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14 D’ABRIL: VISCA LA REPÚBLICA

Manel Mayor
President

ERC Guíxols

El passat 14 d’Abril, va fer 81 anys des 
de que Francesc Macià proclamés la 
República Catalana des del balcó de la 
Generalitat. i per commemorar aquest
fet de valentia del president Macià, la 
Secció Local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, per segon any consecu-
tiu, va dur a terme un acte d’homenatge 
a les víctimes del franquisme.

A l’acte van intervenir el regidor d’ERC 
a la ciutat en Jordi Vilà, que va destacar 
la lluita de molts ganxons per defensar 
les llibertats de Catalunya, que es van 
veure truncades al juliol de 1936 amb 
la sublevació franquista, que va trencar 
amb el període d’esplendor del país i 

el va sumir amb la seva victòria a les
 tenebres de la por i la repressió.

També hi va participar l’historiador i ex 
diputat d’ERC al Congrés de Madrid, en
Francesc Canet, que va recordar la fi-
gura de Macià i l’important paper de la 
gent d’Esquerra Republicana de Cata-

lunya durant l’etapa republicana.

L’acte va tenir lloc davant del monu-
ment a les víctimes de la guerra civil.

Si, no m’he pas equivocat, a la placa 
del monument hi diu: víctimes de la 
guerra civil, però les guerres no te-

nen víctimes, les guerres tenen morts. 
Les víctimes, en són de la repressió 
franquista, vet aquí alguns d’ells:

- Francesc Campà de 37 anys, alcalde 
  de Sant Feliu i militant d’ERC
- Bernabé Llorens de 64 anys (ERC)
- Manel Colom de 41 anys (PSUC)
- Joan Darna de 35 anys (ERC)
- Josep Piqueras de 18 anys
- Josep Torroella de 20 anys

Evidentment de tots aquests  
assassinats, no se’n pot dir víctimes
 de la guerra civil.

Algú podrà pensar que, aquest es-
crit és fruit del ressentiment, en certa
manera si, perquè encara ningú, ha 
demanat perdó per aquestes atroci-
tats, però no és pas fruit de l’odi, sinó 
d’una reflexió seriosa, i d’un sentiment 
de profunda admiració vers aquests 
homes i dones, que van lluitar per una 
democràcia, i un país millor.

Executiva Local 
JERC Guíxols

Per les JERC han passat moltes gene-
racions: aquells que van veure en Ma-
cià i Companys al balcó proclamant la 
República, però tot seguit van patir un 
cruel període; aquells que van néixer 
i créixer durant l’etapa fosca del fran-
quisme; els que ni van veure no-dos ni 
el dictador, però n’han sentit a parlar 
molt; i, ara, toca la generació nascu-
da amb les olimpíades de Barcelo-
na, qui cada dia més, senten a parlar 
d’independència i debatre sobre l’Estat 
Propi.

I és que 80 anys de JERC ... són molts!
Ens queda l’empenta i la il·lusió que 
ens han passat d’herència, la lluita del 
dia a dia per seguir conscienciant – que 
no convencent – als pocs que encara 
no ho veuen a tocar.
És un nou jovent, el que ha crescut amb 

el cuc independent a dins, però sense 
por, sense temor, amb esperança i pa-
ciència. Només els cal treball constant 
i tenaç, i ... la llibertat serà nostra!

No dubteu que el dia “D”, rebreu un 
whatsapp a l’Iphone amb aquest codi 
QR:

Món Local

jerc.cat/guixols
guixols@jerc.cat

www.trailwalker.intermonoxfam.org
Web recomanat:

ARA MÉS QUE MAI: INDEPENDÈNCIA

         Espai JERC Guíxols

Nova executiva JERC Guíxols

JERC GUÍXOLS



Jordi Vilà
 Portaveu del 

Grup Municipal 
d’Esquerra

A conseqüència de la situació econò-
mica que patim, a Sant Feliu de 
Guíxols encara no tenim pressupost 
per al 2012. L’endarreriment dels 
pressupostos de l’estat, la incompe-
tència del partido popular español 
en l’aplicació de la puja dels impos-
tos locals ( IBI ) que han aprovat, i la 
dificultat del nostre govern de la Ge-
neralitat de liquidar els pagaments a 
favor de l’ajuntament, ho justifiquen 
en part.

Des d’Esquerra desitgem veure 
aviat l’esborrany dels comptes mu-
nicipals, i concretament la partida 
d’inversions. És important que els 
pressupostos 2012 malgrat siguin 
migrats posin l’accent en l’impuls de 
l’economia local amb inversions com 
la que reclama l’edifici de l’antic hos-
pital, perquè al capdavall retallant 
les pensions i els sous no penso pas 
que reactivem l’economia.

Tot és començar, i pensem que una 
partida destinada a l’arranjament de 

la teulada de l’antic hospital, seria 
un segon pas en la recuperació de 
l‘edifici emblemàtic del carrer hospi-
tal, després de l’obertura de l’antiga 
capella “spaiK” momentàniament 
suspès d’activitats...

La nostra economia té com a princi-
pals actius la cultura i específicament 
a Sant Feliu de Guíxols, el patrimoni 
cultural. Des d’Esquerra sempre ho 
hem tingut present i ja en la legis-
latura passada a través del conve-
ni amb la Diputació i la Generalitat 
vàrem aconseguir la inversió a les 
torres del fum i del corn recentment 
inaugurades.

És l’hora de l’economia productiva, 
ara és l’hora de l’antic hospital , la 
ciutat s’ho mereix, i a més en un fu-
tur no gaire llunyà pot aportar dies 
de prosperitat vinculada al turisme i 
a l’activitat cultural.
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Grup Municipal

blocs.esquerra.cat/jordivila   

L’Assemblea de Catalunya va ser una 
plataforma unitària que agrupava la 
oposició catalana política i social con-
tra la dictadura del general Franco.

Es va constituir el 7 de novembre de 
1971 a l’església de Sant Agustí, al 
barri del Raval de Barcelona, per ini-
ciativa de la Coordinadora de Forces 
Polítiques de Catalunya.

Ràpidament va agrupar la gran ma-
joria de partits, sindicats i organitza-
cions socials del país: des de la dreta 
nacionalista demòcrata fins a alguns 
sectors de l’extrema esquerra, pas-
sant pels diversos corrents naciona-
listes, independentistes, socialistes 
i comunistes, i amb la participació 
de destacats intel·lectuals indepen-
dents i dels sectors progressistes de 
l’església.

Durant la dè-
cada dels se-
tanta va ser 
el principal 
marc de co-
ordinació de 
la resistència 
social contra 
la dictadura 
i va liderar 
i organitzar 
les princi-
pals mobi-
l i t z a c i o n s 
populars de 
l’època, amb un nombre incomptable 
d’actuacions; sobretot cal destacar la 
manifestació de l’11 de setembre de 
1976 amb una multitudinària partici-
pació.

El 13 de setembre de 2009, la consulta 
sobre la independència de Catalunya 
realitzada a Arenys de Munt, sacsejava 
la política catalana. La riera d’Arenys, 
plena de gom a gom  de persones 
que feien costat a la iniciativa, va ser 
el bressol de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC).

TASTETS D’HISTÒRIA....

L’Assemblea de 
Catalunya

1971

Recomanacions Sant Jordi 2012
Amb la col·laboració de:
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Entrevista a....

En un dia plujós de Setmana Santa, som 
al Casino dels Nois fent el cafè després de 
dinar amb l’Albert “Tito” Gallego (Montclar 
Trailwalker) i la Verónica Lahoya (Guíxols 
Solidari).

Què us va impulsar a participar a la Inter-
món Oxfam Trailwalker?
Tito: M’agraden les coses que semblen im-
possibles i això ho semblava, 100 km a peu 
són molts!
Verónica: A mi el projecte em va emocionar 
tant pel repte físic, personal, d’equip i soli-
dari. Vaig veure el vídeo promocional i em 
va convèncer: el màrqueting va funcionar.

Penseu que la gent de la ciutat coneix prou 
l’esdeveniment?
T: És feina nostra que la gent ho conegui, 
com més ho treballem i més coses fem, 
més es coneixerà.
V: Malauradament, crec que la gent no ho 
coneix massa. Jo fins que em van presen-
tar el projecte no ho coneixia.
Fer-ho conèixer és un altre repte que ens 
hem de marcar els participants, les entitats 
que hi vulguin col·laborar i Intermón.

Què en penseu del recorregut (via verda 
Olot-Guíxols)?
T: Serà agraït per als participants, és maco, 
planer, amb poques cruïlles, forces punts 
d’avituallament accessibles... Però tot i això 
requerirà un gran esforç perquè el recorre-
gut és molt llarg.
V: Em sembla bona idea que es faci aquí 
perquè així ho he pogut conèixer de prop.
A més, també és un benefici per Catalunya, 
ja que aquest esdeveniment té molt ressò 
i vindrà molta gent a veure’l. Pel que fa a 
les condicions estic d’acord amb en Tito 
però enganya molt. Nosaltres entrenem 
per muntanya i pensava que al ser planer 
seria més fàcil però el fet de que no hi hagi 
canvis carrega molt les cames.
T: I els peus també! És veritat, el fet que si-
gui planer, enganya molt.

Penseu que el fet de que acabi a Sant Feliu 
de Guíxols reportarà beneficis a la ciutat?
T: Hi ha els mateixos participants que a la 

rua de Carnaval, que són molts, però caldrà 
veure si el sector privat i les associacions 
poden oferir una bona oferta que ajudi a in-
crementar l’impacte.
V: El volum mínim serà gros i aquesta gent 
coneixerà la ciutat. Vindrà gent d’arreu 
gràcies al reconeixement internacional 
d’Intermón. Crec que el benefici serà el 
que la ciutat vulgui tenir, la ciutat s’ha 
d’implicar abans també i no només el dia 
de la cloenda.
No és una contradicció demanar que la 
gent s’impliqui quan no ho coneix?
V: S’ha parlat amb les entitats i hem rebut 
una bona resposta però també cal parlar 
amb el sector privat, tot i que ja s’ha mogut 
alguna cosa. S’ha d’incidir en el caràcter 
solidari de la cursa i no tant en l’aspecte 
esportiu, ja que la majoria de participants 
no som professionals.
T: Com deia abans dependrà dels equips i 
els voluntaris. Cal fer un esforç col·lectiu 
per fer-ho conèixer, arribar a la gent i que 
aquesta es bolqui en l’acte.

Quina preparació física esteu fent?
T: Anem treballant però em fa por lesionar-
me. Vaig a córrer un dia entre setmana sol 
i el cap de setmana amb l’equip. Hem fet 
una caminada en terrenys semblants d’uns 
60 km.
V: Des del novembre, el cap de setmana 
entrenem amb l’equip i entre setmana in-
dividualment. Hem estat fent caminades 
de més km progressivament, 20, 30... Ara 
ja en fem de 60. Haig de dir que ara mateix 
estic lesionada però el fisioterapeuta creu 
que estaré a punt per la cursa. De moment 
entreno amb bicicleta.

Per participar cal pagar 200€ d’inscripció 
i 1500€ de donatiu. Com ho heu fet per 
aconseguir-los?
V: Sobretot a través de les xarxes socials 
(Facebook) i gràcies a amics, familiars i 
coneguts. També hem sortejat samarretes 
signades del Girona, Barça, Espanyol i Ma-
drid i una del Joventut de Badalona. Unes 

dones ens han donat una manta de Pa-
chwork per sortejar i també ens han donat 
un sopar als Tinars. Pràcticament ja tenim 
els diners, així que podrem fer una donació 
més gran.
T: Nosaltres hem fet paradetes a la Rambla 
i al Passeig per vendre pastissos i també 
hem utilitzat les xarxes socials. Tot i això, 
el que més hem fet són actes lúdics que 
han servit tant per recaptar diners com per 
donar a conèixer l’acte com una calçotada, 
cursa de cotxets, arrossada al Gaziel, cursa 
d’avis... Els de Ca la Pansy també ens han 
regalat un coixí per sortejar-lo.

Què espereu del dia de la cursa?
V: Poder arribar! Assolir el repte. El 
tema econòmic ja el tenim, queda el físic 
i el suport de la ciutat i de la meva gent. 
M’agradaria que la meva mare em veiés 
però treballa. M’estimo més arribar més 
tard i que ella em pugui veure arribar. Em 
faria molta il·lusió.
T: Espero arribar també! M’agradaria molt 
que la gent de la ciutat s’impliqués i que 
s’aconseguís un benefici tant de promoció 
com perquè es repeteixi. Seria bo que la In-
termón Oxfam Trailwalker s’inclogués en el 
calendari anual de festes ganxones.

Per acabar, voleu fer algun comentari 
més?
V: És una experiència més per viure amb 
els meus amics, amb qui he compartit es-
tudis, sopars, males èpoques també... Se-
ran unes hores de caminar i xerrar, és a dir, 
compartir. Com deia abans també serà un 
dia de repte, tant físic com solidari.
També vull veure la capacitat de l’entorn 
per implicar-se en un projecte.
T: M’agrada pensar que algú en traurà be-
nefici, tant de la ciutat com d’Etiòpia (on 
es destinaran els diners aconseguits). Mai 
m’han atret les competicions i tampoc 
l’esport per equips però he fet una excep-
ció per 3 raons: el Montclar, la causa i la 
gent de l’equip.

GUÍXOLS SOLIDARI
Dorsal: 46

Líder: 
Jorge Donaire Benito

Membres:
Veronica Lahoya Rodríguez
Dani Xirgu Bea
Núria Rufí Padrós

Equip de suport:
Sergio López Gruart
Francesc Xavier Pujol Capel

ELS EQUIPS GANXONS DE LA INTERMÓN OXFAM TRAILWALKER

MONTCLAR TRAILWALKER
Dorsal: 188

Líder
Salvador Ventura i Sagrera

Membres:
Jordi Respecta i Valentí
Antonio Farjas Fidalgo
Albert Gallego Montes

Equip de suport:
Rosa Duran i Sais
Anna Cullell i Bohigas


