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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ
» Reconstrucció espai polític i el seu entorn.
» Tots els municipis de la comarca han de 
tenir Secció Local.
» Proximitat de la Comarcal a les SL i 
militància.
» Gestió i coordinació exemplar i ràpida.
» La comarca ha de ser una pinya.

CONGRÉS 21 D’ABRIL 2012. 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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» Elaboració discurs de política cultural i 
educativa d’ àmbit comarcal.

» Estructurar les comissions sectorials.
» Coordinar entre les sectorials, grups 

municipals i SL.
» Contactar amb les entitats de la comarca.
» Comunicar i projectar el discurs a través de 

mitjans de comunicatius d’ERC Baix 
Llobregat i L’Hospitalet.

SECRETARIA DE POLÍTICA CULTURAL
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» Comunicar i projectar discurs.
» Coordinació amb les SL.
» Contacte estable amb les entitats de la 

comarca.
» Suport i assessorament a les SL.
» Donar a conèixer propostes per un model 

de transport públic i de cohesió 
territorial.

SECRETARIA TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT
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» Innovació en les propostes de les SL.
» Ampliació del discurs de les SL.
» Homogeneïtzació del discurs i les accions 

a la Comarca.
» Obrir camí a nivell nacional.

SECRETARIA DE LA DONA
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» Realitzar una base de dades de les 
entitats i associacions de la Comarca.

» Establir un ordre de prioritats de 
contacte.

» Establir vincles de relació a cada SL amb 
les entitats del municipi.

» Connexió entre entitats de diverses 
poblacions que treballin per projectes 
similars.

SECRETARIA D’ENTORN
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» Tenir discurs de política social a la 
comarca.

» Ser una eina pràctica per donar suport a 
les SL.

» Crear un grup de treball per fer banc 
d’experiències, grups d’idees.

» Establir contacte amb les entitats socials 
de la comarca.

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL
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» Participació activa i cartelleria pròpia a la Vaga 
General. 

» Participació i convocatòria pròpia al “No Vull 
Pagar”. Marxa de cotxes als peatges. 

» Participació 1er de Maig.
» Participació manifestació Fòrum Social a 

Castelldefels.
» Festa Republicana. Martorell.
» Campanya Prou Espoli. 
» Campanya “No a Eurovegas”.
» Eleccions al Parlament de Catalunya.
» 58 actes a la comarca.

ACCIONS 2012



9

» Document estratègia comarcal.
» Creació de les comissions comarcals de polítiques 

socials i de comunicació.
» Jornades de Formació a Begues.
» Cogrés Comarcal i Conferència Nacional.
» Festa Republicana 2013 Sant Just.
» Document Protocol de treball.
» Taula Pel Dret a Decidir.
» Concentracions Ajuntament contra la Llei de Governs 

Locals.
» Portem 600 persones a l’acte Nacional del 14 

desembre.
» Col.laboració amb Súmate.
» 138 actes a la comarca.

ACCIONS 2013
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» Participació a la marxa d’aturats de la 
Comarca.

» Butlletí electrònic.
» Comissió econòmica.
» Campanya “Votar és democràcia”.
» Participació a la manifestació del Fòrum 

Social del Baix Llobregat.
» Sant Jordi, 20 paradetes o carpes al carrer.
» Eleccions Europees.
» Congrés i Festa Republicana. El Prat.
» 121 actes a la comarca.

ACCIONS 2014
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» Moció en defensa del servei sanitari públic 
de qualitat.

» Moció per un país lliure de retallades
» Moció en defensa d’un model econòmic 

sostenible comarcal.
» Moció a favor d’un comerç urbà de 

qualitat i arrelat a la ciutat.
» Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel 

Dret a Decidir.

DOCUMENTS, PR, MOCIONS
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» Protocol de treball.
» Protocol de seguretat.
» Document estratègia comarcal.
» Document repartiment espai polític per 

districtes i seccions censals de tota la 
comarca.

» Document sobre l’Avantprojecte de Llei de 
Governs Locals.

» El Baix Llobregat per la unitat històrica, 
territorial, social, cultural i econòmica. En 
defesa del Baix Llobregat.

DOCUMENTS, PR, MOCIONS
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» Declaració a favor del Baix Llobregat.
» Bones pràctiques per a la governança 

local i l’ eficàcia política.
» Revisió del Pla Especial de Protecció i 

Millora del Parc Agrari. Modificació 
puntual del PGM a l’ àmbit del Parc 
Agrari.

» Resolució contra la LOMCE.

DOCUMENTS, PR, MOCIONS
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» PR sobre implantació de l’ outlet style de 
Viladecans.

» PR Salut.
» PR Model econòmic al Baix Llobregat i 

L’Hospitalet.

DOCUMENTS, PR, MOCIONS
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» Hem participat al congrés d’UGT i CCOO
Tenim relacions estables amb:
» UGT
» CCOO
» Fòrum Social Baix Llobregat
» ANC
» Òmnium
» Súmate

TROBADES I REUNIONS
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» Taula pel Dret a Decidir al Baix Llobregat
» Unió de Pagesos
» Delta Viu
» PIMEC
» CDC, ICV, PSC
» FavBaix
» Assemblea d’Aturats

TROBADES I REUNIONS
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» Hem fet reunions, trobades i accions amb:

» Fundació Marianao

» Hospital de Viladecans

» Hospital de Martorell

» Hospital de Bellvitge

» Hospital Broggi

» Diferents Comitès d’empresa

» Diferents AMPA’s

» Escola AFA

» Diferents instituts.

» Caves Rondel

TROBADES I REUNIONS 
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» 2012  

    27 Seccions Locals

» 2014 

    29 Seccions Locals de 31 municipis

» En breu tindrem Secció Local a La Palma i Castellví.

SITUACIÓ D’ERC AL BAIX LLOBREGAT 
I L’HOSPITALET
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• 538 Militants

• 28 Simpatitzants

• 1056 Amics / amigues

JUNY 2014

• 625 Militants

• 33 Simpatitzants

• 1271 Amics / amigues

» JUNY 2012                                

SITUACIÓ D’ERC AL BAIX LLOBREGAT 
I L’ HOSPITALET
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» Jornada de formació 3 espais. Festa 
Republicana de Martorell (Comunicació, 
Entorn, Municipalisme)

» Jornada de formació Begues. 125 persones 
(Política Municipal, oratòria i lideratge. 
Dones, Comunicació, Urbanisme)

» Propera jornada de formació finals de 
setembre. (Entorn, sectorials, sindicats, 
entitats)

FORMACIÓ
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11 Tallers de formació a Seu Comarcal:
» Comunicació.
» Comissions Sectorials.
» Seguretat.
Calàbria i Sant Andreu:
» Cursos de formació per Caps de Llista 

(contingut, oratòria, comunicació i 
lideratge).

» Propers cursos per Caps de Llista a 
l’octubre.

FORMACIÓ
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» Seguiment de les inversions en infraestructures per part de l'estat al 
Baix Llobregat: variant de Vallirana B24, pont A2-AP7 Sant Andreu de La 
Barca, soterrament vies a Sant Feliu de Llobregat, carril Bus Avgd. 
Diagonal i ferrocarril a l'aeroport.

 
» Seguiment de les inversions en infraestructures de transport públic per 

part de la Generalitat al Baix Llobregat: L9 de metro i intercanviador 
modal a l'Avd.Diagonal.

 
» Realització del Fòrum Comarcal de la Mobilitat per a presentar 

propostes de millora en el servei transport públic.
 
» Seguiment de l'atorgament de beques de menjador per part de la 

Generalitat.
 
» Al·legacions a la modificació del Pla Especial del Parc Agrari del Baix 

Llobregat.

CONSELL COMARCAL



FEDERACIÓ COMARCAL BAIX LLOBREGAT I 
L’HOSPITALET


