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Preparem el canvi

Mil cent quinze palafollencs ens han 
fet costat en les darreres eleccions 

municipals. Els ho agraïm sincerament. 

L’Assemblea d’ERC a Palafolls hem assolit 
uns resultats excepcionals que fan possible 
que tinguem quatre regidors a l’Ajuntament: 
Francesc Alemany, Susanna Pla, Jordi 
Villaret i Judit Caimel. 

Malgrat tot, no hem obtingut la majoria que 
calia per formar govern. Ara bé, els nostres 
quatre regidors treballaran per demostrar-
vos, a tots els que ens heu votat, que el vostre 
recolzament no ha estat endebades. En primer 
terme, perquè farem una oposició ferma i 
responsable al govern de Valentí Agustí. 
El fiscalitzarem i intentarem fer-li entendre 
que hi ha alternatives a la seva política, que 
nosaltres interpretem com una fugida endavant 
que hipoteca les generacions que viuran el 
nostre municipi en el futur. 

En segon lloc, perquè treballarem per introduir 
-en la mesura que ens ho permeti la majoria 
que governa- la proposta d’acció que us hem 
presentat al programa electoral. La nostra 
és una aposta clara per l’educació, per un 
urbanisme renovat, per la patrimonialització 
del nostre territori i per una atenció prioritària a 
les persones i les entitats de Palafolls. En darrer 
terme, perquè farem de la transparència una 
divisa indiscutible. Fem la primera passa i en 
aquestes pàgines us expliquem la manera en 
què podeu trobar-nos per aclarir-vos els dubtes 
que tingueu sobre la nostra acció política.

Finalment, amb l’objectiu d’ampliar el nostre 
compromís a tots els veïns de Palafolls, també 
els que encara no ens han votat, tenim la 
voluntat de ser percebuts com l’alternativa 
a trenta-dos anys de govern municipal de 
Valentí Agustí. Preparem el canvi perquè 
treballem amb honestedat, valentia i rigor.

PALAFOLLS



Les eleccions del passat mes de maig han fet que 
ERC amb quatre regidors esdevingui el segon partit 
polític del consistori. Això implica que Francesc 
Alemany serà el cap de l’oposició aquests propers 
quatre anys, així com el portaveu del grup municipal. 
A banda d’aquesta responsabilitat, el GM ha decidit 
fer una repartició de les tasques entre els quatre 
regidors a partir de les àrees temàtiques que conformen 
l’Ajuntament. Pel que fa a l’organigrama municipal 
decidit pel consistori, els representants d’ERC a les 
diferents comissions seran:

-Comissió d’afers territorials: Francesc Alemany i 
Jordi Villaret.
-Comissió d’afers econòmics: Francesc Alemany i 
Judit Caimel.
-Consell Escolar Municipal: Susanna Pla i Judit 
Caimel.
-Consell de Ràdio Palafolls: Jordi Villaret i Susanna 
Pla.
-Consell de Cultura: Judit Caimel i Susanna Pla.

ERC Palafolls posarà en marxa un seguit de trobades 
dels nostres regidors amb la ciutadania per tal de 
donar informació sobre el funcionament del nostre 
Ajuntament així com de les activitats o actuacions que 
es duen a terme i recollir propostes dels ciutadans 
i ciutadanes. Aquestes audiències públiques es faran 
cada tres o quatre mesos sempre a diferents llocs del 
municipi i seran anunciades prèviament. 

El grup municipal d’ERC a Palafolls també ha 
decidit fixar un horari d’atenció a la ciutadania per 
tal que tothom que ho consideri, ens pugui fer arribar 
als regidors les qüestions i suggerències que cregui 
oportunes. L’horari serà tots els dimarts a la tarda 
al despatx dels grups de l’oposició de les 16:00h 
a les 19:00h. A banda d’això posem a disposició els 
correus electrònics de cada regidor també per fer 
qualsevol aportació o consulta.

4 regidors, una nova manera de fer

Francesc Alemany: alemanymf@palafolls.cat
Susanna Pla: placs@palafolls.cat
Jordi Villaret: villaretsj@palafolls.cat
Judit Caimel: caimelpj@palafolls.cat



ERC a només 329 vots de Valentí 
Agustí, i a tant sols 19 del 5è regidor

Les eleccions municipals del passat mes de maig han 
fet que la distància en vots entre ERC i el PSC s’hagi 
reduït espectacularment passant de gairebé 1.110 vots 
ara fa quatre anys a poc més de 300 (veure gràfic 
1). Aquesta reducció ha estat possible gràcies al gran 
increment de vots que ERC Palafolls ha aconseguit 
arreu del municipi, on gairebé triplica els resultats de 
fa quatre anys. Per tant sols 19 vots aquest increment 
tant destacable no s’ha vist reflectit en el nombre de 
regidors i ERC s’ha quedat a les portes del cinquè 
edil. 

Per meses ERC Palafolls ha estat per primera vegada 
la força més votada tant a Sant Genís quatriplicant 
els vots, com a dues meses del Centre. En la resta de 
meses ha estat la segona força en totes elles, destacant 
l’espectacular resultat a Sant Lluís, on ha triplicat 
els vots obtinguts el 2011 (veure taula 1). 

Pel que fa a vots absoluts, ERC és de llarg la formació 
política amb un increment major, amb un augment 
de 629 vots més. Aquesta xifra és superior als que 
perden junts PSC, PP i CiU (veure gràfic 2).

Amb aquest resultat ERC Palafolls confirma els 
bons resultats que ja va aconseguir en les passades 
eleccions europees, on va ser la primera força al 
municipi. Aquesta vegada però, assoleix més vots 
passant dels 705 als 1.115 i del 24% dels sufragis 
a les europees a gairebé un 30% aconseguits a les 
eleccions municipals. 

Gràfic 1

Gràfic 2

Taula 1



El diputat d’ERC a Madrid Joan Tardà va presentar, 
juntament amb el portaveu nacional les JERC, Gerard 
Gómez, les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a Palafolls. En un acte celebrat al MiD, el 
passat 19 de juny, i davant d’un centenar de persones, 
Tardà va fer una intervenció on va constatar la 
importància de les eleccions plebiscitàries del proper 
27 de setembre que va qualificar-les de “caixa o 
faixa”. 

També es va referir a la pressa que tenim per assolir 
la plena sobirania ja que “la socialització dels serveis 
socials que tant ha costat d’aconseguir els darrers 
40 anys ara mateix està en escac”. Per la seva banda 
Gerard Gómez es va felicitar per la creació a Palafolls 
de la branca juvenil d’ERC i es va mostrat convençut 
que “la nostra serà la generació que proclamarà la 
República catalana”. L’acte, que va ser presentat per 
Francesc Alemany, portaveu del grup municipal 
d’ERC a l’Ajuntament, i que ha representat un èxit 
rotund d’assistència, va servir també per presentar la 
desena de membres que formen les JERC Palafolls.

La secció local d’ERC ens sentim molt orgullosos 
de poder veure un somni complert, el de comptar 
amb un planter de joves compromesos, preparats i 
implicats en la política i que són sens dubte la branca 
juvenil més potent del municipi. Molta sort i molts 
encerts companys!!

La Biblioteca Enric Miralles de Palafolls va allotjar 
la primera presentació del llibre ‘Zugzwang. El 
Dietari del Procés’ (Dux Editorial), una obra del 
nostre company Oriol Jordan, i el seu germà 
Guifré. Els autors van desgranar les tres lectures 
que té el llibre: l’article diari durant 25 mesos, 
la cita insultant Catalunya i l’independentisme, 
i la partida d’escacs que recrea, des d’una visió 
diferent, el que ha donat de si aquesta primera part 
del procés. L’acte va comptar amb la intervenció 
d’en Francesc Alemany, que va reflexionar sobre 
les contradiccions de la pròpia gent sobiranista, i 
els improperis que ens arriben. Podeu seguir ‘El 
Dietari del Procés’ al web Oriols.cat

Joan Tardà apadrina la presentació 
de les JERC a Palafolls

Presentació del llibre 
‘Zugzwang. El Dietari del Procés’ a Palafolls


