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Organització Interna  
· 

Activitats del Casal 



• Renovació del contracte de lloguer 

• Canvi d'imatge 

• Nou ordenament de l'espai 

• Manteniments diversos i contractació de 

la neteja 

• Instal·lació de WIFI 
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• Enviament del Correu setmanal a la militància 

• Amb Resums de la reunió de casal i de les reunions del Consell Nacional 

• Actualització de la Pàgina Web: 

• 21 articles publicats 

• Precs i preguntes presentats al Consell del Districte  

• 100 entrades a l'apartat d'agenda (targetons informatius, agenda de les conselleres...) 

• Galeria de fotos dels principals actes 

• Durant aquest dos anys s'han consolidat el grups de whatsapp del casal 

com una eina més de comunicació interna. Difusió de targetons virtuals de 

comunicació 

• 1.704 seguidors a Twitter i 2.300 seguidors a Facebook 

• Inserció d'anuncis a L'Independent (3 anuncis per l'1-O, 1 anunci pel 21-D, 5 

anuncis d'actes públics), a l'agenda de l’Independent i als programes de Sant 

Medir i de Festa Major 
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Correu a la militància 

Anunci a l’Independent 
http://locals.esquerra.cat/gracia 



Gestió personalitzada de tothom que s’ha interessat per incorporar-se a la nostra 
organització 

Altes juliol 2016 – desembre 2017:  23 militants i 118 amics/amigues 

Octubre 2016 · Trobada de nova militància i amics/amigues al Casal 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 reunions al Coll per intentar establir un nucli d’Esquerra Republicana al barri 
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• Canvi en la persona responsable de la Secretaria que després ratificarem 

• Paritat en l’Executiva del Casal 

• Llista electoral 21-D del Casal Feminista 

• Coordinació amb la Secretaria de les Dones de la Federació de BCN 

• Participació en el Consell de la Dona del Districte 

• Participació en la confecció del Pla d’Igualtat d’Esquerra Republicana 

• Participació en els actes del Dia Internacional de les Dones i del Dia 
Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones 

• Participació en les jornades de debat sobre la prostitució organitzades per 
Federació de BCN 

• Presentació del Pla d'Igualtat 2016-2019 

 

Per Una República Feminista 
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Hem debatut al Casal les Propostes de Reglaments 

Interns prèviament a la seva presentació al Consell 

Nacional: 

• Llibre I · Reglament del Consell Nacional 

• Reglament de la Comissió de Garanties i Responsable 

de Compliment  

• Instruccions Internes de Contractació 

• Modificació del Reglament de les Comissions 

Sectorials 

• Llibre VI · Règim econòmic, administratiu i jurídic 

 

• Reglament de les eleccions municipals 2019 

• Reglament Intern de la Federació d'ERC Barcelona 
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• Pregó 

• Passejada pels carrers guarnits amb l’Alfred Bosch, l’Ester Capella, Jordi 

Coronas , Alba Metge, Núria Pi i militants del Casal 

• Dinar de Festa Major amb la col·laboració del Cargol Graciós 



16 



17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participació en Tertúlia a la Fresca 
organitzada per ANC-Gràcia 

• Vermut i dinar de Festa Major amb 
Joan Tardà, Ester Capella, Alfred 
Bosch, Jordi Coronas, Alba Metge i 
Núria Pi 
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• Participació en els debats previs al Casal i participació a la sessió plenària 

de la Conferència Municipal 
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Acte de presentació de la proposició al 

Congreso per tal de recuperar la caserna de la 

Guardia Civil i transformar-la en equipaments 

públics i habitatge social 

POLÍTICA
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• Aconseguim l’obertura de la plaça de les Dones del 36 

• Fem actes de proximitat al carrer i les places 
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El 28-04-2017 el Conseller Toni Comín va inaugurar el nou CAP Vila de Gràcia 
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Campanyes Polítiques  
· 

Mobilitzacions 
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Participació a totes les mobilitzacions en defensa 

de la democràcia i les llibertats, les institucions i 

els càrrecs electes 

 
• 6 de febrer. Encausats 9-N 
• Encausats Mesa del Parlament 
• 25 d'agost. "No tinc por" contra el terrorisme 
• 20 de setembre. Concentració davant de la Conselleria 

d'Economia. 
• 3 d’octubre. Aturada de País 
• 13-O Passeig Lluís Companys 
• 17-O Llibertat Jordis i Llibertat Presos Polítics, etc.  
• 8 de novembre. Vaga General convocada per 

Intersindical, Òmnium, ANC i AMI 
• 11 de novembre. "Llibertat presos polítics" al carrer 

Marina 
• 4 de desembre. Concentració davant de tots els 

Ajuntaments de Catalunya 
 



• 20 de setembre 
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• 12 de desembre, multi-parada a Gran de Gràcia-Travessera 

• 28 de gener, parada al carrer Astúries davant Fontana 

• 19 de febrer, parada a passeig de Sant Joan a l’alçada d’Indústria  

• 4 de març, acte central de la campanya "La República que farem" al Fòrum 

• 18 de març, multi-parada al solar Bolívar-Ballester-Vallcarca 

• 1 d’abril, parada davant el Mercat de l’Estrella  

• 8 d’abril, festa de la República  

• 23 d’abril, parada de Sant Jordi 

• Feria de Abril 
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• Coordinació amb les Entitats del Districte dins del marc de la Taula d’Entitats 

pel Referèndum 
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• 10 de juny multi-parada a Gran de Gràcia-Travessera 

• 1 de juliol, parada a Fontana 

• 15 de juliol, parada a Pi i Magall, davant del mercat de l’Estrella 

• 22 de juliol, parada a Plaça de la Vila 

• 1 de setembre · Còrsega, 363 (davant CAP Vila de Gràcia) 

• 3 de setembre · Passeig de Sant Joan amb carrer indústria 

• 8 de setembre · Travessera de Dalt, 79 (davant CAP Larrard) 

• 9 de setembre · Gran de Gràcia-Travessera 
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Campanyes Electorals 
 

1-O    21-D 
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11 parades 

5 repartiment de 
flyers 

Acte Central a 
Plaça Diamant amb 

450 assistents 

· 

1.200 cartells 

10.000 fulletons 
embustiats 

19.000 fulletons 
repartits 

· 

14 amics/amigues 
noves 

· 

65 Apoderades · 
Apoderats 
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17 parades informatives 

Acte Central al CAT 

Passejada de candidates 

Visita Refugi Plaça Revolució 

Xocolatada 

25.000 fulletons repartits 

200 polipropilens penjats  
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• Operatiu d’Apoderats gestionat per la Beatriu Acín i l’Olga Hiraldo: 

• 8 Sessions de Formació amb la participació d’unes 350 persones 

• 245 Apoderats/Apoderades per cobrir els 19 Col·legis i les 96 Meses Electorals 

amb un mínim de 2 Responsables de Centre i 2 persones per mesa 
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Aconseguim  17.453 vots (24,26%) i esdevenim la segona força al Districte 
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