
PROGRAMA DE LA SECCIÓ LOCAL  
D’ERC PALAMÓS I SANT JOAN (2017-2019) 
Per un Palamós republicà com a punta de llança de la nova república catalana 

 

Palamós i Sant Joan 
republicans Referèndum i república

Organització i estructura



INTRODUCCIÓ 

Catalunya està vivint l’etapa més decisiva de la història moderna, afrontant un procés transformador a 

tots els nivells, tant nacional com social, que dependrà dels resultats d’un referèndum que es 
materialitzarà en un horitzó molt proper. La militància d’ERC de Palamós i Sant Joan ho estem vivint amb 
intensitat com a primera força política municipal i amb la màxima responsabilitat del govern. 

En aquests moments, des d’ERC Palamós i Sant Joan hem d’afrontar el repte de ser-hi a nivell nacional 
(com sempre hi hem sigut) i complir amb els compromisos adoptats a nivell municipal per consolidar el 
govern en una pròxima legislatura.  

Per aquests dos motius, per treballar incansablement per la futura república catalana i el procés 
constituent i, alhora, vetllar i estar sempre al servei dels palamosins i palamosines des del govern 

municipal, proposem aquest programa intern de la Secció local durant els anys 2017 i 2019. Aquest es 
compon de tres eixos principals: Organització i estructura, Palamós republicà i Referèndum i República.  

EIX 1: ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 

ERC Palamós i Sant Joan està vivint els millors moments de la seva història recent, amb sis regidors a 

l’Ajuntament municipal i responsabilitats de govern. És per aquest motiu que, més que mai, és necessària 
una Secció Local amb una estructura forta i cohesionada per donar-los suport i consolidar aquesta 
conjuntura actual.  

El creixement en nombre de militants i amics d’Esquerra Republicana, així com de les JERC, ha de dotar 
del múscul suficient per aconseguir-ho. Per això, ens marquem com a objectius: 

1. Crèixer un 5% anual en nombre de militants. 
2. Ampliar la base de simpatitzants i amics. 

3. Fomentar i enfortir els vincles amb les JERC Palamós.  
4. Seguir obrint l’assemblea local a la ciutadania, fent convocatòries públiques. 

EIX 2: UN PALAMÓS REPUBLICÀ 

Per vocació municipalista, la secció local d’ERC Palamós i Sant Joan es compromet a seguir treballant 

com fins ara pel poble i pels vilatans, dotant-los d’espais de participació i diàleg.  

Objectius i accions: 

1. Consolidar el govern municipal i augmentar-hi la representació d’ERC. 
2. Desplegar un programa de trobades veïnals i de barri, i contacte amb les associacions 

per conèixer les seves inquietuds i buscar conjuntament la solució als problemes. 



3. Dotar el Casal Josep Fàbrega i Pou d’entitat pròpia, utilitzant el local com a espai per a 

compartir idees, coneixements i realitzar-hi tot tipus d’activitats lúdiques, culturals i/o 
socials.  

4. Tenir veu pròpia als mitjans, diferenciada dels representants de l’Ajuntament (però 
coordinada). 

5. Reforçar els mecanismes de coordinació amb representants supramunicipals. 

EIX 3: REFERÈNDUM I REPÚBLICA 

En el moment actual, des del municipalisme cal ser el motor impulsor de la nova república. Estem davant 
un referèndum imminent, i la següent etapa serà la república catalana.  

Objectius i accions: 

1. Participar activament de l’escena nacional i les mobilitzacions per aconseguir un 
referèndum i el procés constituent de la República Catalana. 

2. Organitzar debats i actes públics sobre els efectes i conseqüències de la nova república, 

en coordinació amb l’estructura del partit. 

Amb el compromís de complir aquest programa, actualitzar-lo i fer-ne partícips tot el conjunt de la 

militància i grup d’amics i simpatitzants, es proposa la següent executiva local: 

EXECUTIVA LOCAL 

Presidència: Marçal Gallego i Saballs 

Secretaria d’Organització: Modest Belles i Pous 
Secretaria de Finances: Modest Belles i Pous 

Secretaria d’Imatge i Comunicació: Alba Salvador i Moreno 
Secretaria de Política Municipal: Joan Gasull i Batlle 
Secretaria de la Dona: Alba Salvador i Moreno 
Primer vocal: Lluís Puig i Martorell 
Segon vocal: Xavier Lloveras i Balmaña 

Formaran part de l’Executiva Local, per raó del seu càrrec: 
 
El Portaveu de les JERC Palamós, o la persona en qui delegui l’assemblea local de les JERC. 
La Portaveu del Grup Municipal d’ERC Palamós i Sant Joan: Maria Puig i Ferrer. 

 
També formarà part de l’Executiva, quan hagi estat elegit, el Portaveu del Casal Josep Fàbrega i Pou.  



EQUIP 

Marçal Gallego 

Vaig nèixer el 23 de maig de 1989 a Palamós, i sóc veí de Sant Joan de tota la vida. A nivell acadèmic, vaig 
cursar secundària i Batxillerat a l’IES Palamós i posteriorment he estudiat Administració i Direcció 
d’Empreses (encara a l’últim curs) a l’Universitat de Girona.  

Des de 2012 treballo a la consultoria estratègica Playbrand, a Girona, on m’he especialitzat en analítica 
web, posicionament web i publicitat digital.  

A nivell associatiu, amb 11 anys m’interesso per la música i entro a formar part de la A.C. Colla Gegantera i 
Grallers de Palamós, on encara hi formo part. Paral·lelament començo a estudiar música a l’AMTP de 
Figueres (2003-2005),  a l’Escola de Cobla Conrad Saló de La Bisbal d’Empordà (2006-2009) i al 
Conservatori Isaac Albéniz de Girona (2009-20016). Des de l’any 2007 formo part de la Cobla Baix 
Empordà, assumint-ne les tasques de representant el 2014.  

En l’àmbit polític, milito a ERC i les JERC des dels 18 anys, tot i que simpatitzo amb les Joventuts 
d’Esquerra Republicana des dels 14 anys. En aquests 10 anys he assumit diverses responsabilitats en el sí 
de les JERC: Secretari de finances local (2009-2010), Conseller Nacional de les JERC en representació del 
Baix Empordà (2009-2010). Actualment sóc Portaveu Regional de les Comarques Gironines des del 
setembre de 2016, membre de la Direcció Nacional de les JERC des del mateix moment, i Conseller 
Nacional d’ERC en representació de les JERC des del gener de 2017.  

Modest Belles i Pous 

Vaig néixer a Barcelona on hi vaig viure 38 anys. Després vaig marxar cap a Sabadell i posteriorment a 
Granollers. A Palamós, tot i estar empadronat des de juny de 2016, molts caps de setmana i per vacances 
he anat venint durant els últims 25 anys. Estic casat i ja tinc quatre néts, dos a Barcelona i dos a Palamós.  

Vaig començar a treballar als 14 anys. Ara estic en situació de jubilat parcial (quan arribi als 65 passaré a 
ser jubilat definitiu).  

Vaig estudiar Direcció Financera a l’Escola Superior de Administració i Direcció d’Empresa (ESADE). 
Llicenciat amb Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Post Grau Advocats assessors 
d’empresa per la UAB - Col·legi d’Advocats de Sabadell.  

Laboralment m’he dedicat fonamentalment a temes de organització administrativa, auditoria financera, 
anàlisi d’empreses i dret comptable.  

Des de jove he estat implicat en el moviment escolta i vaig ser Cap d’Agrupament. Fa uns divuit anys que 
sóc militant d’ERC. Tant a les seccions locals de Sabadell com de Granollers, he format part de les 
Executives. A Granollers vaig estar fins al juny de 2016 Secretari d’Organització i estava anomenat pel 
Grup Municipal com a representant d’ERC a diferents Consells municipals.  

Sóc membre actiu de l’ANC i soci d'Òmnium Cultural. Actualment faig tasques de voluntariat lingüístic 
(CPNL de Palamós) i voluntari educatiu (Palamós ciutat educadora).  



Em considero identificat amb el contingut de la Declaració Ideològica d’ERC i la línia que mantenen els 
nostres actuals líders. És un orgull pertànyer a un partit que té la historia del nostre i cal seguir a aquells 
que ens han precedit.  

A nivell local, acostumat a estar a l’oposició és per a mi un gran repte poder ajudar a consolidar l’actual 
equip de govern.  

Alba Salvador i Moreno 

Estudiant de Llengua i Literatura Catalana, tot i estar treballant ara mateix en el sector immobiliari, he 
estat becària a la secció d’edició de La Vanguardia a paper i a la Fundació Josep Pla de Palafrugell i, 
estudiant en pràctiques a l’Institut de Palamós a l’Aula d’Acollida. 

Apassionada de la lectura, la música i demés àmbits culturals, però des molt petita he estat lligada de 
manera més o menys directa al voluntariat. Cooperant a l'ONG Gramiss fundada per Caterina Cargol a 
República Dominicana, Lèxit (Lectura per l’èxit educatiu) al centre Annexa - Joan Puigvert i l’AEP 
(Agrupament Escolta Palamosí) tant com a minyó com a cap. 

Joan Gasull i Batlle 

Nascut el 1949, Llicenciat en Filologia Catalana, Catedràtic d’Educació Secundària, exregidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Palamós. Exprofessor de llengua i literatura catalana a l’IES Palamós. Jubilat. Vinculat 
a Gespa i a l’ANC. 

Lluís Puig i Martorell 

Nascut l’11 de setembre de 1975, Mestre d’Educació Física. Post-grau en acció i reflexió educativa. 
Secretari Associació Fira Nadalenca. Director de lleure i Professor Escola Empordà. Membre colla els 
Pirats. Regidor d’ERC 2011-2013 i Alcalde de Palamós per Esquerra Republicana des del juny de 2015 fins 
l’actualitat.  

Xavi Lloveras i Balmaña 

Nascut el 1973, Tècnic superior en Diagnòstic per la Imatge i en Documentació Sanitària i Graduat en 
Enfermeria. Treballa a l’Hospital de Palamós. Membre de Gespa i de la Comissió de Carnaval. President 
d’ERC Palamós i Sant Joan 2014-2017, i Regidor de Joventut i Medi Ambient des del juny de 2015 fins a 
l’actualitat.  


