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La llista d’ERC Palafolls 2015
Vint-i-tres són les persones que composen la candida-
tura d’Esquerra Republicana de Catalunya de Pala-
folls. 10 dones i 13 homes de totes les edats i racons 
del nostre municipi. Un equip que combina la vete-
rania dels membres amb responsabilitats dins de la 
Secció Local amb l’impuls de la joventut que puja i, 
tot plegat, encapçalat per segona vegada per en Fran-
cesc Alemany i Martínez.

Respecte a fa quatre anys destaquen dues dades que 
defineixen l’essència de la llista; 13 noves incorpora-
cions, sobretot en la part inicial de la llista, que 
aporten una important injecció de regeneració 
i, fins a 17 persones independents que indi-
quen una voluntat molt clara d’integrar 
diferents sensibilitats i punts de vista. 
Amb una mitjana d’edat de quaranta i 
pocs anys, la candidatura d’ERC Pa-
lafolls està formada per dones i homes 
molt actius dins el teixit associatiu del 
poble, amb perfils professionals molt 
variats i amb un objectiu molt clar; li-
derar el canvi per un nou Palafolls. 
Un equip amb un alt nivell de com-
promís amb el nostre poble i amb 
les ganes, la voluntat i la il·lusió per 
esdevenir l’alternativa a l’actual 
govern per encarar el futur amb 
l’optimisme necessari per avaçar.



1. Francesc Alemany

12. Maria Rosa Artigas

11. Anna Remacha

10. Oriol Jordan

9. Imma Bigas

31 anys. Veí del Centre. 
Historiador, periodista 
i escriptor. Membre de 

l’Associació La Roda, també ha 
col·laborat amb Ràdio Palafolls.

37 anys. Mestra de 
primària i cap d’estudis 
de l’escola Mas Prats. 

Veïna del Centre, membre de 
l’Associació La Roda i aficionada 
al patinatge artístic.

68 anys. Veïna de Santa 
Maria des de sempre 
i cuinera jubilada de 

professió. Emprenedora i pionera 
en el sector del càtering i la cuina 
de plats per endur a casa fins a la 
jubilació.

25 anys. Veïna del 
Centre. Llicenciada 
en ADE i auditora, és 

membre de l’Associació La Roda, i 
ha estat vinculada durant molts anys 
a la Banda de Música de Palafolls i 
a l’Esplai El Pas.

8. Xavi Sitjà

6. Marc Stock

5. Sergi Romero

7. Helena Carles

37 anys. Cambrer. 
Apassionat actiu per 
la música i la cultura 

en general i membre actiu de 
Bang! Cultura, entitat de Palafolls 
organitzadora de Guaita! I el cicle 
Singulars entre d’altres.

20 anys. Veí de Santa 
Maria, músic i socorrista. 
Interessat en la cultura, 

membre de la Banda de Música de 
PLF. És voluntari de la Protectora 
d’Animals i aficionat al teatre.

27 anys. Resident a 
Palafolls centre, xofer 
professional, actual 

president de la colla de diables de 
Palafolls, membre de la comissió 
de Festa Major i de la comissió de 
l’Alterfesta.

52 anys. Mestra de 
primària. Veïna de Mas 
Reixac des de fa 15 anys. 

És membre de la colla gegantera i 
ha col·laborat amb Ràdio Palafolls 
durant quatre anys en l’elaboració 
del programa de contingut infantil 
Tic Tac Ring.

4. Judit Caimel

38 anys. Diplomada en 
Empresarials, treballa en 
empresa química. Veïna 

del barri de Santa Maria i membre 
fundadora de l’ANC Palafolls. 

3. Jordi Villaret

2. Susanna Pla

37 anys. Veí del Barri 
de Sant Lluís. Titulat en 
Arquitectura Tècnica 

(EPSEB). Especialitzat en Gestió 
i Direcció de Projectes i Processos 
del sector de l’edificació. Membre 
del Consell Escolar de les Ferreries 
i soci d’Òmnium Cultural.

40 anys. Veïna del 
Centre de Palafolls, 
treballa d’ajudant 
d’I+D+i. És membre de 

la Banda de Música i de l’AMPA 
de l’Escola de Música de Palafolls. 
La Susanna està molt implicada en 
la vida associativa del poble: ha 
estat membre de l’Esplai El Pas, la 
Comissió de Reis i festes, la colla 
gegantera i Gospel Viu. 

42 anys. Veí de Santa 
Maria, geògraf de 
formació i empresari 
vinculat a l’assessoria i 

la consultoria en l’àmbit de la gestió 
territorial. Ha estat a la Comissió de 
Reis, també al Futbol Palafolls i al 
Futbol Sala Palafolls del que en fou 
fundador, gestor, secretari i jugador. 



23. Josep Soms

22. Odette Alemany

15. Sònia González

14. Xavier Salicrú

13. Jordi Pedemonte

18. Miquel Fontseca

17. Raquel Garreta

21. Pascal Godefroy

19. Carme Mullon

16. Josep Garcia 20. Alpha Balde

41 anys. Pagès, soci de la 
cooperativa de Palafolls 
(COOPAL) i afiliat a 

Unió de Pagesos. Membre del 
Consell Escolar de Les Ferreries.

52 anys. Recepcionista. 
Veí del barri de Santa 
Maria. Membre de la 

Penya Barcelonista de Palafolls.

53 anys. Administrativa. 
Militant de l’ANC. 
Nascuda a Santa Coloma 

de Gramenet, fa 21 anys que viu a 
Mas Reixac.

55 anys. Analista. Nascut 
a Badalona, és veí de 
Mas Reixac, i militant 

de l’ANC i d’ERC.

32 anys. Veïna del centre 
de Palafolls des de fa 24 
anys. Mestra de primària 
de l’escola Mas Prats. 

Representant de mestres al Consell 
Municipal Escolar. Membre 
fundadora i activa de la colla de 
diables de Palafolls i membre de 
l’Associació La Roda.

46 anys. Veí de Sant 
Genís. Pagès d’horta 
ecològica. Soci 

cofundador de Vivelles, cultura i 
entorn de Sant Genís, membre de 
la Colla Gegantera de Palafolls 
i apassionat en la recerca  de la 
història local.

40 anys. Empleat 
d’indústria farmacèutica. 
Va ser regidor entre 

el 2006 i 2011, i actualment és el 
president de la secció local d’ERC. 
Membre de l’AMPA de la llar 
d’infants municipal Palafollets.

48 anys. Treballa en 
una fàbrica química 
de responsable d’una 

secció. És membre de la colla 
gegantera i del Casal d’Homes. Soci 
fundador de la Penya Barcelonista 
Josep Suñol i Garriga de Palafolls.

41 anys. Nascuda a 
Ripoll, és infermera 
pediàtrica de L’ABS de 

Lloret de Mar. Palafollenca de fa 
14 anys, viu al centre. És membre 
de l’Associació Cultural La Roda.

50 anys. Administrativa 
i vinculada al sector 
sanitari. Palafollenca de 

tota la vida, ha estat durant molts 
anys a diverses entitats del poble 
com la Comissió de Reis, l’Escola 
de música i dansa o més actualment 
a l’associació La Roda.

LA LLISTA

44 anys. Les Ferreries. 
Mecànic industrial molt 
vinculat amb temes de 

col·laboració per la interculturalitat 
i la integració, i la cooperació al 
desenvolupament. Membre de l’ANC.



Al llarg d’aquest primer trimestre de 2015, des 
d’ERC hem organitzat el cicle de xerrades 
#Palafollsadebat que ha servit per enraonar 
sobre el model de poble que volem. Per a fer 
això, hem comptat amb la presència d’experts de 
renom en diverses àrees de coneixement. 

Vam iniciar el cicle amb l’exconseller Joan 
Manuel Tresserras, amb el qual vam debatre 
sobre cultura i educació. Tot seguit, el treballòleg 
Josep Ginesta va fer tot un seguit de reflexions 
sobre la situació econòmico-laboral del país. 
Posteriorment, Roser Soms i Pep Montes ens 
van apropar la seva visió sobre les polítiques de 
joventut que es podrien desenvolupar al poble; 
i, finalment, el cicle va cloure amb una xerrada 
sobre màrqueting de les ciutats a càrrec del 
palafollenc Ferran Muñoz.

També ens hem estat reunint amb un munt 
d’entitats i associacions tant culturals, esportives, 
territorials... per copsar-ne l’opinió i les seves 
inquietuds en relació a diverses temàtiques. A 
totes els volem agraïr que ens hagin rebut i 
hagin volgut compartir una estona amb nosaltres.

El 22 de febrer, Esquerra Palafolls va presentar oficialment el cap de llista, Francesc Alemany i 
Martínez. L’acte, un diàleg amb el diputat al Parlament Pere Aragonès, va comptar amb prop de 
150 assistents i Alemany, que repeteix al capdavant de la llista, va desgranar els eixos programàtics 
principals del projecte que ERC oferirà a la ciutadania en aquestes eleccions municipals.

#Palafollsadebat


