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1. Benvinguda i salutació 
Benvolguts/des militants i amics/gues, 

Aquest primer semestre del 2021 ha estat complex i excepcional perquè hem hagut d’adaptar-nos a les 

situacions canviants de la pandèmia. En aquest sentit, voldria agrair la bona organització de la vacunació que 

l’equip liderat per la Consellera de Salut Alba Vergés ha aconseguit establir. Tot i això, no podem abaixar la 

guàrdia, i hem de seguir mantenint les diverses mesures per prevenir els contagis, i més després del gran 

impacte que la nova variant està tenint entre la gent no vacunada. 

Durant aquest primer semestre, ERC Granollers hem seguit apostant per fer una oposició constructiva i 

pensant amb la ciutat.  És per això que tot el que hem fet, juntament amb l’activitat del Grup Municipal, ha 

estat amb la voluntat d’aportar i sumar en aquesta situació difícil.  

A nivell d’intervencions de la política nacional a Granollers, vull destacar l’ampliació de l’Hospital general de 

Granollers, que feia temps que és reclamava, i també els plans d’ajudes a les empreses i comerços, alguns 

d’ells posats en marxa el nostre company i exconseller Chakir el Homrani. 

Durant aquest semestre, hem apostat per estar el costat de la gent de Granollers. Sempre respectant les 

restriccions, hem trepitjat els carrers per fer-hi actes, com per exemple presentar alguns llibres. També, 

sempre que la situació ho ha permès ens hem trobat amb els nostres veïns i veïnes, per tal de treballar els 

seus problemes mitjançant el Grup Municipal. D’aquesta manera combatem la massa habitual manca 

d’escolta per part del PSC.  

També hem estat partícips de la creació de la Plataforma per l’Aigua, que aposta per retornar, després de 50 

anys de concessió a Sorea, el servei de subministrament d’aigua a la ciutat, fent-lo municipal i ajudant a crear 

un servei més just d’un dret bàsic. Davant la negativa total del govern del PSC, aquest segon semestre aquesta 

serà sens dubte una de les línies d’actuació més importants.  

Ara també és moment que totes i tots fem un esforç ajudant a fer créixer el partit i a fer-nos grans. Per primera 

vegada des de la reinstauració de la Generalitat de Catalunya hi ha un president d’Esquerra Republicana. A 

més, el 2023 tenim el repte de les eleccions municipals, on hem d’aconseguir trencar el domini del PSC.  

Aquesta memòria és una pràctica de transparència perquè militància, entorn i actors externs pugueu 

fiscalitzar i aportar sobre l’activitat d’ERC Granollers, i ajudar-nos a fer-nos més grans. 

Que tingueu unes bones vacances! 

Atentament, 

  

Josep Canudas i Villegas 

President de la secció local d’ERC Granollers 
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2. Introducció 
 

 Aquest document és un recull de l’activitat realitzada per la secció local d’ERC Granollers 

durant el segon semestre de l’any 2021. Tal i com vam fer a principis d’any, hem aprofitat aquest 

moment de canvi per tal de fer un pas endavant i millorar la transparència i comunicació interna 

amb la nostra militància i entorn. Esperem que aquesta memòria, conjuntament amb la del grup 

municipal, serveixi per tenir un arxiu de documents periòdics que ajudin a la militància d’ERC 

Granollers a estar plenament assabentada de l’activitat política i institucional del partit, per tal de 

poder retre comptes sempre que sigui necessari, o simplement aportar propostes de millora al 

nostre funcionament. I, de la mateixa manera, arribi al màxim de persones externes, per tal  que 

sàpiguen què fa ERC Granollers per la ciutat i el país. 

 

A la memòria de la secció local hi trobareu un resum de tota l’activitat pública i política impulsada 

per l’executiva del partit a Granollers. Primerament, els actes públics – és a dir, mítings, xerrades, 

debats etc. -, després, els actes interns i, per acabar, un recull dels impactes comunicatius realitzats. 

 

Voldríem recordar, també, que tothom que ho desitgi es pot posar en contacte amb l’executiva local 

per sol·licitar més informació si ho considera necessari. De la mateixa manera, també ens podeu fer 

arribar propostes de millora per tal de enriquir la nostra acció política al municipi. 

 

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer contactant amb granollers@esquerra.cat o al 687 45 61 

68. 

 

3. Actes polítics 
 

 Els actes polítics són una de les activitats més identificables de la secció local. Donen 

projecció pública, generen continguts per la premsa i ens ajudes a mobilitzar la militància i l’entorn. 

Aquest segon semestre del 2021 ha estat marcat per una reducció, de nou, dels actes públics a causa 

de les onades posteriors a les vacances. A part, també s’ha mantingut un gruix d’actes virtuals, ja  

que la pandèmia ha causat que en general tothom estigui més acostumat a fer actes en aquest 

format.  Cada fitxa d’acte va acompanyada d’una notícia a algun mitjà de comunicació, en cas que 

n’hi hagi. 

  



 

4 

Durant aquest segon semestre de 2021, els actes més rellevants han estat els següents: 

 

3.1. Actes públics propis 
 

Per actes públics propis, entenem aquells que ha organitzat l’executiva local de forma única, oberts 

a tota la ciutadania. És a dir, no s’hi compten actes d’ajuntament on hàgim col·laborat o participat, 

ni tampoc actes organitzats de forma conjunta amb altres partits o entitats. De la mateixa manera, 

tampoc no hi ha recollits en aquest punt la participació en actes o accions organitzades per 

l’executiva comarcal o nacional. 

 

(10/09/2021) Homenatge a Salvador Casanova 

Tradicional homenatge a l’activista i polític Salvador Casanova, que es va dur a terme e l dia abans 

de la diada Nacional a les oliveres de la Porxada que custodien la placa commemorativa. Com és 

habitual, es va anunciar el guanyador de la XI edició del Guardó, que va ser per a la premsa escrita 

en català de Granollers. Vam comptar amb la presència de Marta Vilaret.  

 

Post a Facebook 

El Premi Salvador Casanova s'atorga a l'edició impresa en català a la ciutat – Som Granollers 

 

(21/09/2021) Xerrada-col·loqui sobre “La dona il·legal” amb Najat Driouech i Bombo Ndir 

Projecció al cinema Edison de la pel·lícula “La dona il·legal” i posterior valoració i xerrada amb la 

diputada republicana al Parlament de Catalunya, Najat Driouech i l’activista Bombo Ndir. 

Post a Facebook 

 

(26/11/2021) “Dona i política”: Acte amb Carme Forcadell 

La presidenta del Parlament, presa política i expresidenta de l’ANC, Carme Forcadell, va visitar 

Granollers i va fer, juntament amb Núria Maynou, un acte sobre el paper de la dona en política. 

 
Post a Facebook 

Forcadell, a Granollers: 'La veritable revolució del segle XXI serà la feminista' - Som Granollers 
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(02/12/2021) Entrega del IX Guardó Salvador Casanova  

La comissió del Guardó Salvador Casanova i la portaveu del Grup Municipal, Núria Maynou, van 

fer entrega del IX guardó a les entitats de lleure de Granollers. Aquest guardó corresponia a 

l’edició de 2019, però no s’havia pogut entregar a causa de la pandèmia. 

 

Post a Facebook 

Colònies Sant Esteve, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers i 

l’Esplai Guai de Palou reben el Guardó Salvador Casanova 2019 – Som Granollers 

 

 

3.2. Actes per a militància i entorn propis 
 

Per actes per a militància i entorn propis, entenem aquells que ha organitzat l’executiva local de 

forma única, oberts només a la militància, amics i simpatitzants, a banda de persones que el propi 

entorn hi pugui convidar, o persones convidades expressament a l’acte. En ser actes interns, no hi 

enllacem cap mitjà de comunicació. Aquest format ha estat molt poc utilitzat al llarg del segon 

semestre de 2021, ja que l’augment de l’activitat pública, com es veurà en el punt 3.4, ha propiciat 

que hi hagués moltes més col·laboracions amb elements externs, 

 

(26/11/2021) Trobada de dones amb Carme Forcadell 
 

A l’acte amb Carme Forcadell hi vam afegir una trobada amb dones, tan militants com d’entorn, 

perquè pugessin intercanviar opinions i conversa amb l’expresidenta del Parlament. 

 

 

3.3. Paradetes 
 

Les paradetes són l’acte regular més habitual en el partit, i serveixen per a visibilitzar -nos arreu de 

la ciutat, així com estar en contacte amb la ciutadania. Aquest semestre, a causa de les restriccions 

de COVID i el fet de no haver-hi cap cita electoral, se n’han fet poques. 

 

(Setembre-Desembre) Paradetes de recollida de signatures per la plataforma per l’aigua 
En el marc de la campanya de recollida de signatures de la Plataforma per l’Aigua, vam fer diverses 

paradetes per ajudar a assolir l’objectiu de més de 6000 firmes per a un referèndum sobre la 

remunicipalització del servei d’aigua a Granollers. 

 

Foto a Facebooka 
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3.4. Participació en altres actes 

 
Com a partit, també hem estat presents a diversos actes, als que o bé hem donat suport, o bé hem 

ajudat a organitzar. En aquest apartat hi trobareu un recull dels actes. En tant que sovint es realitzen 

actes de petit format on hi assistim, però potser no hi ha constància documental del fet, és possible 

que en aquest llistat hi faltin alguns esdeveniments on sí que hi hem sigut presents. 

 
(Dimarts durant l’any 2021) Les voltes a la Porxada 

Membres de l’executiva són presents els dimarts a les voltes de la Porxada per denunciar 

l’empresonament i exili dels polítics catalans. 

 
(01/07/2021) Bicifestació 
El regidor Pau llobet i el membre de l’exectuiva Enric Pey van ser presents a la bicifestació que es 

va fer el dia 1 de juliol. 

 

Foto a Facebook 

 
(05/07/2021) - Concentració contra la LGTBfòbia 
Vam sumar-nos a la convocatòria contra els assassinats i agressions a persones del col·lectiu 

LGTBI+ que es va fer a nivell nacional arran de l’onada d’atacs cap aquest col·lectiu.  

 

Convocatòria a Facebook 

Presència a la convocatòria Facebook 

 
(09/07/2021) Presència a la festa major de Can Gili 
Els regidors i el membre de l’executiva Josep Padilla van participar als actes de la festa major de 

Can Gili. 

 

Foto a Facebook 

 

(Setembre-desembre) Campanya de recollida de signatures de la Plataforma per l’aigua 
Com a membres de la plataforma per l’aigua vam col·laborar en la recollida de signatures, fent 

parades a barris (veure apartat paradetes) i porta a porta i aconseguint un gruix molt important 

de signatures. A més, vam centralitzar des d’ERC el procés d’entrega d’aquestes signatures, donant 

suport logístic a la plataforma. 

 

(11/10/2021) Participació a l’ofrena floral institucional de l’11 de setembre 
Vam participar a l’ofrena organitzada per l’ajuntament de Granollers, com és habitual a cada 

any. 

Post a Twitter 

 

(24/09/2021) Concentració en suport al president exiliat Carles Puigdemont 
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A causa de la detenció del president Carles Puigdemont a Itàlia, vam sumar-nos a la convocatòria 

de l’AMI en rebuig a l’actuació policial i la repressió. 

Post a Facebook 

 

(01/10/2021) Acte commemoratiu de l’1 d’octubre 
Vam col·laborar en l’organització i logística de l’acte commemoratiu del referèndum de l’1 

d’octubre de 2017. 

Post a Facebook 

 

(08/10/2021) Desconnecta les elèctriques 
Ens vam sumar a la convocatòria d’abast estatal per a una apagada i cassolada en contra de 

l’augment continuat del preu de l’electricitat i les condicions abusives de les empreses elèctriques.  

Post a Facebook 

 

(15/10/2021) Homenatge al president Lluís Companys  
Vam participar a l’homenatge que cada 15 d’octubre l’Ajuntament fa al president Lluís Companys, 

assassinat pel franquisme. Aquest acte havia estat antigament un acte propi d’Esquerra 

Republicana, però vam demanar d’institucionalitzar-lo per tal de dignificar encara més la figura 

del president republicà.  

Post a Facebook 
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4. Campanyes comunicatives o sectorials 
A bada dels actes, des de la secció local també s’han impulsat nombroses campanyes comunicatives 

o sectorials. En aquest punt no s’inclouen impactes comunicatius que pugui haver fet el grup 

municipal, ni tampoc comunicacions fetes des de Seu Nacional que nosaltres hàgim difós des dels 

nostres comptes. 

 

(Agost 2021) Festa Major de Granollers 
Anunci a diaris locals i impacte a xarxes socials en motiu de la Festa Major de Granollers 

 
 

 

(11/09/2021) Diada nacional de Catalunya 
Anunci a diaris locals i impacte a xarxes socials en motiu de la diada nacional de Catalunya.  
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(Desembre 2021) Campanya sectorial sobre el mundial femení d’Handbol 
Impactes diaris a xarxes socials durant el mundial femení d’handbol, on exposàvem propostes 

lligades a aquest esdeveniment i la promoció de l’esport femení en general. 

 

 

(25/12/2022) Felicitació de nadal 

Felicitació de Nadal publicada a xarxes socials i diaris locals 
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(Desembre) Suport al comerç local 
Diverses imatges en suport al comerç local i al consum conscient, aprofitades de l’any 2019. 

(campanya digital) 

 

 
 

 

 


