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BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Els que vam tenir la sort de poder ser a
Barcelona el passat onze de setembre a
la manifestació teníem la sensació que
seria un dia especial, però no ens
imaginàvem que s’obriria una nova p
àgina de la història del nostre país. El
poble  va parlar, amb un únic crit:
independència, i va encetar un procés
que ens ha de dur a recuperar les
llibertats nacionals. Tots sabem que no
serà fácil,  que hi haurà moltes dificultats
i interrogants, però si marxem junts,
serem imparables. A diferència del que
succeeix a Escòcia, a l'Estat espanyol,
els representants de
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11 de setembre de 2012:

A més, a cada butlletí hi haurà una
agenda amb la selecció d’actes que
tindran lloc al llarg del mes a la nostra
ciutat. Farem atenció especial als que
preparem des de la secció local (tant si
són a la seu com en altres llocs) i
donarem relleu a activitats d'interès
d'altres entitats.

Finalment, us encoratgem a fer-vos
vostre aquest nou mitjà: suggeriu-nos
temes, feu-nos arribar escrits i cartes al
director. La vostra opinió ens ajudarà a
ser millors i més útils.

L'@ressort torna a les vostres mans
aquest setembre amb la voluntat de ser
una eina útil. En primer lloc, perquè volem
que sapigueu el que fa la secció local:
accions, posicionament davant de temes
municipals i actes que tenen lloc dins i fora
de la seu. Cal dir que hem triat el format
electrònic perquè ens permet fer-vos
arribar la informació a casa, aprofitant
eines que subministra el partit i amb una
despesa zero. Privilegis de viure al sege
XXI. 
En segon lloc, el número que teniu davant
dels ulls és el 15. Hem volgut donar una
continuïtat als Ressort que s'han anat
publicant. Amb tot, aquest número és
experimental. Probablement, en les
properes edicions canviaran el format i les
seccions. Adaptarem el tipus de continguts
segons els comentaris i crítiques que els
companys i companyes ens feu arribar.
 La major part d'articles seran d’opinió:
valorarem els fets més rellevants que es
vagin produint en el nostre entorn. Però
també volem incloure una conversa, en
cadascuna de les edicions, amb una
entitat de la nostra societat civil. I aquesta
és una altra de les utilitats d'aquest mitjà:
la interrelació.

Un mar d'estelades al Passeig de Gràcia. Foto de Xavier Besora.

Independència: cada cop més a prop

President de la Secció
local



diferents formacions politiques -amb una
sensibilitat democràtica força diferent- han
argumentat que ho combatrien amb la 
Constitució de 1.978 (en concret l’article
2 diu “ La Constitución se fundamenta en

la indisoluble unidad de la Nación

española, patria común e indivisible de

todos los españoles, y reconoce y

garantiza el derecho a la autonomía de las

nacionalidades y regiones que la integran

y la solidaridad entre todas ellas). 
Cal puntualitzar que la Carta de les
Nacions Unides de 1.945 i, en concret,
l’article 1 apartat segon, estableix com a
principi fonamental el dret
d’autodeterminació dels pobles:  ”
Fomentar entre les nacions, relacions d’

amistat basades en el respecte al principi

de l’ igualtat de drets i al de la lliure

determinació dels pobles, i prendre altres

mesures adequades per enfortir la pau

universal“ . Que ha  estat desenvolupat
per  una extensa doctrina i casuística (de
processos d’emancipació nacionals) de
dret internacional públic, legislació
perfectament aplicable al “cas dels
catalans”. 

Per tal de seguir fil per randa la doctrina
internacional, els propers mesos caldria
que es produís una nova convocatòria
electoral amb caràcter plebiscitari (com ha
demanat l'ANC al president de la
Generalitat); el proper Parlament de 

 

Els propers mesos caldria una nova convocatòria
electoral amb caràcter plebiscitari.

Secretari d'Organització Interna de la
Secció local 
Militant de les JERC

 

Catalunya tindria l’encàrrec de convocar
un referèndum supervisat per autoritats
internacionals.  
No cal oblidar tampoc, com molt bé
expliquen prestigiosos economistes o el
Cercle Català de Negocis, que una
Catalunya independent seria viable i
pròspera econòmicament; per tant, estem
davant d’una oportunitat única de crear
un model que garanteixi els drets socials,
sanitaris i educatius (que en aquest
moment estan desmantellant les dretes
catalana i espanyola), alhora que es faciliti
un model productiu basat en el
coneixement, la investigació i la
internacionalització d’un teixit de pimes,
que més que mai necessiten recursos per
crear ocupació.
 Per això, cal que entre tots empenyem
per crear una nova constitució catalana,
amb la república com a forma de govern,
que garanteixi principis com la igualtat, la
llibertat, la justícia social,  el laïcisme, o el
pacifisme,   emmirallant-nos en les democr
àcies més pròsperes i sens dubte formant
part de la Unió Europea.
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Estem davant d’una

oportunitat única de crear un

model  que garanteixi els

drets socials, sanitaris i

educatius.

(CONTINUACIÓ)

Figueres crida: Independència!  

Aquest any 2012 marcarà un abans i un
després a la història del nostre país. Tots els
teòrics regionalistes, entre ells el nostre
alcalde, que busquen un encaix del nostre
poble dintre del marc constitucional del
Regne d’Espanya han fracassat. La
ciutadania figuerenca ha respost amb grans
assistències a les diferents convocatòries
fetes per l’ANC a la nostra vila i s’ha
desplaçat en massa a Barcelona a la
manifestació més multitudinària de la nostra
història. Aquesta resposta tan contundent
reflecteix l’esgotament de la ciutadania amb
la política imperant al nostre país des que es
van restablir les nostres institucions. La
fórmula tantes vegades repetida: cada
vegada que el nostre poble ha dut a terme
alguna demanda política ambiciosa, aquesta
ha estat portada a una negociació a la baixa
a Madrid i posteriorment s’ha venut el
resultat (derrota) com la panacea que resolia
tots els nostres mals. Allò que l’expresident
Pujol va anomenar “fer la puta i la
Ramoneta”. Doncs Catalunya ha dit prou,
Figueres ha dit prou. Prou d’ambigüitat,
prou d’enganyar-nos amb bones paraules
buides de contingut. No volem haver
d’escoltar un altre cop declaracions com les
de nostre alcalde, dient que les consultes
per la independència “són còmiques i
grotesques” o que s’havia d’anar a la
manifestació de la diada “per intentar salvar
Espanya”. No volem situacions com
l’esperpent succeït en haver de presentar
dos cops una moció per adherir-se a
l’Associació de Municipis per la
Independència. Vénen temps on la valentia
serà capital i el poble no acceptarà una altra
derrota. Els nostres representants han
d’entendre que, parafrasejant Ovidi
Montllor, ja no ens alimenten les molles, ara
volem el pa sencer.

 

 

Hi havia manifestants de totes les edats, però un gran nombre eren joves.

Carles Vilaseca i Martos



Plataforma
d'Afectats per
la Pobresa i les
Hipoteques

desplaçaments, fotocòpies,
fulletons, pancartes, telèfon... La
major part dels voluntaris estan a
l’atur, han esgotat les prestacions o
viuen de feines molt precàries. Per
això, a la taula de signatures hi
tenen materials a la venda: objectes
artesans, samarretes, xapes, etc.; el
benefici que n’obtenen financia
totes les despeses. I quan falten
diners, toca repartir la despesa
entre tothom. 

La PAH+P funciona per un principi
de solidaritat. Bàsicament, s'ajuden
els uns als altres. Desxifren els
escrits que bancs i Administració els
adrecen. Se suggereixen
procediments. S’escolten,
comparteixen els problemes i es
proposen sortides, es
desdramatitzen situacions. 

Entitats

Montserrat Segura

Els recursos econòmics

de què disposa la PAPH

són migrats: no té accés

a subvencions i no tenen

associats.

 

"SÍ QUE ES POT!"

Cartell de la projecció "La Plataforma". Portada del llibre Secrets de guerra (vegeu p
àg. 3)

Sí que es pot és el lema de les Plataformes
d’Afectats per la Hipoteca. Amb la finalitat
de conèixer millor la PAH+P de Figueres ens
reunim a can Met amb Loli García, un
dimarts a la tarda abans de l’assemblea
setmanal. La Loli m’aclareix quin és
l’origen, què és i quins són els objectius de
la plataforma.
“De fet, la PAP+H neix de la nostra pròpia
experiència (meva i del meu company
Cesc). Teníem un pis baix i un local
comercial on treballàvem. Vam comprar una
casa més gran que ens permetia unificar
habitatge i negoci i la vam adaptar a les
meves necessitats -les que comporta
moure’s en una cadira de rodes-”, explica
García. “Vam aconseguir una hipoteca pont
amb el Banc Santander mentre intentàvem
vendre el pis i el local. Al final no es van
vendre les finques i vam haver de continuar
pagant unes quotes astronòmiques.
Mentrestant ja havia esclatat la crisi i ens v
àrem quedar sense feina i cobrant només
les nostres pensions. Però vam decidir que
no ho podíem deixar a les mans del banc i
ens vàrem moure nosaltres. Vàrem acudir a
la PAH de Girona, on hi ha una bona
manera de treballar i entre totes les
persones que la formen es busquen
solucions. Al final, la nostra va ser la dació
en pagament de les tres finques al banc. Ara
vivim a la mateixa casa, pagant un lloguer al
banc, però hem quedat lliures de deutes”.
També m’explica que a la PAH de Girona hi
anava molta gent de Figueres. Per aquest
motiu, i partint de la Plataforma d’Afectats
per la Pobresa que ja existia des de
desembre del 2011, es va crear la PAP+H i
es va presentar el juny del 2012, en un acte
al Museu de l’Empordà 

L’objectiu d’aquesta plataforma és
que la gent afectada pel tràngol
d’una hipoteca que no es pot
continuar pagant es conscienciï 
d’en quin punt es troba el seu
problema i quin camí haurà de
seguir. Que no sigui l’entitat banc
ària la que decideixi què passarà.
Naturalment, la PAP+H persegueix
un objectiu d’interès general, que
consisteix a portar una iniciativa
legislativa popular (ILP) al Congrés
dels Diputats per a crear una llei
que obligui les entitats bancàries a
acceptar la dació en pagament; és a
dir, que les persones que contrauen
una hipoteca sobre una finca i amb
el temps no poden fer front al
pagament, puguin lliurar la finca al
banc i el deute amb l’entitat quedi
saldat, a diferència del que succeeix
actualment, en què en la major part
dels casos, als afectats se’ls
embarga la finca i han de continuar
pagant el deute a l’entitat, amb la
qual cosa s’aboca definitivament
un gran nombre de famílies a la
indigència i a la marginació.
  Els recursos econòmics de què
disposa la PAPH són migrats: no té
accés a subvencions i no tenen
associats que aportin quotes. Però,
de diners en calen: 



Mireia Mata, portaveu del Grup municipal d'ERC

Aquest estiu l’equip de Govern ens ha presentat el seu Pla d’Acció 
Municipal (PAM). Aquesta eina de gestió és un bon instrument per a  ordenar
el conjunt de l’acció municipal al llarg de la legislatura. El  de Figueres ho
podria ser... si no fos que:    
                              
 -No és una llista de prioritats  municipals d'acció. S’hi  recullen totes les
propostes del programa electoral de CiU. Però ara ja  no estem en
campanya, ara estan governant, i governar vol dir, preci-  sament, ordenar
les prioritats i triar entre el que és important  i el  que és imprescindible. I
assumir els riscos de la tria. El PAM de  Figueres és una llista tan llarga
d’accions i bons propòsits que ni en  tres mandats municipals es podria dur
a terme! 

 -No hi ha un calendari d’execució  de les obres. Per tant, falla  com a
instrument de gestió per manca de definició, no només sobre el QUÈ  es       

Amb aquesta lamentable tramitació
d’un document que hauria de ser el
full de ruta del seu mandat
municipal? Sense priorització,
sense calendari, sense diàleg amb
les altres forces municipals, i
sobretot, sense recursos econòmics
assignats.... PAM sense PIM...
PUM!!! 

PAM sense PIM...Pum!

"No es tracta del que la

Plataforma pot fer per tu, sinó

del que tu pots aportar a la

Plataforma." Loli García.

Plataforma
d'Afectats per la
Pobresa i les
Hipoteques

(Continuació)

(Continuació)

 Però fonamentalment s’ajuden a conservar
la dignitat com a persones, dignitat que no
és fàcil de mantenir quan les entitats
amenacen amb deixar-te al carrer i endeutat
per la vida. Com diuen la Loli i en Markoh,
no es tracta tant del que la PAP+H pot fer
pels seus membres, sinó del que cadascú
pot aportar a la PAP+H.

Es tracta d’un moviment molt actiu.  A
banda de les taules de recollida de
signatures, que tenen lloc els dijous i els
dissabtes, les actuacions de la PAP+H
consisteixen en acompanyaments (suport a
una persona afectada quan va a negociar
amb l’entitat bancària o amb
l’Administració); concentracions al carrer
davant d’entitats que obstaculitzen tràmits,
difusió de les activitats a les xarxes socials. 
Un acte molt destacat me l’anuncia la Loli
amb satisfacció evident: el proper
divendres 28 de setembre (a les 19.30 a
La Cate) Cine Club Diòptria projectarà un
documental sobre la PAH de Barcelona.
En aquest acte també hi haurà recollida de
firmes i venda de material.
 
Aquesta tarda he escoltat  els vuit casos que
s’han presentat a l’assemblea i que s'estan
tramitant amb l'ajut de la PAH+P. Tots són
greus, alguns fins i tot són esfereïdors. Tot i
així, amb la generositat que mostren tots els
assistents i la seva constància i entrega, no
hi ha cap dubte: sí que es pot.

paph.figueres@gmail.com
www.facebook.com/PAPH.FIGUERES
Twitter: @paphfigueres                       Tel.
609300307
 

El PAM és un document

barreja de declaració de

bones intencions i carta

als reis.
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vol fer, sinó sobre el QUAN es vol
fer.   
       
-No hi ha un Pla d'Inversions
Municipals (PIM) associat.
S'enumeren tot un seguit d'obres a
dur a terme, sense cap informació
dels recursos que faran possibles
aquestes obres. I no cal que ens
allarguem ara sobre la situació
econòmica i la possibilitat real
d’aconseguir recursos per a 
inversions. Un cop presentat el
PAM, l’equip de Govern ha
manifestat que  obrirà un procés de
participació sobre el document. I
que els grups  municipals podrem
fer-hi aportacions en forma
d’al·legació. Justament  aquests
dies que llegim en premsa sobre les
negociacions polítiques del  PAM de
Barcelona, l’Ajuntament de
Figueres es limita a donar tracte de 
ciutadà als grups de l’oposició.

Per tant, no hi ha voluntat de di
àleg ni cerca de consensos. 
 Aquesta és la manera de gestionar
d’un ajuntament que es diu -i
potser es creu- modèlic?



DARRERA HORA:
Avançament de les eleccions al
Parlament

Tal com va anunciar el president de
la Generalitat Artur Mas el passat
25 de setembre, es dissol el
Parlament i es convoquen eleccions
per al proper 25 de novembre.

Per tal de confegir les llistes
electorals, i dins del calendari
establert pel reglament, ERC ha
convocat  congressos comarcals
per al proper dissabte 6 d'octubre,
data en que tots els militants triarem
les persones que formaran part de
la nostra proposta per a les llistes
de la circumscripció corresponent.

El congrés de l'Alt Empordà tindrà
lloc a la seu de Figueres (c/ Sant Ll
àtzer, 29 baix) a partir de les 10.30 .

El passat 8 de setembre va tenir lloc el primer taller de cant  patriòtic.
L'objectiu era ampliar el repertori de cants dels  participants, cants extrets del
patrimoni musical català.  Vam comptar  amb el guiatge de l'exdirectora de la
Coral de l'Escola Sant Pau, Carme  Castelló, i la interpretació musical va
anar a càrrec del director de  l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, Carles
Coll.
Les cançons que es  van assajar van ser El Cant del Poble (amb lletra de
J.M. de Sagarra i  música de J.L. Vives), El Cant de la Senyera (amb lletra
de J. Maragall i  L. Millet), la sardana La Puntaire (amb lletra de R.
Campmany i música  de J. Viladomat) i l'himne Som Catalans!, de Joan
Llongueres.
Els participants van ser una vintena i van sortir amb el repertori ben après.

és una publicació d'Esquerra-Figueres

Direcció Jordi Giró Coordinació Montserrat Segura
Redacció Secció local d'Esquerra-Figueres

Presentació del
llibre Secrets de
guerra, de
Nicolás Valle
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Amb pancartes retolades amb la
llegenda "Santi mentider" i força
crits i soroll, la Guàrdia Urbana surt
al carrer els dijous i divendres a
mostrar el seu malestar en llocs
significatius de la nostra ciutat. La
plaça de l'Ajuntament i l'antic bingo
del carrer Sant Pau són dos dels
llocs habituals. Les protestes
denuncien l'incompliment dels
acords que havien d'equiparar
aquest cos amb el de Mossos
d'Esquadra, en sous i en
especialització dels llocs de treball.
En els propers dies, la plantilla
podria emprendre mesures de
pressió, com ara no fer les hores
extraordinàries i fins i tot emprendre
mesures legals. L'Ajuntament
al·lega que el Govern central ha
imposat restriccions de caire legal
que no permeten aplicar els acords.

Notícies

MANIFESTACIÓ DE LA GUARDIA URBANA
 

- 28 de setembre: 20.30 h, La Cate
Projeccció del documental La Plataforma
Convoca Plataforma d'Afectats per la
Pobresa i les Hipoteques.

- 30 de setembre: 11.00, MUME (Museu
Memorial de l'Exili) La Jonquera. Jornada de
portes obertes i visita guiada gratuïta (cal
confirmació).

 -01 d'octubre: 19.00, Fundació Sant Vicenç
de Paül (pl. St. Vicenç de Paül, 1 -
Figueres). Inauguració curs 2012-2013 del
projecte socioeducatiu Ksameu.

- 04 d'octubre: 20.15, La Cate. Conferència
La modernització urbana i arquitectònica de
la ciutat, en el cicle Figueres dins la història

de Catalunya, organitzat per Òmnium
Cultural.

- 06 d'octubre: 10.30 Sala d'actes d'ERC,
congrés comarcal d'elecció de candidats i
candidates al Parlament de Catalunya.
Fira d'entitats juvenils (amb participació de
les JERC) Rambla, tot el dia.

 -18 d'octubre: 20.15, Sala d'actes d'ERC,
presentació del llibre Secrets de guerra, del
periodista de TV3 Nicolás Valle, presentat
per Carles Lagresa, alcalde d'Espolla, amb
assistència de l'autor. Es podrà comprar el
llibre en el mateix acte.

- 20 i 21 d'octubre: La Vajol, actes
d'homenatge al president Lluís Companys al
coll de Manrella (més informació al proper
número).

 - 26 d'octubre: 20.15, Sala d'actes d'ERC,
xerrada amb Marta Rovira, secretària
general d'ERC, sota el títol Propostes d'ERC
per a la República Catalana.

Èxit del 1r. taller de cant
patriòtic

REDACCIÓ

Esquerra-Figueres
Carrer Sant Llàtzer, 29
17600 Figueres
Telèfon 972 675 289
figueres@esquerra.org
www.esquerra.cat/figueres
www.facebook.com/erc.figueres

Agenda


