
NOVA EXECUTIVA PER TREBALLAR 
PER LES PERSONES, EL POBLE I EL PAÍS

La secció local d’ERC Palautordera darrerament hem portat 
a terme alguns canvis a l’executiva local que ha quedat de 
la següent manera:

Ramon Arabia, secretari i portaveu de política municipal; Àn-
gels Triquell té el càrrec de presidenta; Laura Abella, secretària 
d’organització; Anna Maria Lluch, tresorera; Pere Segura és el se

cretari de comunicació; i Joan Mas, vocal.
El candidat a l’alcaldia, Ramon Arabia, ha explicat que poc a 

poc s’està fent un equip molt compacte que treballarà decidida-
ment per les persones, el poble i el país i “en aquesta línia s’estan 
acabant d’elaborar un seguit de propostes que donaran a conèi-
xer les properes setmanes”, ha comunicat Ramon Arabia.

ERC Palautordera fent poble amb les en  tats i els veïns

Més informació a: 
http://locals.esquerra.cat/santamariapalautordera 

www.facebook.com/esquerrapalau 
santamariapalautordera@esquerra.org

La secció local d’ERC Palautordera té molt clar que la relació 
que ha de tenir l’Ajuntament amb els seus veïns i les entitats del 
poble ha de ser franca i directa. Conèixer quines són les seves 
realitats i les seves necessitats per acompanyar-los i ajudar-los ha 
mantenir viu el teixit social de Palau. La visita a l’Associació de 
Veïns de Can Bosch i els Botonaires AssociatsPalautordera en són 
exemples.



El millor i el pitjor de Palau

El millor i el pitjor de Palau és un concurs fotogràfi c que ha orga-
nitzat ERC Palau i que el jurat ha donat com a guanyadora Alba 
Serra Pascual que ens ha fet arribar aquestes dues imartges: Quin 
goig passejar (el millor) i Runes a l’Avinguda Montseny (el pijor). 

Alba Serra va recollir el premi, un xec regal d’un sopar per a 
dues persones a...., de mans dels representants d’ERC, Àngels Tri-
quell, Ramon Arabia i Xavi Blas.

Fent Baix Montseny

Construir un municipi sovint va més enllà de l’estricte terme mu-
nicipal. Hi ha molts serveis que s’han de mancomunar, consensuar, 
compartir amb els pobles veïns. La feina conjunta i les bones re-
lacions són necessàries. I això és el que està fent des de fa temps 
ERC Palautordera amb els nostres veïns de Sant Esteve de Palauto-
redera i Sant Celoni. En aquesta imatge Magalí Miracle, alcalda-
ble d’ERC de Sant Celoni i Pere Blanché, president d’ERC Sant Ce-
loni, en una reunió de treball amb Ramon Arabia, candidat d’ERC 
a Palau i Àngels Triquell, presidenta local.

No oblidem
la formació

Ramon Arabia i Àngels Tri-
quell en un curs de formació. 
Aprendre i conèixer noves 
estratègies per millorar Pa-
lau és el nostre objectiu.

Premi per Ràdio Vitamènia

El regidor de Comunicació d’ERC a 
l’Ajuntament, Ramon Arabia, va rebre el passat 
16 de gener per a Ràdio Vitamènia la repro-
ducció del guardó del Premi Nacional de Co-
municació en la categoria de Proximitat que les 
ràdios i televisions locals van rebre el passat 
23 d’octubre en un acte solemne celebrat al 
saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i 
que va recollir el conseller delegat de La Xar-
xa, Francesc Pena.

Presentació del llibre El BarçaSegrestat
El 20 de febrer 

vàrem organitzar la 
presentació del llibre 
El Barça segrestat (Ara 
llibres), amb la presèn-
cia dels seus dos autors: 
Xavier Garcia Luque 
i Jordi Finestres, dos 
periodistes de llarga 
trajectòria professio-
nal que han investigat 
l’època més fosca del 
FC Barcelona i la utilit-
zació que en va fer el 
franquisme entre el mes 
de gener de 1939 i el 
setembre de 1946.

Els autors del llibre amb 
Ramon Arabia i el públic assistent

Acreditació SICTED pel PIT de Palau

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Palau, Ramon Arabia, el 
18 de febrer va ser a la Casa Llotja de Mar de Barcelona per recollir 
la renovació per al Punt d’Informació Turística de Palau del distintiu de 
qualitat Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED).


