
 
 

   
    	

    

 

59è	CONGRÉS	REGIONAL	
30	DE	MARÇ	DE	2019	
 
 
El 59è Congrés Regional de Barcelona s’inicia a les 10.27h.  

 
1. Elecció de la Mesa 

Aprovada per assentiment. Josep González Cambray (president), Anna Nebreda, Miquel 
Colomé, Clàudia Samsó i Rosa Roman. 
 
 
2. Aprovació de l’ordre del dia 
Es proposa un canvi de l’ordre del dia.  
Per fer primer el bloc de les eleccions municipals i després els pressupostos 2018 i 2019. 
 
Es vota a mà alçada i s’aprova. 
 
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés Regional anterior 
S’aprova per assentiment.  
 
4. Ratificació dels acords preelectorals 
Intervenen en Robert Fabregat i l’Ernest Maragall.  
Es recorda que la votació secreta en executiva va donar com a resultat 23 vots a favor.  
Intervé el President de la Federació explicant els acords aprovats en executiva amb NOVA i 
Plataforma de suport a l’Ernest. Explica la implicació a nivell territorial dels acords purament 
polítics.  
Seguidament intervé l’Ernest Maragall, candidat a encapçar la llista per les eleccions municipals. 
Reflexiona positivament sobre l’assistència de la militància al congrés d’avui i tot allò que 
comporten els acords “Ens estem eixamplant”. Parla de la possible victòria a les eleccions 
municipals i tot allò que esdevindrà després.   
Obrim un torn tancat de paraula, intervé:  
- Esther Capella: donant suport a la llista electoral i explica tot allò que comporta ser 
militant d’ERC.  
- Carles, militant de Poblenou: explica que troba desafortunat que el candidat digui 
públicament que coneix poc a la nº 2 de la llista, estre d’altres reflexions.  
- Ernest Maragall: fa la rèplica. Diu que no es un problema de coneixença personal, “ara 
estem valorant l’acord amb NOVA, després ja votarem la llista”. Explica que ja ens anirem 
coneixent individual i col·lectivament en els propers dies.  

VOTACIÓ:  
A favor: 274 vots 
En contra: 2 vots 
En blanc: 6 vots 
 
5. Ratificació de la proposta de llista a les eleccions municipals 
En executiva la votació va resultar en 19 vots a favor i 1 en contra.  



 
 

   
    	

    

 

Intervé l’Ernest Maragall. Dedica unes paraules a la Trini Capdevila, regidor a que no es presenta 
a la llista en les properes eleccions. Agraeix la feina i el treball que seguirà realitzant a partir 
d’ara. Demana el vot a la llista, el vot a favor.  
Agraeix també la feina a la Comissió Electoral. Es conscient de la qualitat humana i del respecte 
dels membres de la comissió. Explica que totes les llistes electorals es fan per guanyar, i aquesta 
l’haurem de treballar, mostrar i explicar en els propers dies.  
Parla de la llista electoral i del seu potencial. Hi ha una agrupació de feina feta, una mostra de 
treball realitzat per mitjà del grup municipal. Diu “Tenim equip i tenim projecte”.  
Intervé en Robert Fabregat. Agraïments a la militància, a l’Alfred el pas al costat i a l’Ernest 
l’acceptació del repte. També a la Trini Capdevila.   
Explica que es la millor llista que ens pot representar a tots i a totes, una llista on el partit estem 
ben representats.  
Explica, també la importància de guanyar l’alcaldia, de sumar junts al projecte. Demana el vot a 
favor de la llista amb els màxims suports.  
Recorda als presos i exiliats polítics “per tots ells, hem de guanyar”.  
Obrim un torn tancat de paraula, intervé:  
- Alfred Bosch: agraeix a l’Ernest assumir la responsabilitat, als regidors, consellers i 
conselleres i als assistents. Agraïment a la militància d’ERC Barcelona. “l’important es ser-hi”.  
- Montse Benedí: Agraeix l’assistència i explica el significat que això representa. També a 
consellers i conselleres de districte. Agraeix a les assessores i assessors del grup municipal. 
Agraïments també a l’Alfred i la Trini Capdevila.  
- Raúl Barahona: Agraïr a l’Ernest assumir la responsabilitat i als Consellers i Conselleres 

que apareixen a la llista.  
Explica que té la sensació que li manca informació dels candidats. Reflexiona sobre la necessitat 
de persones amb diversitat cultural. Record als presos i exiliats. Sobretot a la Carme i la Dolors.  
- Jordi Corones: Agraeix la confiança en aquests tres anys, en especial a l’Alfred Bosch, 
Montse Benedí, Trini Capdevila i Gemma Sendra, assistents i consellers de districte. També als 
companys i companyes d’Horta -Guinardó.  
Fa un record de l’etapa viscuda a l’ajuntament en els moments que estem vivint.  
- Robert Fabregat: fa una petita explicació de les persones que formen la llista electoral.  

VOTACIÓ:  
A favor: 287 vots 
En contra: 14 vots 
En blanc: 15 vots 
Intervé l’Ernest un cop feta la proclamació de candidatura. 
  
6. Liquidació exercici 2018 
Intervé en Robert Fabregat explicant la liquidació de l’exercici del 2018.  
S’aprova per unanimitat.  
 
7. Pressupost exercici 2019 
Intervé en Robert Fabregat explicant els pressupostos de l’any 2019.  
S’aprova.  
 
8. Cloenda 
	
	


