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Món Local

LA PRIMAVERA REPUBLICANA: REPÚBLICA ÉS FUTUR

Manel Mayor
President

ERC Guíxols

Estem vivint uns moments històrics, 
que molt probablement seran feixucs 
i complicats.

Ningú ha dit que seria fàcil, però el que 
sí que és segur és que valdrà la pena 
haver-los viscut, perquè indubtable-

ment ens duran cap a la tan desitjada 
llibertat del nostre país, cap a la tan  
desitjada independència i el resultat 
de tot això ha de ser la República Ca-
talana.

El 14 d’abril de 1931, Lluís Companys 

des de l’Ajuntament de Barcelona i 
Francesc Macià des del Palau de la 
Generalitat, proclamaren la República 
Catalana que no va poder ser, però  ara 
vuitanta dos anys després, estem més 
a prop que mai de proclamar-la defini-
tivament.

El nostre incombustible  republicanis-
me, ens portarà  a celebrar novament 
la Primavera Republicana amb una sè-
rie d’actes arreu de la ciutat.

El primer dels quals és precisament el 
dia de la República.

Ínés Martínez
Portaveu

JERC Guíxols

Hola soc l’Inés Maria Martínez Domè-
nech i em presento com a portaveu de 
les JERC Guíxols.

Vaig néixer l’any 1996 a León però vaig 
venir a viure a Sant Feliu de Guíxols 
quan tenia 8 anys, concretament al ba-
rri de Vilartagues.

Vaig començar a estudiar al col·legi 
Baldiri i Reixach i després vaig fer 
la secundària a l’INS Sant Feliu. Ac-
tualment faig el batxillerat científic i 
m’agradaria estudiar Biotecnologia a 
la Universitat de Girona.  A més, for-

mo part d’un grup de Hip-Hop “Styles-
treet” on hi dedico molt temps.  Ja 
porto uns anys col·laborant a les JERC 
Guíxols però ara ha arribat el moment 

d’assumir més responsabilitats. 

El nostre país està vivint uns moments 
molt delicats, per un costat tenim una 
crisi devastadora que fa que molta 
gent ho passi molt malament i més, 
quan patim unes retallades en tots els 
drets socials: treball, habitatge, educa-

ció... Per altra banda, mai havíem estat 
tan a prop com ara d’arribar a la lliber-
tat nacional, a la independència. Per 
tot això, crec que les JERC Guíxols hem 
de ser més forts que mai i lluitar per 
la justícia social i la llibertat nacional 
com ho hem fet sempre. 

Per aquests motius, he decidit fer 
aquest pas però espero no fer-lo sola 
i que moltes altres persones es sumin 
al nostre projecte, ara més que mai.

ORGANITZA’T I LLUITA,
Ara més que mai T’ESPEREM A LES 

JERC GUÍXOLS!

JERC GUÍXOLS: ORGANITZA’T I LLUITA

         Espai JERC Guíxols

guixols@jerc.cat
Troba’ns a Facebook

Dissabte 25 de maig
De les 20:00h a les 00:00h

Sala TZVR - ctra. Palamós 266
Més info a: www.destacat.cat

PAH Sant Feliu de Guíxols  Facebook (Fan Page): Pahsfguixols
A/e: pahsantfeliu@gmail.com  Twitter: @pahsfguixols

Reunions: Cada dilluns a les 19’00 a la biblioteca

Web Recomanat:



Jordi Vilà
 Portaveu del 

Grup Municipal 
d’Esquerra

Ara més que mai ens cal l’enginy em-
prenedor per sortir de l’entrebanc 
econòmic que tenim. A Sant Feliu de 
Guíxols un valor molt important que 
ens queda és l’activitat del turisme. 

Des d’Esquerra pensem que per po-
tenciar l’activitat econòmica  vincu-
lada al turisme de la ciutat , cal im-
pulsar la protecció del nostre litoral, 
entès com l’espai nàutic, el costaner 
i tota la seva riquesa biològica, patri-
monial i de paisatge.

El conjunt d’activitats humanes 
que genera el nostre litoral entorn 
d’aquests àmbits és molt important 
econòmicament i  té molt futur. 

L’esport nàutic,  la pesca , el subma-
rinisme, la fotografia , el senderisme 
, el cicloturisme , la gastronomia o la 
creació artística entre d’altres  són 
activitats que de punta a punta del 

nostre front marítim municipal i més 
enllà tenen unes possibilitats de gran 
qualitat.

Pot semblar evident, però cal poten-
ciar el camí de ronda de Sant Pol , la 
zona del port (el tinglado, els edificis 
del club nàutic, els norais històrics i 
les instal·lacions dels Llops de mar), 
i el Salvament  com  s’està fent amb 
els edificis de la Taverna del Mar i 
dels banys de can Rius. 

Però també cal impulsar l’urbanisme 
de Cala Sants, l’ordenació del Passeig 
de Mar, el camí de ronda cap a ponent  
començant pel  pas de l’edifici “club 
de mar”, i la zona de protecció marítima. 

Per contra, els perills urbanístics 
com el projecte de construcció de  la 
piscina de l’hotel Alàbriga (entatxo-
nat amb formigó al terraplè del camí 
de ronda cap a  Sant Pol);  o en mesu-
ra catastròfica el permís atorgat pel 
govern espanyol a l’empresa “Capri-
corn Spain, sl” per fer prospeccions 
petrolieres a davant de la nostra cos-
ta (BOE núm. 15 de 17/01/2013. Pàgi-
na 2208),  representen repetir el camí 
equivocat que en comptes de portar-
nos  progrés econòmic als qui vivim 
aquí només ens deixaran contamina-
ció i  pobresa.  

EL LITORAL QUE VOLEM

Grup Municipal

DIUMENGE 14 ABRIL
Vermut Republicà: República és futur
12:30h Plaça Miquel Murlà
Ofrena floral i homenatge a les 
víctimes del franquisme
Parlaments a càrrec de:
   - Jordi Vilà: Regidor ERC a Guíxols
   - Sergi Sabrià: Diputat al Parlament
Vermut i pica pica per a tothom

DIMARTS 23 D’ABRIL
Paradeta de St Jordi a la Rambla
Des de les 9 del matí fins a les 8 del 
vespre a la Rambla Vidal

De les 12 a les 2 del migdia signatura 
del llibre:
“La cortina de saca” de Miquel Aguirre

DIMARTS 30 D’ABRIL
Taula rodona: El sindicalisme avuí
19:30h Centre Cívic Vilartagues
Amb representants de:
   - UGT
   - CCOO
   - Intersindical-CSC
Modera: Festi Carles Benguerel

DIMECRES 1 MAIG
Vermut Popular Dia del Treballador 
12:30h Plaça Salvador Espriu
Amb les intervencions de: 
   - Manel Mayor,  president ERC 
      Guíxols     
   - Pere Bosch, diputat d’ERC al 
      Parlament de Catalunya
Vermut i pica pica per a tothom

TASTETS REPUBLICANS

Calendari
 d’actes

Primavera 
Republicana

Evolució Logo ERC

EDU MARXA: Marxa per l’educació pública i de qualitat
Dissabte 13 d’abril de 2013 a les 12:00h Girona
Més informació a: www.facebook.com/edu.marxa | Twitter: @edumarxa 
Correu electrònic: marxaeducaciogirona@yahoo.es

Activitat
Recomanada:



Esquerra Republicana de Catalunya
Sant Feliu de Guíxols
c/ De la Creu, 35
17220 Sant Feliu de Guíxols
Dipòsit Legal: GI-26-2011

esquerra.cat/guixols
guixols@esquerra.org

Edita: Fundació Irla
Tiratge: 3.000 exemplars

Entrevista a...

En política local és indispensable saber el 
model de ciutat al que volem arribar. Quin 
ha de ser el model de la nostra ciutat?
Sant Feliu de Guíxols ha de ser una ciutat 
que atreu residents, empreses, estudis, tu-
ristes... per la qualitat del seu entorn, dels 
seus serveis i de la qualitat de vida. Això vol 
dir posar en valor els elements culturals i 
naturals, excel·lir en la prestació de serveis 
públics (especialment, els sanitaris i edu-
catius) i millorar tots els aspectes que te-
nen a veure amb la vida dels seus habitants.

A grans trets, quina hauria de ser la línia po-
lítica de l’ajuntament envers el nostre litoral?
Hem de capgirar el model d’explotació pel 
model de preservació. Disposem de peces 
úniques, d’un altíssim valor ambiental i 
amb un alt potencial turístic. Hem de se-
guir l’exemple de les Medes i el Montgrí. To-
rroella va ingressar 600.000 euros directes 
gràcies als operadors de turisme actiu.

Què en penses de la reserva marina? Com 
s’ha d’explotar com a actiu turístic?
Hem perdut l’oportunitat de crear una de 
les més extenses reserves marines de la 
Mediterrània, que hauria estat un atractiu 
turístic de primer ordre. La reserva ens 
proporcionaria no només turistes atrets 
pels atractius del fons marí, sinó turistes 
que donen valor als espais ben conservats.

Finalment, Can Rius tornarà a ser de pas pú-
blic. A banda d’arranjar un nou camí de ron-
da, ofereix alguna altra oportunitat turística?
Ja és molt recuperar un espai litoral d’un 
alt valor paisatgístic. A banda, Sant Feliu ha 
de construir un relat sobre els orígens del 
turisme, com la platja de Sant Pol o el Pas-
seig Sant Elm i, naturalment, l’antic espai 
dels Banys. Hem de reivindicar la història 
del turisme, perquè forma part de la identi-
tat de la ciutat, del seu passat i del seu futur.

Sembla que el nou Museu Thyssen encara 
trigarà en arribar, com s’ha de desenvolu-
par transitòriament el projecte?
L’exposició temporal ha demostrat la via-
bilitat del projecte. Hem de saber comuni-
car que el vincle litoral-cultura-natura és 
l’única oportunitat de la Costa Brava i el 
Museu seria un actiu no només per la ciu-
tat, sinó pel conjunt del litoral. Ara bé, els 

museus funcionen bé si s’integren en un 
entorn que té una atmosfera cultural hi-
peractiva, de manera que el museu no és 
un illot, sinó una conseqüència de l’entorn. 
Promoure exposicions públiques, fomentar 
l’art al carrer, dinamitzar les associacions 
culturals o incentivar cursos universitaris 
sobre pintura o museística haurien de ser 
la prioritat en aquest trajecte transitori.

Sembla que hi haurà canvis al Festival 
de la Porta Ferrada, cap on creus que 
s’haurien d’encaminar?
El Festival és el principal recurs turístic 
de la ciutat, una peça absolutament indis-
pensable del projecte de Sant Feliu. Hem 
de saber preservar el festival, conscient 
que l’assistència o els patrocinis en temps 
de crisi fan molt més difícil la seva super-
vivència. Crec, però, que cal potenciar la 
marca dels festivals de la Costa Brava i in-
tegrar-los en els grans circuits turístics. Us 
imagineu un paquet que us permeti accedir 
a sis concerts de Peralada, el Cap Roig o el 
Porta Ferrada?

El teixit empresarial també s’ha d’implicar en 
convertir Sant Feliu de Guíxols en un bon des-
tí turístic. Quines recomanacions els faries?
En poc més d’una dècada passarem de 
1000 a 1500 milions de turistes, un creixe-
ment inèdit en la història del turisme. Això 
vol dir més demanda que mai, però tam-
bé més competència. És difícil definir un 
quadern de ruta en poques paraules, per-
què la feina per fer és molt gran i diversa, 
però per citar els aspectes més rellevants: 
hipersegmentació, excel·lència i qualitat 
extrema del servei, promoció online i 2.0, 
diferenciació, èmfasi en les experiències i 
avaluació dels canvis del mercat. 

El Rock i Tapes, organitzat per l’associació 
TZVR ha estat un èxit. Quin ha de ser el pa-
per de les associacions en la dinamització 
econòmica del municipi?
Aquest és el gran capital cultural de la 
ciutat. Sant Feliu és una ciutat amb un 
teixit cultural i associatiu absolutament 
dinàmic,  intergeneracional i interclassis-
ta. Només cal veure el Carnaval. Associa-
cions de música, de fotografia, d’escacs, de 
col·leccionisme, de cultura... aquest ha de 
ser el principal actiu de la ciutat, no només 
social i cultural, sinó també econòmic. Hau-
rem d’explorar noves eines de governança, 
que permetin incorporar les associacions i 
la societat civil al procés de deliberació so-
bre la ciutat i el seu futur.

Quin és el millor record que guardes del 
teu pas per l’ajuntament?
Recordo l’equip humà, un luxe. No només 
per les tècniques de l’àrea, sinó també pels 
col·laboradors com en Carles Sanz, la Dolors 
Roset i en Josep Capellà, que ara són perso-
nes de referència en el sector turístic del 
país.
 

Recuperarem la Facultat de Turisme? O 
cal pensar el altres projectes?
És inviable. La Facultat està totalment con-
solidada a Girona: Són gairebé 1.000 estu-
diants, dos graus, tres màsters i un docto-
rat, que haurien canviat el futur de la ciutat. 
És una oportunitat històrica que hem per-
dut com a ciutat. Hem de recuperar, però, el 
projecte universitari de la ciutat. M’agrada 
el model de la Fundació d’Estudis Supe-
riors d’Olot, que és perfectament expor-
table. Igualment, Sant Feliu podria ser el 
centre dels cursos d’estiu, seguint el model 
de la Menéndez Pelayo. Ens podem centrar 
en una oferta lúdico - cultural (inclosos els 
idiomes), en els mesos de juny i setembre, 
per no alterar la temporada alta.

I pel Parlament?
Naturalment, la nit de l’acord sobre 
l’estatut. La sensació de ser espectador 
d’un bocí d’història.

L’esquerra europea no dóna alternatives 
per sortir de la crisi, què ha de fer per 
retrobar-se amb el seu electorat?
Moltes coses. En destacaria cinc: La més 
important és recuperar el pols del carrer, 
connectar amb la societat civil organit-
zada, que és el principal espai de creació 
d’alternatives. En segon lloc, molta més 
contundència en les respostes als grans 
desafiaments del segle XXI; per exemple, 
les esquerres han estat molt tèbies en 
l’àmbit ambiental. En tercer lloc, una ma-
jor revindicació de l’escala local, que és el 
millor escenari per a una democràcia deli-
berativa, seguint el model escandinau. En 
quart lloc, mantenir els elements essen-
cials, nuclears, del discurs de l’esquerra, 
que jo fonamento en dues idees: la lliber-
tat individual en un projecte col·lectiu i la 
igualtat d’oportunitats. Finalment, moder-
nitzar i actualitzar algunes idees que pro-
bablement no encaixen amb el nou món. 

JOSÉ ANTONIO DONAIRE

Data naixement: 
08/07/1968 Salamanca

Estudis:
- Llicenciat en Geografia per la UAB
- Postgrau en  Geografia per la
   Universitat de Montreal
- Doctorat  en Geografia per la UAB

Trajectòria política:
- Diputat al Parlament pel PSC 
   2003-2010 
- Regidor a l’ajuntament de Guíxols pel 
   PSC 1995-1999

Trajectòria professional:
- Director de l’Institut Superior 
  d’Estudis Turístics de la UdG
- Professor de Turisme de la UdG

JOSÉ ANTONIO DONAIRE

Pots llegir l’entrevista completa a www.esquerra.cat/guixols


