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1. Benvinguda i salutació 
 

Benvolguts/es companys/es, 

 Em poso en contacte amb vosaltres per desitjar-vos unes bones festes en un any complex 

per tot el que suposa una pandèmia que ens està afectant el dia a dia i que no ens permet ni 

tan sols retrobar-nos per fer una copa de cava. 

Malgrat tot, aquest any des de l’equip d’ERC Granollers hem treballat el millor que hem sabut 

per ajudar al màxim els granollerins i granollerines. En aquest sentit, us fem arribar dues 

memòries: una des del grup municipal i l’altra des de l’executiva de la secció local, juntament 

amb el pla de treball que ens havíem compromès a fer, malgrat alguns punts ens seran 

impossibles de materialitzar ja que no podrem tenir contacte personal. Crec que és moment 

de ser honestos i per això fem un exercici de transparència i us ho fem arribar. Amb l’inici de 

l’any, passat festes, ho penjarem a la web de la secció local com a portal de transparència. De 

cara a l’any vinent, aquestes memòries les farem trimestrals i les anirem enviant i penjant a 

la web perquè d’aquesta manera tota la ciutadania pugui veure el nostre treball. 

Us informem també que l’any començarà marcat per la precampanya electoral per a les 

eleccions al Parlament de Catalunya, transcendentals per a nosaltres i per a la futura gestió 

del nostre país. Per aquest motiu, us necessitarem el més actius possibles. 

D’altra banda, us recordo que estem treballant per poder ratificar, el més aviat possible dins 

el que la situació ens permeti, la nova executiva. Sabeu, però, que ens teniu sempre a la 

vostra disposició per a tot allò que necessiteu. 

A partir del mes de febrer també volem començar un seguit d’assemblees telemàtiques per 

debatre dels pilars bàsics que hem d’impulsar de cara a les eleccions del 2023, que ens hem 

de conjurar per tal que siguin aquelles en què finalment puguem trencar la majoria absoluta 

imperant a Granollers. 

Ens esperen moments intensos, el camí no serà planer, però estic convençut que plegats, 

treballant colze a colze com sabem fer, ens en sortirem. 

Bones festes i feliç any nou a totes, 

  
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 l’any 2020. Es tracta d’una memòria escrita que, en circumstàncies normals, us voldríem 

explicar de forma presencial. El context actual, però, ho impedeix. És per això que 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, sigui la primera d’una sèrie 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. 

 

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 2020 ha estat un any amb pocs actes polítics, per dues raons: La primera, el 2020 ha esta un 

any sense cites electorals. Quan hi ha eleccions, es realitzen molts més actes polítics i el 2019, per 

exemple, va haver quatre eleccions: Dues d’espanyoles (abril i novembre), municipals i europees 

(aquestes dues, el mateix dia de maig). Aquest fet va comportar un gran nombre d’actes polítics i 

mítings. La segona raó és, evidentment, la pandèmia, que ha dificultat poder realitzar actes per la 

seva naturalesa de presencialitat – per bé que hem aconseguit realitzar actes virtuals. Cada fitxa 

d’acte va acompanyada d’una notícia a algun mitjà de comunicació, en cas que n’hi hagi.  

 

Durant aquest any 2020, els actes més rellevants han estat els següents: 

 

3.1. Actes públics propis 
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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. 

 

(31/05/2020) Homenatge a la gent gran 

Acte en homenatge a la gent gran, amb l’objectiu de donar suport a un col·lectiu que amb la 
pandèmia ha patit molt. A més, es va fer coincidint amb l’aniversari del bombardeig a la ciutat de 
Granollers, que l’actual generació de gent gran va viure com a infants. L’acte es va realitzar a la Plaça 
Jaume I el Conqueridor, a l'escultura que hi ha precisament dedicada a la gent gran i el pas del 
temps, i va comptar amb la intervenció de la portaveu d’ERC-AM a l’ajuntament de Granollers, Núria 

Maynou 
 
https://www.facebook.com/802705106466775/videos/277634693382552 

 

(10/09/2020) Homenatge a Salvador Casanova i anunci dels guanyadors del Guardó 

Tradicional acte d’homenatge a l’activista polític Salvador Casanova, on es va anunciar a totes les 
persones que han treballat contra la COVID-19, així com les víctimes, com a guanyadores del 
guardó. Enguany, l’acte no va tenir cap ponent extern o del partit, ja que fins l’últim moment no es 
va saber si l’acte es podia dur a terme. Hi van intervenir Isabel Alcalde i Joan Garriga, en nom de la 
comissió del guardó Salvador Casanova, i Núria Maynou, com a portaveu del grup d’ERC -AM a 
l’ajuntament de Granollers. 
 

El premi Salvador Casanova s’atorga a les persones que han lluitat contra la Covid -19 (El 9nou) 

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/el-premi-salvador-casanova-satorga-a-les-

persones-que-han-lluitat-contra-la-covid-19/ 

 

(09/10/2020) Presentació del llibre “El 15M facha”, de Gabriel Rufián 

Gabriel Rufián va presentar el seu últim llibre, “El 15M facha”, a la Sala Tarafa. L’acte va comptar 
amb el cap del grup del Congrés de Madrid, la portaveu d’ERC-AM a l’ajuntament de Granollers, 
Núria Maynou i va ser moderat per l’aleshores portaveu del Jovent Republicà a Granollers, Zainab 
Tamara 

 

Rufián, a Granollers: 'No podem regalar la classe obrera a la dreta' (Som Granollers) 

https://www.somgranollers.cat/noticia/55609/rufian-a-granollers-no-podem-regalar-la-

classe-obrera-a-la-dreta 

 

(18/12/2020) Presentació del llibre “Tornarem a vèncer”, d’Oriol Junqueras i Marta Rovira 

Acte de presentació del llibre “Tornarem a vèncer”, escrit a quatre mans pel president d’ERC i la 

secretària general del partit. L’acte es va realitzar a la Casa de Cultura Sant Francesc i va comptar 
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amb la presència del conseller – i company militant de Granollers - Chakir el Homrani i 
l’eurodiputada Diana Riba, moderat per la portaveu d’ERC-AM a l’ajuntament de Granollers, Núria 
Maynou. 
 

No hi ha enllaç de premsa a causa que l’acte no s’havia dut a terme encara en el moment de 
redacció de la memòria 

 

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. 

(01/04/2020) Connectem-nos amb Marta Vilaret i Josep Maria Jové 

Trobada virtual amb Marta Vilaret i Josep Mari Jové, on es va parlar especialment de la iniciativa 
“Amnistia i Llibertat”, així com de la Caixa de Solidaritat. Aquest acte va ser un acte organitzat per 

la comarca a petició d’ERC Granollers i hi van assistir militants de Parets del Vallès. 
 

(07/05/2020) Connectem-nos amb Marta Vilalta 

Trobada virtual amb Marta Vilalta, secretària general adjunta d’ERC, per parlar del context polític. 
A la xerrada s’hi va debatre sobre posicionaments d’ERC al Congrés, mesures COVID-19, propostes 
de futur, entre d’altres. Sense que estigués previst, també hi va accedir en Josep Maria Jové, que 
va respondre també preguntes dels assistents. En aquest acte també hi van assistir militants de 
Canovelles. 

 

(08/07/2020) Connectem-nos: Com tornarem a les escoles? 

Trobada virtual amb Josep G. Cambray, director general de Centres Públics i President del consorci 
d’educació de Barcelona. L’objectiu de l’acte va ser resoldre els dubtes al voltant de l’inici de curs 

de cara el setembre, quan la crisi de la COVID-19 feia inèdit el curs escolar. En aquest acte també hi 
van assitir militants d’arreu del Vallès Oriental. 

 

(16/07/2020) Connectem-nos: Parlem d’habitatge 

Trobada virtual amb José Rodríguez, diputat al Parlament, per parlar de polítiques d’habitatge, 

tant en allò referent al Parlament de Catalunya com per possibles implementacions en la política 
municipal. A la trobada també s’hi havia de connectar la Sílvia Casola, de la secretaria de política 

municipal d’ERC, però finalment no va poder fer-ho. 
 

(08/09/2020) Presentació del llibre “Tornarem a vèncer” 
L’executiva i alguns militants van assistir, des del local, a la retransmissió de l’acte de presentació 

del llibre “Tornarem a vèncer” d’Oriol Junqueras i Marta Rovira. 

 

(14/11/2020) Parlem de la pandèmia: En quina  situació ens trobem actualment amb la 
COVID-19? 
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Trobada virtual amb Manel Balcells, metge i director del Centre per la integració de la Medicina i 
les Tecnologies innovadores (CIMTI) moderada per Núria Maynou, on la militància i entorn van 

poder parlar de la situació sanitària i intercanviar propostes per a fer a nivell municipal. 
 

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 any, però, ha estat un mal any per a 

fer paradetes, en tant que la COVID-19 no ens ho ha permès fer amb tanta assiduïtat. Els mesos 

previs a la pandèmia, però, en vam poder fer algunes, llistades a continuació. 

 

(01/02/2020) Paradeta a Can Bassa 
Parada al barri de Can Bassa, emmarcada en la campanya de barris que es volia dur a terme durant 

l’any 2020. En aquesta parada vam poder parlar amb els veïns i veïnes de les seves 

problemàtiques. La més destacable, la manca d’un caixer automàtic al barri. 

 

(15/02/2020) Paradeta a Can Mònic 
Parada al barri de Can Mònic, emmarcada en la campanya de barris que es volia dur a terme 

durant l’any 2020. En aquesta parada vam poder parlar amb els veïns i veïnes de les seves 

problemàtiques. A més, vam poder parlar també amb famílies afectades pel fons voltor Lazora, 

que volia augmentar excessivament el lloguer d’un edifici proper al Carrer Girona  perquè els 

llogaters en marxessin. Aquesta trobada, conjuntament amb un treball previ i posterior del Grup 

Municipal, va desembocar en una moció de denúncia de la situació a l’ajuntament. 

 

(21/02/2020) Paradeta al centre de la ciutat 

Parada al carrer Anselm Clavé, davant de Can Ramoneda, per tal de recollir fons per a la caixa de 

solidaritat, que els necessitava per en Lluís Salvadó i en Josep Maria Jové. 

 

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 2020) 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. 

 
(07/06/2020) Suport a la protesta #BlackLivesMatter 
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Vam donar suport logístic i vam ser presents a la protesta de “Black lives matter”, en contra el 

racisme arran de l’assassinat de George Floyd, nord-americà d’ètnia afroamericana, a mans d’un 

policia blanc. 

 
(21/06/2020) Suport a la concentració “papers per a tothom” 
Vam donar suport a la concentració de “papers per a tothom”, convocada el dia 21/06 a la tarda, 

a la Plaça de l’Església. Durant el curs, també hem assistit i formem part del grup impulsor de 

“Granollers vol acollir” 

 
(23/06/2020) Flama del Canigó 
Vam ser presents a la rebuda de la Flama del Canigó, que cada 23 de juny Òmnium organitza a la 

Porxada. 

 

(29/06/2020) Posicionament conjunt en contra del 4t cinturó 

La portaveu del grup municipal, Núria Maynou, va assistir a un acte conjunt de les dues comarcals 

d’ERC del Vallès en contra del 4t cinturó, on es reivindicava la necessitat d’una línia orbital.  

 

(15/07/2020) Acte institucional en record de les víctimes de la COVID-19 
Vam assistir a l’acte que l’ajuntament va organitzar en record de les víctimes de la COVID-19, al 

Parc Torras Villà 
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(22/07/2020) Signatura del pacte de ciutat 

Vam assistir a la signatura del pacte de ciutat contra la COVID-19 al museu de la Tela. En aquest 

acte hi vam tenir doble representació: Des de l’executiva local, i des del Grup Municipal.  

 

(11/09/2020) Acte institucional 11 de setembre 

Vam assistir a l’acte que l’ajuntament va organitzar per a la commemoració de l’11 de setembre, 

fent una ofrena floral al monument. 

 

(18/09/2020) Suport al judici contra Oriol López i Albert Biescas 
Vam donar suport a l’Oriol López, regidor d’ERC Mollet, i a l’Albert Biescas, expresident d’ERC 

Mollet, davant de la querella que l’alcalde del PSC Josep Monràs els va fer. Després de la 

concentració, vam fer una petita reunió de treball amb Joan Tardà i Isaac Peraire.  

 

(28/09/2020) Protesta per la inhabilitació del President Quim Torra 
Vam ser presents a la mobilització davant l’ajuntament en rebuig a la sentència que va inhabilitar 

al President de la Generalitat, Quim Torra. 

 
(01/10/2020) Acte de commemoració de l’1O 
Col·laboració en l’organització de l’acte commemoratiu de l’1O que es va fer aquest 2020 a la 

Porxada. Vam participar-hi com a organitzadors al costat dels altres partits i entitats 

independentistes. 

 

(15/10/2020) Homenatge al President Lluís Companys 
Com cada any, vam assistir a l’acte institucional en homenatge al President Companys. Aquest 

acte, que havia sigut organitzat per ERC anteriorment, ara és de l’ajuntament, que demana 

assessorament a ERC Granollers per decidir quin ponent hi assisteix. Enguany, ens hi va 

acompanyar la historiadora Queralt Solé 

 
(19/11/2020) Protesta contra la intervenció militar del Marroc al Sàhara 

Vam ser presents a la mobilització a la Porxada en contra la intervenció militar del Marroc al 

Sàhara. 
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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. Malauradament, aquest eix d’actuació no s’ha implementat en el grau que estava previst, 

en tant que la pandèmia ha dificultat poder estructurar més impactes comunicatius. Amb tot, s’ha 

pogut fer una campanya sectorial d’Urbanisme, així com diversos impactes comunicatius a premsa i 

xarxes socials. 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. 

 

(25/02/2020) Llançament de la campanya d’habitatge 
Campanya sectorial que girava al voltant de l’habitatge. Havia de tenir diversos impactes 

comunicatius, actes públics i debats, però la pandèmia va estroncar-la. 

 
 

 

(08/03/2020) 8 de març 
Impacte comunicatiu als diaris locals i a xarxes socials, al voltant del 8 de març, dia de la dona 

treballadora 
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(23/04/2020) Suport a les llibreries per Sant Jordi 
Impacte a diaris i xarxes socials per Sant Jordi, on es demanava donar suport a les llibreries locals 

- així com a les floristeries, en contingut de text de l’impacte a xarxes. 

 

 

(01/05/2020) 1 de maig 

Commemoració del dia 1 de maig, dia internacional dels treballadors i treballadores.
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23/07/2020) Sant Jordi d’estiu 
Per Sant Jordi d’estiu, al mes de juliol, es va repetir l’impacte comunicatiu que s’havia fet, però 

especificant de donar suport al comerç local en general, i no només a les llibreries. Aquest impacte 

també va ser a xarxes i diaris. 

 
 

(26/08/2020) Suport al parèntesi 
Impacte comunicatiu en suport a les colles organitzadores de la festa major i al parèntesi, que 

havia de substituir la festa enguany, abans que l’ajuntament el suspengués igualment. 
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(09/12/2020) Campanya en suport al comerç local 
Campanya en suport al comerç i hosteleria locals, que consta de diversos impactes comunicatius 

a xarxes socials.  

 
 


