
elPrograma
                                                                                            Butlletí d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Feliu de Guíxols

S
FG16

09/2011

7a Diada Jove als 
Jardins Juli Garreta

ARA TOCA LLIBERTAT

Commemoració de 
la Diada Nacional 
de Catalunya



“TU, TOT, TOTHOM” A LA FESTA MAJOR JOVE ‘11

Georgina Linares
Portaveu 

JERC Guíxols

Com cada any, des de fa 4 anys, jun-
tament amb la resta d’associacions 
membres del Consell Local de Joves, 
hem organitzat la Festa Major Jove!

Molt més que una zona de platja de-
dicada als joves durant la Festa Major 
amb les barraques, sinó que també ac-

tivitats i nits de concerts.

El diumenge 31 de juliol vam seguir la 
tradició de realitzar una cercavila amb 
els Trabucaires de l’Albera pels carrers 
de la ciutat, amb l’acompanyament de 
Percussió Ganxona, un èxit que de ben
segur repetirem. I, la nit del dilluns 1 
d’agost, vàrem fer sonar a l’escenari 
de la platja els grups The Joke i els 
ganxons No More Lies.

Les entitats ens esforcem molt, pas-
sem setmanes de preparació i durant 
la Festa Major Jove ho donem tot - in-
closa la son -, per tal que tu, tot i tothom 
surti bé. Així que esperem que aquest 

any també l’hàgiu pogut gaudir!!

Gràcies als grups musicals i a tota la 
gent que ha participat i ha fet possible 
la Festa Major Jove ganxona! 

A tothom: GRÀCIES!

7 anys seguits... són molts! Però no 
deixem de tenir les mateixes ganes 
i il·lusió per preparar la nostra Diada 

Jove! per commemorar la Diada Nacio-
nal de Catalunya i, per reinvidicar els 
espais - com els bucs d’assaig -, cada 
vegada més necessaris, pels joves 
grups ganxons

Enguany hi haurà un canvi important: 
ho farem als Jardins Juli Garreta – on 
hi ha la pista de bàsquet - de cares al 
mar, per poder gaudir un cop acabi la 
marxa de torxes (22.30) d’una nit amb 
les actuacions dels grups: 
Las Malas Influencias, Insanity i 
Far’n’Hate. 

Serà una nit... realment heavy! Us hi 
esperem!

www.myspace.com/diadajove
www.youtube.com/diadajove

         Espai JERC Guíxols

jerc.cat/guixols
guixols@jerc.cat

www.rsf.fm (Radio Sant Feliu 107.0 FM) 
Web recomanat:

VII DIADA JOVE ALS JARDINS JULI GARRETA!

Dissabte 10 de setembre
7a Diada Jove

A partir de les 22:30h als Jardins Juli Garreta

Amb les actuacions de:

 Las Malas Influencias
www.myspace.com/lasmalasinfuencias

 
Insanity 

www.myspace.com/insanitythrash
 

         
Far ‘n’ Hate 

www.myspace.com/farnhate

Servei de bar i entrepans



Jordi Vilà
 Portaveu del 

Grup Municipal 
d’Esquerra

Cada vegada es fa més evident entre 
la ciutadania que Catalunya viu en-
cotillada.  És en boca de tothom que 
cal una solució política justa per a la 
nostra nació. Fins i tot els més des-
creguts reconeixen que la situació 
nacional no es pot sostenir de la ma-
nera que va. 

L’Esquerra Republicana de Catalunya, 
sempre generosa, en el darrer govern 
va apostar per una modernització de 
l’Estatut català, fent callar aquells 
que deien que som gent violenta i 
radical que volem imposar la inde-
pendència de Catalunya per damunt 
d’altres criteris del catalanisme. 

Per desgràcia ha quedat demostrat 
qui hi ha a l’altra costat de la ratlla. 
Una Espanya imperial que no escolta 
i que només imposa.

El catalanisme polític,el civil i el par-
lamentari se n’està adonant que és 
hora de reclamar la Llibertat, ja va 
quedar palès el 10 de juliol de l’any 
passat a Barcelona amb la manifes-
tació multitudinària en contra de la 

retallada de l’estatut. 

També ha quedat clar al nostra Ajun-
tament amb la votació   per majoria 
absoluta de fer onejar la senyera es-
telada al Passeig de Mar cada onze 
de setembre i durant tota la legisla-
tura. 

Cal lamentar que no  hi hagués una-
nimitat però és clar desgraciadament 
el Partit Popular ha recuperat un 
vot al Consistori , i aquesta gent no 
s’estimen Catalunya, doncs la volen 
sotmesa, perquè pagui els tributs a 
Madrid. 

Des d’Esquerra no volem donar 
lliçons de catalanisme a ningú , però 
la tesi de la independència ja es re-
clama des de tots els àmbits socials 
i polítics. És normal Catalunya ha fet 
un gest de reconciliació amb Espanya 
i a canvi ha rebut la insolència impe-
rial de sempre. 

Ara toca independència. 

ARA TOCA LLIBERTAT

Grup Municipal

blocs.esquerra.cat/jordivila   

Amb l’ocupació de Catalunya a l’any 
1939 per les tropes franquistes es va 
dur a terme la supressió de la Gene-
ralitat encetant així un període de pri-
vació democràtica dels drets nacional 
dels catalans i les catalanes.

Les autoritats de la Generalitat van 
haver d’exiliar-se. El President Com-
panys va refugiar-se a França però 
arrel de l’esclat de la 2a Guerra Mun-
dia i l’ocupació d’Alemanya del territo-
ri francés, va ser detingut pels nazis, 
lliurat a la policia franquista i jutjat 
en un consell de guerra i afussellat 
al castell de Monjuïc el 15 d’octubre 
de 1940.

A la mort del President Companys, 
Josep Irla, President del Parlament 
va assumir el càrrec de President de 
la Generalitat i formà un govern inte-
grat entre d’altres personalitats del 
país pels con-
sellers Pom-
peu Fabra, Car-
les Pi i Sunyer, 
Antoni Rovira i 
Virgili i Josep 
Carner.

Algunes de 
les tasques 
d’aquest govern foren preparar el 
retorn, mantenir relacions amb els 
catalans de l’interior, preocupar-se 
per la situació dels catalans exiliats 
i divulgar la situació de Catalunya. 
a nivell internacional, tot mantenint 
sempre viva la voluntat democràtica 
de Catalunya.

Amb la dimissió per motius de sa-
lut del President Irla al 1954, Josep 
Tarradellas va ser reconegut com a 
dipositari de la continuïtat legal de la 
Generalitat per les forces polítiques 
catalanes i, a la darrera etapa de la 
dictadura franquista, establí con-
tactes amb els nous líders sorgits a 
l’interior de Catalunya.

TASTETS D’HISTÒRIA....

1939-1977 

La Generalitat 
a l’exili

ACTES ESQUERRA GUÍXOLS 

Diumenge 11 de setembre
09:30h Concentració a la Placeta Sant Joan

10:15h Ofrena floral a la tomba del President Irla

11:00h Cercavila pels carrers de la ciutat amb el 
              grup de batucada Percussió Ganxona

12:00h Acte institucional al Passeig del Mar
              (davant de l’estelada)
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Entrevista a....

En un pis de la Rambla, xamfrà del Passeig, 
i acompanyats d’una xafogor estiuenca, 
m’assec a xerrar amb en Josep Albertí, 
president de l’AGD.

Bona tarda Josep, per no perdre l’hàbit, 
quins són els objectius de la vostra enti-
tat?

Doncs són molts i molt diversos. Per un 
costat promoure el dret a decidir del poble 
català, també recuperar i potenciar les fes-
tes tradicionals i populars... en resum, fer 
país. Un altre aspecte important és el fet 
que el nostre àmbit d’actuació és Sant Feliu 
de Guíxols. No volem que la ciutat  es quedi 
al marge del procés de construcció nacio-
nal que s’està vivint arreu del país.

Tot i això, ara us ha sortit un competidor 
“Guíxols per la Independència” o sou els 
mateixos...

Els independentistes o sobiranistes no hem 
de competir, sinó complementar-nos. Quan 
vam crear l’AGD, GxI no existia i per tant, ho 
havíem de fer tot. Ara amb l’AGD ens volem 
centrar més en la promoció de la cultura 
popular i tradicional i deixar que sigui GxI 
qui es dediqui més a fomentar la creació 
d’un estat propi.  Sobre que som els ma-
teixos (riu) Bé, és veritat que des de l’AGD 
vam iniciar la creació de l’assemblea te-
rritorial de l’Assemblea Nacional Catalana 
(que és GxI) però l’AGD té els seus socis i 
òrgans de decisió i el GxI els seus. L’AGD és 
una associació local i el GxI forma part d’un 
moviment nacional. 

Un dels motius pel qual vam decidir entre-
vistar-vos ha estat l’èxit de la Flama del 

Canigó que vau portar per Sant Joan. Us 
esperàveu aquest èxit?

Ens ho vam anar creient a mesura que 
anàvem parlant amb diferents entitats de 
la ciutat i quan els hi explicàvem el projec-
te de seguida s’oferien a col·laborar. Per 
aquest motiu, vam decidir que en comp-
tes de fer-ho com a AGD, ho faríem com 
a Comissió de Sant Joan. Era també una 
manera de que tothom s’ho fes més seu i 
evitar agafar protagonisme. Tot i això no 
ens esperàvem veure el Passeig tant ple! 
Diria que poques vegades hi he vist tants 
ganxons de diferents barris i edats junts.

Quines entitats formen part de la Comis-
sió de Sant Joan? És un cercle tancat?

Tot al contrari! De fet, un dels principals 
objectius de cares a l’any vinent és que hi 
participin més entitats. Aquest any, desta-
caria la implicació de les associacions de 
veïns, hi van participar totes (Vilartagues, 
Tueda, Eixample, Puig i Molí de Vent) i que 
jo sàpiga és a l’única activitat que això 
s’ha aconseguit. També hi ha participat el 
Montclar, la Penya del Girona Guíxols Cos-
ta Brava, l’EMAD, la Colla Sardanista, el 
Casino Guixolenc i el Casal Tueda APITE. 
M’agradaria aprofitar també per agrair el 
suport de les pastisseries ganxones, de 
l’Ajuntament i de Protecció Civil.

Amb tant suport i tant d’èxit, no queda res 
per millorar?

Quan una cosa és viva sempre hi ha coses 
per millorar i hem de millorar moltíssim! 
Volem que l’any vinent hi hagi més entitats 
perquè aquesta ha estat la clau de l’èxit. 
L’arribada de la Flama ha de ser més so-
lemne ja que molta gent no la va poder 
veure arribar. A més a més, de cares a l’any 
vinent ens agradaria que la nostra ciutat si-
gui un punt de distribució de la Flama per 
tot el Baix Empordà. Mira si n’hi ha de coses 
per millorar!

I per si algú no en tenia prou, ara pel 10 
de setembre organitzeu una marxa de tor-
xes...

Ens feia molta il·lusió perquè pensem que 
és un acte integrador i transversal. El dia 
11 ja es fan força coses i per tant, fer-ho 
el 10 a la nit és perfecte. Per a nosaltres 
era important que tothom hi pugui assis-
tir perquè la Diada Nacional no és de cap 
partit, és de tot el poble i esperem que a la 
marxa vingui gent de totes les tendències i 
esdevingui un acte unitari. Com més torxes 

siguem, més lluït serà l’acte.

Com anirà ben bé la marxa?

Ens reunirem al Salvament on la gent po-
drà comprar la torxa (3€) i baixarem fins 
el masteler que hi al Passeig davant la 
Rambla. Allà es llegirà un manifest i hissa-
rem l’estelada acompanyats del Cant dels 
Ocells. Aprofito per animar a tothom a que 
vingui a celebrar-ho, insisteixo ha de ser un 
acte conjunt de tota la gent que s’estima el 
país, vingui d’on vingui.

A banda de la Flama del Canigó i la Mar-
xa de Torxes, quines activitats realitza 
l’AGD?

Al voltant de  l’1 de Novembre tornarem a 
organitzar el Correllengua que ja l’any pas-
sat vam realitzar i va tenir una bona acolli-
da. El Correllengua és una jornada farcida 
d’activitats per promoure la nostra llengua 
d’una manera amena a gent de totes les 
edats. També farem paradeta per Sant Jor-
di i algun acte per commemorar la consulta 
independentista que vam realitzar el 2010. 

Per acabar, t’agradaria dir o afegir alguna 
cosa?

Doncs sí, una frase del valencià Vicent An-
drés Estellés: “No et límits a contemplar 
aquestes hores que ara venen. Baixa al 
carrer i participa! No podran res davant un 
poble unit, alegre i combatiu.”

ASSOCIACIÓ GUÍXOLS DECIDEIX

Any de fundació: 2010
Nombre de socis: Més de 40
Web: www.guixolsdecideix.cat
A/e: info@guixolsdecideix.cat

Junta: 
  President: Josep Albertí
  Vicepresident: Josep Ramon Llobet
  Tresorer: Lluís Serra
  Secretari: Alfons Hereu 
  5 Vocals 

ASSOCIACIÓ GUÍXOLS DECIDEIX (AGD)


