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ERC Guíxols

Des de l’executiva local d’ERC a Sant 
Feliu de Guíxols volem agrair la 
confiança que els 1579 ganxons 
i ganxones han dipositat en la nos-
tra formació per liderar el procés de 
llibertat nacional de Catalunya.
 
Volem transmetre un missatge molt 
clar a tots els conciutadans: nosal-
tres entenem el nostre partit, Esque-
rra Republicana de Catalunya, com un 
instrument més per millorar la vida 
de les persones, un instrument que 
ha esdevingut segona força al Parla-
ment de Catalunya i tercera Sant Feliu 

de Guíxols, un instrument que conse-
qüentment posem al servei de tots els 
ciutadans, i esperem que sigui un ins-
trument útil per tots.

Des del Parlament de Catalunya, però 
també des del municipi, continuarem 
treballant per millorar la nostra socie-
tat i fer del nostre país un lloc més just 
i més lliure, per a totes i tots.

Moltes gràcies pel vostre suport: 
NO US FALLAREM.

Executiva Local 
JERC Guíxols

El proper dimecres, 2 de gener, la se-
lecció catalana de futbol s’enfrontarà a 
la selecció de Nigèria en el tradicional 
partit nadalenc del combinat nacional. 

Val a dir que Nigèria és una de les 
seleccions africanes amb més tradi-
ció i potencialitat, ha guanyat 2 Copes 
d’Àfrica i ha participat en 4 de les 5 
darreres edicions de la fase final de la 
Copa del Món.

Enguany una de les novetats més in-
teressants és que el matx, per primer 
cop, es disputarà a l’estadi Cornellà – 

El Prat, feu de l’equip català Real Club 
Deportiu Espanyol.

Un altre al·licient de l’esdeveniment 

és que serà el darrer partit de Johan 
Cruyff com a entrenador de la nostra 
selecció i, per tant, serà també el seu 
comiat.

Com a anècdota, cal dir que el nostre 
equip lluirà el nou equipament dissen-
yat gratuïtament per Custo Dalmau i 

que ha aixecat certes crítiques.

Com cada any, des de les JERC Guíxols 
i Baix Empordà organitzarem un auto-
car per anar a donar suport als nostres 
jugadors. 

El preu de l’entrada més l’autocar és de 
17€ i sortirem de l’estació d’autobusos 
a les 4 de la tarda.

Per a reserves o més informació, 
podeu trucar al 650 56 92 00.

Vine a donar suport a Catalunya!
El país et necessita!

VINE AL PARTIT DE LA SELECCIÓ EL 2 DE GENER

         Espai JERC Guíxols

JERC GUÍXOLS

jerc.cat/guixols
guixols@jerc.cat



Jordi Vilà
 Portaveu del 

Grup Municipal 
d’Esquerra

Un any més la ciutat té pendent una 
qüestió històrica com és l’aparcament 
de vehicles a la zona centre del nos-
tre municipi.

Esquerra Republicana de Catalunya, 
proposa la construcció de dos apar-
caments: un a la part de llevant (ca-
rretera de Palamós) i concretament 
a la zona dels tinglados del port, i 
l’altre a la part de ponent (carrete-
ra de Tossa), a darrere de l’estació 
d’autobusos.

Aquests dos aparcaments a les en-
trades de la ciutat poden engolir el 

trànsit que vol accedir al centre pels 
dos costats i a més permeten des-
congestionar el Passeig de Mar, el 
Passeig dels Guíxols i el centre co-
mercial des de la carretera de Pala-
mós fins al Monestir.

Amb aquesta solució que proposem, 
a més d’una gran comoditat d’accés 
al comerç de la ciutat, s’aconseguirà 
que el front marítim quedi en gran 
mesura alliberat del trànsit actual 
que patim tots, i que malmet un dels 
paisatges més macos de la Costa Brava.

LES NOSTRES PROPOSTES DE PÀRQUING

Grup Municipal

blocs.esquerra.cat/jordivila   

La bandera de Catalunya, també co-
neguda com a Senyera, és un dels 
símbols nacionals de Catalunya. 

Basat en el distintiu de la casa comtal 
de Barcelona és comunament usat en 
tots els territoris vinculats per la his-
tòria al casal de Barcelona i al Princi-
pat de Catalunya.

La llegenda atribueix l’origen de 
l’escut català a l’acció de Lluís el Pia-
dós o de Carles el Calb, mullant qua-
tre dits en la sang de Guifré el Pelós i 
reproduint-los damunt l’escut daurat 
del comte.

Una altra llegenda, menys conegu-
da, diu que l’emblema tenia el seu 
origen en el mític cavaller Otger Ca-
taló. Aquest tenia per armes un es-
cut franc tot daurat, mentre lluitava 
contra els sa-
rraïns fou 
ferit en una 
mà; quan va 
voler adreçar 
l ’ e s c u t , 
aquest li va 
quedar tacat 
per la sang 
dels dits. Al 
final de la 
batalla Otger 
Cataló manà 
que a partir 
d’aleshores 
aquell seria 
l’escut dels seus successors.

Els primers indicis segurs de les 
barres i l’escut remunten a un segell 
de Ramon Berenguer IV de Barcelona 
estampat en un document de 1150, 
tot i que els historiadors en troben de 
més antics en vestigis i monuments 
del mateix casal de Barcelona.

Aquests símbols, no han deixat mai 
d’identificar els pobles de l’antiga 
Corona Catalano-Aragonesa, és a dir, 
els de llengua catalana.

TASTETS D’HISTÒRIA....

Les quatre 
barres 

Bones Festes 
i Feliç any nou

Aparcaments darrere 
l’estació d’autobusos 

i a la zona de la
 Corxera

Aparcaments darrere 
de la carretera de 
Palamós, a la zona 
dels Tinglados del 

port
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Entrevista a...

El passat 25 de novembre es van cele-
brar les eleccions al Parlament de Ca-
talunya. Unes eleccions on el dret a de-
cidir es va posar sobre la taula, i unes 
eleccions on ERC, el partit que sempre 
i amb més força ha defensat la justícia 
social i la llibertat dels Països Cata-
lans, va passar a ser la segona força 
al Parlament.
En aquest número del Programa per-
meteu-nos que ens saltem la norma 
d’entrevistar a entitats i associacions 
ganxones per fer-ho al que a partir 
d’ara és el cap de la oposició, El pre-
sident d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i alcalde de Sant Vicenç dels 
Horts l’Oriol Junqueras.

Oriol, què suposa per ERC ser segona 
força al Parlament?
Suposa una fita històrica, un repte 
d’una enorme responsabilitat i, so-
bretot, una demostració que el país ha 
canviat i que vol avançar decididament 
cap a la independència, i que vol fer-
ho des d’una vessant més social, més 
propera a les persones. 

I en una Catalunya independent viu-
rem millor?
Almenys tindrem les eines necessàries 
per fer que els ciutadans visquin mi-
llor, això sens dubte.

Quan siguem independents podrem 
utilitzar els recursos que nosaltres 
mateixos generem i que actualment 
l’Estat espanyol s’emporta i mai no 
tornen, ara uns 16.000 milions d’euros 
anuals.

Tindrem capacitat per gestionar de 
forma més eficient les nostres infraes-
tructures i per prendre decisions que 
estiguin d’acord amb les necessitats 
de la nostra economia. 

La data del setembre del 2013 què 
significa?
El setembre del 2013 representa la 
data a partir de la qual ja haurem es-
gotat totes les vies per convocar un re-
ferèndum dins el marc legal de l’Estat 
espanyol. 

A partir d’aquell moment, si l’Estat 
continua negant-se a que els catalans 
puguem decidir el nostre futur, tindrem 
via lliure per acollir-nos a la legalitat 
internacional i als principis generals 
del dret per convocar un referèndum 
sobre la independència de Catalunya. 

Quin paper juguem els municipis i 
ajuntaments en aquest procés?
Hi juguen un paper clau, perquè són 
els municipis i els ajuntaments els que 
tenen més proximitat amb el dia a dia 
de les persones, i per tant, els que aju-
daran a vetllar perquè aquest procés 
es faci de la manera més natural i cò-
mode per tots plegats. 

Com implicar a tothom en el projecte 
de construcció d’un nou país?
Per implicar a tothom cal demostrar 
que el projecte és per a tothom. Per 
això el nostre lema de campanya era 
“Un nou país per a tothom”. 

Cal que fem un discurs que sigui vàlid 
pels treballadors i pels empresaris, 
pels estudiants i pels aturats, pels jo-
ves i pels jubilats, etc. Hem de saber 

explicar que volem fer un país millor, 
inclusiu i obert, on la prioritat és mi-
llorar la vida de tots, vinguem d’on vin-
guem i parlem la llengua que parlem. 
Si ho fem així tothom s’hi podrà impli-
car, i només si tothom s’hi implica ho 
podrem fer realitat. 

Millor polític o millor professor?
De moment millor professor, encara 
que només sigui per l’experiència acu-
mulada. Estic enamorat de la meva fei-
na de professor i m’agradaria molt tor-
nar-hi, tot i que la feina que tenim ara 
és enormament estimulant i estic molt 
orgullós de poder-ne ser protagonista. 

Moltes gràcies Oriol pel teu temps i les 
teves respostes, com sempre clares, 
directes i entenedores.

A Esquerra Republicana de Catalunya 
treballem per a transformar la socie-
tat a través de l’assoliment de la plena 
sobirania nacional i la construcció d’un 
marc de convivència més democràtic, 
orientat cap a l’obtenció de la justícia 
social,i amb la teva força i la de totes i 
tots els militants, simpatitzants, amics 
i gent que ens dóna suport i ens ha fet 
confiança a les urnes aconseguirem 
portar aquest país fins a la llibertat.

ORIOL JUNQUERAS

Data naixement: 
11/04/1969 Barcelona

Estudis:
- Llicenciat en història moderna i 
   contemporània
- Doctorat en història del pensament    
   econòmic

Trajectòria política:
- Des del 2011 és President d’ERC
- Diputat al Parlament Europeu 
   (2009-2011)
- Alcalde de St. Vicenç dels Horts 
   (2011-2014)
- Diputat al Parlament de Catalunya 
   (2012 - 2017)

Contacte:
facebook.com/junqueras
twitter.com/junqueras

ORIOL JUNQUERAS, PRESIDENT D’ERC


