
 
 

 

 

Pla Estratègic de treball executiva 
Permanent Comarcal del Garraf 

 

Benvingudes i benvinguts 

Us fem arribar aquesta proposta per donar solidesa a aquesta nova etapa d’Esquerra a la comarca del 

Garraf.  No solament pel què acordarem plegats, sinó perquè un pla estratègic pot arribar a ser un procés 

en el què a través de la nostra activa participació ens transformi i ens faci créixer com a persones i com a 

diferents seccions locals, intentant establir com a objectiu prioritari, un consens ampli i plural per establir 

definitivament un espai consolidat al mapa polític de la nostra comarca, per acabar el més aviat possible i 

fer que aquest ens permeti prendre decisions importants d’abast municipal i comarcal.  

Aquesta campanya municipal del 24 M del 2015, ens ha aportat la capacitat de consolidar un grup de 

persones amb moltes il·lusions i ganes de fer una nova política, que ens agradaria poder portar endavant 

amb aquest nou projecte de l’executiva comarcal del Garraf. 

Fem dels conceptes de proximitat, diàleg, consens, bé comú... conceptes imprescindibles en aquest 

procés. I permetem-nos ser més creatius i més humans que mai per dibuixar entre tots l’Esquerra 

Republicana al Garraf com a eina per construir el benestar que volem per a nosaltres, per la gent del 

nostre entorn i per les generacions futures. 

Benvingudes i benvinguts al Pla Estratègic. 

 

“Per una comarca més gran, millor i de tots i totes” 

 

 

 

 

 



 
 

 

La Nostra Candidatura 

1. Presidència ..................... Josep Graells i Ros    SPR 

Responsable final de la gestió. 

Coordinar l’acció dels nostres representants del territori. 

Potenciar la participació i captació de militància, amics i simpatitzants. 

Donar suport directe a les seccions locals. 

Coordinar i liderar l’executiva comarcal. 

2. Organització .............. Jordi Medina i Alsina   VNG 

Responsable de l’organització i coordinació interna de la permanent comarcal. 

Dirigir l’acció interna en els diferents àmbits d’actuació. 

Coordinar el pla d’acció anual. 

Responsable de la comunicació interna. 

Coordinar la gestió i suport als actes de les seccions locals. 

3. Política Municipal ........... Lluís Millans i Miró   CUB 

Coordinar l’acció de les diferents actuacions de cada grup municipal. 

Coordinar l’acció dels nostres representants del territori. 

Potenciar la participació entre les diferents seccions locals en portar endavant accions conjuntes. 

Donar suport directe a les seccions locals, en cada matèria que sigui necessari. 

4. Imatge i Comunicació ...... Jesús Terán i Martínez   STG 

Reforçar la presència en el mitjans locals i comarcals. 

Donar suport  mediàtic als regidors i grups locals. 

Potenciar la participació i formar quan sigui necessari per la comunicació 2.0 

Donar suport per unificar la imatge gràfica per a totes les seccions locals. 

5. Finances ....................... Núria Casanovas i Borrell    CUB 

Responsable del control d’ingressos i despeses amb transparència. 

Elaborar el pressupost i tancament anual. 

Reforçar la tasca dels secretaris locals de finances. 

Assessorar en les línies estratègiques econòmiques per futures campanyes. 



 
 

 

6. Política Parlamentària ..... Tomàs Àlvaro i Juncosa    VNG 

Responsable de coordinar les accions territorials amb les accions al parlament. 

Coordinar l’acció dels nostres representants del territori amb representants d’altres institucions. 

Control de les accions del Parlament de Catalunya. 

7. Secretaria d’igualtat de gènere .......... Mercè Buela    STG  

Elaborar una Política sobre temàtica d’igualtat de gènere. 

Assessorar a les diferents seccions locals per l’aplicació de les línies estratègiques. 

Coordinar l’acció dels nostres representants responsables amb la Regional. 

8. Vocal / Enllaç Regional  ................ Adelaida Moya i Taulès    VNG 

Elaborar un pla de treball conjunt amb les línies estratègiques establertes a nivell Regional.  

Assessorar a les diferents seccions locals dels diferents representants responsables Regionals. 

Coordinar les accions entre la Regional i la comarcal per campanyes nacionals i electorals. 

9. Vocal de les JERC ...................... Josep Carbonell     STG 

Potenciar les seccions JERC de cada municipi.. 

Assessorar a les diferents seccions JERC per campanyes i actes a nivell comarcal. 

Coordinar la diferent informació de la política municipal i comarcal generant espais de debat. 

Els nostres objectius 

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC 

Ens volem basar en els valors republicans del nostre partit, mantenint l’assemblearisme, la 
transparència, la cohesió territorial, la cooperació i, per coherència, establir els vincles entre 
cada secció local procurant ser l’eix vertebrador, obert a totes les modificacions necessàries 
que decidim entre tots. 
Volem aprofitar els resultats municipals actuals a la comarca del Garraf, per aconseguir una 
relació interna i externa més forta i obtenir així una millor visibilitat, vetllant pel futur de la 
nostra comarca. Ara ens cal concretar uns objectius clars.  
Cal destacar l’interès per fomentar la cooperació entre tots els actors, siguin administracions 
públiques, entitats privades o persones físiques, que tenen un paper important en el foment 
del desenvolupament , local i la promoció econòmica de cada municipi, i del conjunt de la 
comarca. 
És per això que volem treballar per  que l’objectiu principal del Pla Estratègic és aconseguir 
que: 
 



 
 

 

 

1- COHESIÓ:  El Garraf  sigui un municipi cohesionat entre municipis, i els representats de les 

seves seccions locals. 

Treballar intentant donar el mateix suport i recursos a les seccions locals, tenint en compte la 

situació de cada secció en cada moment, intentant respondre als diferents criteris, tant de 

número d’habitants, territori, representativitat, recursos, etc.  

2- REFERENTS:  Servir de referència per totes les seccions locals, per ajudar a resoldre dubtes o 

altres problemes o inquietuds que els puguin afectar. 

Lloc REFERENT a la vegueria Penedès, on el més important siguin les persones i la seva 

qualitat de vida, aportant la feina i resultats de les diferents seccions com a comarca.  

Treballar conjuntament perquè les seccions treballin coordinades, en la mesura del possible 

per les línies estratègiques aportades des de la comarcal. 

3- COMUNICACIÓ:  Caldria un treball important de comunicació i visibilitat de cada secció, 

sempre dins un ordre d’actuació genèric de la comarca, amb relacions internes i externes. 

La política comunicativa és fonamental per donar a conèixer la nostra acció política, cal 

establir bones relacions amb Canal Blau, el Diari de VNG, l’Eco de Ribes i l’Eix Diari, hauríem 

d’enviar cada quinze dies comunicats o articles del que fem o opinem. 

Assessorar a totes les seccions per unificar la imatge corporativa del partit, així com el suport 

a les seccions per les diferents campanyes i actes. 

4- PLURALITAT:  Consolidar un grup de treball, plural, prou representatiu de la comarca, i amb 

una bona entesa per poder treballar conjuntament, per avançar  el més ràpid possible en les 

diferents actuacions que corresponguin. 

Procurar la representativitat, dins el possible, de tots els municipis en les diferents actuacions 

i actes organitzats per la comarcal. 

5- RENOVACIÓ: dels hàbits d’actuació de l’executiva, es necessari conformar un nou grup de 

treball, que amb noves idees per la nova situació que ens toca viure els nous temps. 

Estructura orgànica de funcionament 

1 Permanent comarcal ERC Garraf            Òrgan de treball per donar suport a Les diferents seccions 

locals, a les tasques  informatives, i cooperació entre les diferents seccions. Cohesionar establint els 

mitjans de comunicació necessaris. Complirà les funcions atorgades pels estatus a les seccions 

comarcals d’Esquerra. Ha de ser un grup integrat i amb bona comunicació per donar resposta ràpida i 

efectiva als diversos actuacions de les diferents seccions 

2 - Assemblea Comarcal  Esquerra Garraf           Assemblees obertes a militants, simpatitzants i amics/es. 

Es reunirà un mínim de 1 cop l’any, sempre que no hi hagin fets rellevants que obliguin a fer 
assemblees urgents. 

S’exposarà una valoració de la situació actual de les diferents seccions locals,  així com de la feina 
feta pels grups municipals, amb els resultats obtinguts. 

Es debatrà les línies estratègiques a seguir en cada moment, en funció de la situació política actual. 

Complirà les funcions de l’assemblea establerta als estatuts d’ERC. 


