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OBJECTIUS DE LA SECCIÓ LOCAL 2014-2016 
 
 
 
EIX 1: Estructura i xarxa 

Creixement de l’assemblea local i de la xarxa de simpatitzants i amics per a esdevenir 
un grup polític representatiu i participat de Palamós i Sant Joan.   

1. Activació de la campanya Suma’t a Esquerra.  Calendari d’activitats que 
incentivin la participació i la interacció amb la gent. Compromís de la militància 
amb les mobilitzacions ciutadanes i amb la vida associativa de la vila.  
 

2. Refundació de les JERC com a veu dels joves republicans d’esquerres de 
Palamós. 

Organització transparent i oberta, que faciliti la participació dels palamosins i 
palamosines a construir projecte municipal i a fer camí cap a la construcció de la 
república catalana. 

3. Publicació, a través dels canals de difusió digital, del calendari de reunions i 
dels horaris d’atenció al públic al local d’ERC.  
 

4. Dotar el Casal Josep Fàbrega i Pou d’entitat pròpia i utilitzar el local com a 
espai per compartir idees i coneixements i realitzar-hi activitats lúdiques, 
culturals i socials. 
 

5. Aprofitar les possibilitats de formació que es poden obtenir a través de les 
estructures d’Esquerra i incentivar la militància, els amics i els simpatitzants a 
participar en els diversos espais d’opinió i decisió que genera el partit. 
 

6. Establir coordinació amb els representants a les institucions supramunicipals 
(Consell Comarcal, Diputació, Parlament, Congreso) i fer de nexe amb la 
ciutadania. Esdevenir un punt de recollida de l’opinió i de les inquietuds de la 
gent i de difusió de l’activitat del partit a les institucions. 

 
 
EIX 2: Palamós amb valors republicans 

Opinió, participació i posicionament en els temes municipals d’actualitat. Actitud 
propositiva per a millorar Palamós i Sant Joan en base als valors republicans.   

 

7. Seguiment de l’activitat del consistori actual i treball per a elaborar una nova 
candidatura municipal per al 2015 que no només recuperi la representació 
d’ERC, sinó que esdevingui decisiva en la constitució del pròxim govern 
municipal. 



 
 

8. Recollida d’opinió i suggeriments de la ciutadania a través del contacte directe 
(entrevistes, grups de discussió...) i via digital (canals 2.0). Difusió de l’opinió 
del grup d’ERC Palamós via xarxes socials, comunicació als mitjans i butlletins 
digitals i en paper. 

 

 
EIX 3:  Construïm un nou país 
 
ERC defensa la participació i el dret a decidir del pobles. ERC Palamós pren el 
compromís de fer difusió dels beneficis que pot generar en el benestar de les 
persones la nova república catalana i de la necessitat del #sisi en la consulta del 9N. 
Les urnes són un punt d’inici d’una nova etapa en la qual ERC Palamós vol ser l’eina 
dels ciutadans per a participar en la construcció de la nova república catalana. 
 
 

9. Participar i col·laborar amb les mobilitzacions de la societat civil que 
contribueixin  a fer avançar el procés cap a la construcció del nou país.  Suport 
i col·laboració amb l’ANC, l’AMI  i altres plataformes que puguin contribuir a 
enfortir el procés. 
 

10. Facilitar, des de l’òptica republicana, la participació  dels ciutadans en el procés 
construcció de la nova república. Difusió dels avantatges d’esdevenir un nou 
país i del procés de construcció de la nova república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amb el compromís d’aconseguir aquests objectius, vetllar per la seva actualització i 
fer que ERC sigui la veu republicana dels ciutadans de Palamós i Sant Joan  es 
proposa la següent  

 

EXECUTIVA LOCAL 

 
Presidència: Xavi Lloveras i Balmaña. 
 
Secretaria d’Organització: Maria Puig i Ferrer. 
 
Secretaria de Finances: Marta Creixell i Rodríguez. 
Secretaria d’Imatge i Comunicació: Marçal Gallego i Saballs. 
Secretaria de Política Municipal: Mercè Frigola i Martínez. 
Secretaria de Política Social: Lluís Puig i Martorell. 
Secretaria de campanyes i activitats: Alain Solés i Brull. 
Secretaria de la Dona: Tània Viñolas i Puigmolé. 
 
Formaran part de l’Executiva per raó del seu càrrec en el moment que siguin 
designats: 
El Portaveu de les JERC Palamós. 
El Portaveu del Grup Municipal d’ERC Palamós. 
 
També formarà part de l’Executiva, quan hagi estat elegit: 
El Portaveu del Casal Josep Fàbrega i Pou. 


