC l’ introducció de les dades, i manifestar l’agraïment de la 
tasca resolta, tot i ser conscients de que varen haver algunes errades. 
Per part de Jordi Medina, també vol expressar la discrepància, en el sentit de les queixes de la 
secció de Sant Pere de Ribes, per part de la presidència el mateix dia 27S, que van ser 
desafortunades, de males maneres i que va rebre qui havia dut a terme la gestió dels 
apoderats de tota la comarca quan no en tenia cap obligació. 
 Es fa menció de la reunió que es va mantenir amb les organitzacions ANC i OMNIUM, abans de 
l’iniciï de la campanya, per manifestar la sorpresa de la seva actitud de no involucrar-se, i més 
després de com havíem arribat a una llista conjunta. 
També es demanarà  a la coordinació de campanya un extracte de les finances per veure com 
s’han gestionat les despeses. 
 
2) Informació del Consell Nacional 
Pren la paraula el Sr. Josep Graells, tot i que estava previst que ho fes Tomàs Àlvaro, davant  de 
que no ha pogut assistir. 
S’exposa i Informa a tall de resum que l’experiència del 27s i “Junts pel Sí”, es positiva i més 
considerant els resultats i l’actitud el estat espanyol, i els partits en contra de la 
independència. En el context actual en el que el procés sobiranista està més proper del que en 
un principi es podia haver pensat. Animar  als simpatitzants  a consolidar-se a la formació i a 
augmentar el nombre de militants d’ERC, i per la que s’està preparant una campanya per 
recollir més militants i amics, aprofitant totes les persones que s’acosten al partit per ajudar en 
aquest moment. 
Des de ERC hem d’estar  molt contents amb els resultats i ho hem de manifestar-ho  on sigui, 
ja que l’objectiu d’un MANDAT DEMOCRÀTIC , ja és possible. 
En referència a la posició de la CUP, valorem el fet de que es tracta d’una negociació en la que 
no hi intervenim, i quedem a l’espera dels resultats i apel·lem a la consciencia de tots del 
moment històric del país i actuar en consciencia de ser conscients del moment del procés cap a 
la nova República catalana. 
 

- 3) Informació Constitució i situació del Consell Comarcal Garraf 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Medina com Conseller Comarcal. 
S’exposa i Informa de les diferents converses amb el grup de CDC i que ha comportat de que en 
l’últim ple, vàrem poder portar, conjuntament amb la CUP, unes mocions de caire sobiranista. 
Aquest fet, ha comportat un acostament, i més veient la postura del grup socialista al Consell, on 
no dóna cap senyal de diàleg o participació, amb un cert grau de divisió interna. 
Per això es consulta si sembla bé continua amb aquesta línia de continuar amb les relacions amb 
CDC i la CUP, per trobar punts en comú, que ens deixin aportar nous impulsos al Consell Comarcal, i 
principalment, intentant omplir de contingut, dins de les capacitats del Consell Comarcal. 
Tal i com vàrem agafar el compromís al congrés comarcal del 10 juliol, anirem informant de les 
tasques i accions destacades que tinguin lloc per part dels 5 consellers d’ERC al C.C. 
 



 

 

 

- 4) Altres 
 
3.1 Informe econòmic actualitzat. 
La Tresorera Nuria Casanovas, fa exposició de la feina realitzada, ja que ha posat les comptes al 
dia des de l’any 2012, en comunicació amb la seu nacional per estar al dia i correctament. 
S’acorda fer la transferència de 1000 € a la nova secció d’olivella que correspon com formació 
de nova secció, així com actualitzar les finances de la campanya municipal del 24 de maig. 
Us adjuntem en un breu annexa, la situació resumida actual d’ingressos i despeses.  
3.2 Situació Secció local Olivella  
S’informa per part de diferents membres de l’executiva, al Sr. Carles Franco, com president de 
la secció local d’Olivella, del funcionament intern, així com les aportacions, obligacions, de 
cada secció per estalviar malentesos futurs, i on tots ens posem a la seva disposició per 
qualsevol dubte, consulta o ajut, pels diferents canals de comunicació que estableix la nova 
Comarcal d’ERC del Garraf. Quedarà pendent la reunió a la Seu Nacional per aclarir qualsevol 
dubte anterior. 
3.3 Bossa de Mocions pels diferents Grups Municipals. 
Es decideix, tal i com es va proposar en anteriors reunions tirar endavant la “Bossa de mocions 
municipals”, per l’accés dels diferents grups municipals per consultar sempre que hi hagi la 
necessitat de cara als plens municipals. 
Es convidarà a tots els secretaris d’organització municipals de cada secció,  que facin arribar al 
Sr. Lluís Millans, perquè gestioni aquests documents. 
3.4 Canals de Comunicació. 
En Jesús Teràn, com responsable de comunicació, portarà endavant les diferents eines de 
xarxes socials, (Twitter, Facebook, Web), on convidem a les diferents seccions a fer-nos arribar 
informacions, i actes., per fer difusió a nivell comarcal,  així com els correus electrònics per 
millorar la comunicació amb la Comarcal 
3.5 Secretaria de la Dona 
Dins la campanya engegada amb la relació amb la nostra sectorial per part de la SRa. Mercè 
Buela, com responsable de la secretaria per la igualtat, volem una comunicació i contacte amb 
les diferents secretaries de la dona de totes les seccions locals per portar les tasques en xarxa i 
pode3r fer més difusió. Convidem a les diferents seccions a fer-nos arribar informacions, i 
actes. 
3.6 Donar de baixa el telèfon 
S’acorda de donar de baixa el telèfon que pertany a la comarcal, ja que no te us i que suposa 
un cost de 15 € mensual aproximadament.  
3.76 Butlletí Comarcal 
S’acorda emplaçar a la propera reunió de la comarcal aportar diferents propostes i persones 
de diferents seccions com responsables per l’elaboració d’un butlletí informatiu a nivell 
comarcal, on es concretarà periodicitat, format, espais, distribució, etc. 
 

Atentament, 

Sant Pere de Ribes, 10 de octubre de 2015 

 
 
 
 
President Comarcal ERC Garraf 
Josep Graells Ros 


