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ONZE DE SETEMBRE
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ERC Guíxols

Com cada any preparem el dia de l’onze de 
Setembre, la Diada Nacional de Catalunya, 
que al contrari del que voldrien els unionis-
tes, no és un dia de festa, sinó de reivindica-
ció nacional de les nostres llibertats, aque-
lles que ens van estar preses per les armes 
i que nosaltres volem recuperar per la via 
política, per la via pacífica.

Cada dia de l’any rebutgem, i per la Diada 
amb més intensitat, l’intent de genocidi 
cultural i lingüístic que hem vingut pa-
tint al llarg dels segles, per part del regne 
de Castella, esdevingut actualment reg-
ne d’Espanya. Genocidi que també ha es-

tat físic, en diferents moments de la nostra 
història.

Després de tres segles de patiment i pràc-
ticament al caire de la desaparició com a 
poble, per primer cop albirem la llum de 

la llibertat, veiem una escletxa per la qual 
sortir d’aquest esclavatge, ens adonem que 
podem ser un poble lliure i sobirà, i tot això... 
n’hem de ser conscients, només depèn de 
nosaltres, no ens ho posaran fàcil, però és 

possible: i tant que és possible!

Deixeu-me que faci gala del meu opti-
misme endèmic, per desitjar que la Diada 
d’aquest any, sigui la darrera com a poble 
sotmès i que si més no, estiguem tant sols 
a una passa de proclamar la independèn-
cia del nostre poble, que d’una vegada per 
totes aquesta aposta col·lectiva ja no tingui 
marxa enrere.

Marc Bengue
Portaveu

JERC Guíxols

Enguany les JERC Guíxols, com cada any, 
hem participat de les barrakes a la platja 
amb el CLJ Guíxols (Consell Local de Joven-
tut) del 26 de juliol al 4 d’agost. 

Entre totes les associacions vam fer di-
verses activitats pel poble com: la cursa 
de pasteres, el concurs de break-dance, el 
campionat de botifarra i la nostra activitat, 
l’espectacle de foc abans dels focs artificials 
del dia 4 entre d’altres. 

Totes aquestes activitats es fan perquè la 
gent pugui gaudir de bons moments al seu 
poble i amb la seva gent i tot això és pos-

sible gràcies a cada associació i a la nostra 
suor que hi hem posat. Des de les JERC 
Guíxols lamentem la manca de serveis pú-
blics (demanda que ve de lluny) i la restric-

ció sobtada dels horaris, fer-nos tancar a les 
3 de la matinada mentre que el concert da-
vant de l’Ajuntament tancava a les 4. 

No es pot entendre aquesta discriminació 
perquè el concert davant l’Ajuntament està 
envoltat d’edificis mentre que la nostra fes-
ta es fa arran de platja, no  tenim veïnat a la 

vora i som la Festa Major Jove de Sant Feliu 
de Guíxols!

Les JERC Guíxols volem fer entendre que 
aquestes barrakes les muntem única i exclu-
sivament els joves amb ganes de fer coses 
per al poble i tot és fruit de totes i tots no-
saltres, perquè treballem molt per aconse-
guir organitzar unes barrakes tant maques 
com les nostres i oferir-les a la gent perquè 
pugui gaudir de la Festa Major a la platja! 

És tot un luxe! Finalment, felicitar a tot artis-
ta, treballador i persona que ha fet possible 
aquestes barrakes! Gràcies!

LA FESTA MAJOR 2013 A GUÍXOLS

         Espai JERC Guíxols

guixols@jerc.cat
Troba’ns a Facebook

www.via.assemblea.cat
Via catalana cap a la independència

Web Recomanat: onze de setembre de 2013



Jordi Vilà
 Portaveu del 

Grup Municipal 
d’Esquerra

Més enllà de les llibertats i els drets que 
volem recuperar els catalans i les cata-
lanes com a poble, hem de tenir present 
la importància que té l’economia en les 
nostres vides particulars i públiques. 

Poder gestionar els pressupostos de les 
institucions directament sense intromis-
sions alienes (que ara imposa en contra 
nostra el govern espanyol) representa 
fer desaparèixer  les retallades que patim 
als nostres hospitals, col·legis, o als ajusts 
a les persones més necessitades. Això 
també és llibertat, la capacitat de decidir 
on volem invertir els nostres diners i els 
estalvis que genera la nostra economia. 

Un primer pas ha estat l’acció municipal 
d’aprovació a l’Ajuntament de Sant Feliu 
del Guíxols de la moció a favor de la so-
birania fiscal, que ERC va portar al ple del 
consistori el mes de maig, i que insta al 
govern municipal a ingressar els impostos 
del nostre municipi (IRPF , IVA) al compte 
bancari de la Generalitat de Catalunya en 
comptes de fer-ho al del govern espanyol, 

una mesura que no és definitiva però que 
va en la línia de la recuperació de la nostra 
llibertat econòmica.

Des d’aquí animem a tothom que a títol 
personal, ingressi els impostos al compte 
de la Generalitat de Catalunya, és una ac-
ció totalment legal,  carregada de simbo-
lisme i que tindrà conseqüències econòmi-
ques evidents a favor nostre.

Amb raó, sovint ens queixem  de la impo-
tència de superar la realitat injusta. 
Bé doncs ara tenim una oportunitat ben 
neta, ingressar els nostres impostos al 
compte bancari de la Generalitat, un gest 
que no té retorn en la via catalana cap a 
la Llibertat. 

SOBIRANIA ECONÒMICA

Grup Municipal

TASTETS D’HISTORIA

Cadena Vàltica
23 d’agost 

de 1989

CADENA HUMANA PER LA INDEPENDÈNCIA
Dimecres 11 de setembre de 2013 a les 17:14h
Més informació a: www.via.assemblea.cat

Activitat
Recomanada:

La Cadena Bàltica o Via Bàltica va ser el 
nom donat a una cadena humana que 
anava des de Vílnius a Tallinn passant per 
Riga (560 km en total) per exigir la inde-
pendència dels Països Bàltics el 23 d’agost 
de 1989.

 La data triada 
per a l’acció va 
ser la celebra-
ció del cinquan-
tenari del Pacte 
Nazi-Soviètic.

Entre 1,5 i 2 
milions de per-
sones (sobre 
uns 7 milions 
d’habitants to-
tals de les tres 
repúb l ique s) 
van participar-hi.

Van jugar un paper crucial els fronts po-
pulars, unes entitats cíviques al marge del 
Partit Comunista que van proliferar arreu 
de la Unió Soviètica durant la perestroika, 
i que van aconseguir que els partits comu-
nistes locals no reprimissin la Via Bàltica. 

La reacció inicial de Moscou va ser 
titllar l’agenda dels fronts populars 
d’antisoviètica i retreure als partits comu-
nistes locals la seva apatia. El desembre 
del 1989, però, Gorbatxov , va obrir un de-
bat nacional ajornat des de feia dècades. 
Malgrat tot, Gorbatxov només preveia un 
major grau d’autonomia. Massa tard. Els 
fronts nacionals, posicionats ja clarament 
per la independència, van obtenir una vic-
tòria rotunda en les primeres eleccions 
lliures dels soviets suprems celebrades el 
febrer del 1990.

ACTES 11 SETEMBRE 2013
10 de Setembre: 
Marxa de Torxes
A partir de les 21:00h al Salvament de Sant Feliu de Guíxols
Organitza: Associació Guíxols Decideix (www.ganxo.cat)

9a Diada Jove
A partir de les 22:00h al pati del Teatre Municipal
Organitza: JERC Guíxols

11 de Setembre:
08:30h Concentració a la Plaça del Monestir
09:00h Cercavila fins al cementiri, acompanyats per Percussió Ganxona
09:30h Ofrena floral al President Irla
10:00h Cercavila pels carrers de la ciutat, acompanyats per La Percussió Ganxona
11:00h Actuació castellera a la Plaça de l’Ajuntament, amb els Minyons de Sta Cristina
11:30h Acte Institucional

17:14h Cadena Humana per la independència
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (via.assemblea.cat)
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Entrevista a...

Fem un te en una tarda molt calorosa de finals 
d’agost al pati d’en Josep Ramon Llobet, coordi-
nador de Guíxols per la Independència, assem-
blea territorial de l’Assemblea Nacional Catalana.

Bona tarda, la primera pregunta sempre és la 
mateixa, quins són els objectius de l’entitat?
Molt fàcil, assolir que Catalunya sigui un nou es-
tat independent, tot i que sabem que serà difícil i 
ningú ens regalarà res.

I quin és el camí que s’ha de seguir per aconse-
guir un estat propi?
Tenim un full de ruta aprovat primer a la Con-
ferència Nacional per l’Estat Propi i després a 
l’assemblea constituent de l’Assemblea Nacional 
Catalana celebrada al Palau Sant Jordi al 2012.

L’any passat va estar marcat per la Marxa per la 
Independència que va començar a Lleida el 30 de 
juny i va acabar l’11 de setembre amb la multitu-
dinària manifestació de Barcelona. Durant aquest 
temps les diferents assemblees territorials hem 
anat organitzant actes als nostres municipis.

Aquest 2013 hem impulsat que els municipis 
s’adhereixin a l’Associació de Municipis per la In-
dependència (AMI) i exerceixin la sobirania fiscal 
ingressant els seus impostos a l’Agència Tribu-
tària Catalana. De cares a aquesta Diada, hem 
abocat tots els esforços a l’organització de la Via 
Catalana per la Independència.

A Guíxols, quines activitats heu organitzat?
Ens vam constituir el juliol del 2011 a la bibliote-
ca i poc després vam fer una ponència inaugural 
amb en Miquel Sellarés a la Casa Irla. Hem anat 
fent parades informatives i de venda de mate-
rial en caps de setmana i diades senyalades com 
Sant Jordi, 11 de setembre... Alguns caps de set-
mana també hem aprofitat per recollir fotogra-
fies per la campanya “Dóna la Cara”. El 23 d’agost, 
de l’any passat, per celebrar l’aniversari i fer difu-
sió de la Marxa per la Independència vam fer una 
xerrada, de nou, amb en Miquel Sellarès però al 
pati de l’Escola de Música que aquest estiu vam 
repetir degut a l’èxit de l’any anterior. A principis 
d’aquest any vam fer una exposició amb les foto-
grafies que ens van fer arribar les i els ganxons 
de la manifestació de l’11 de setembre al Pati 
l’Ajuntament. El 18 de maig també vam fer una 
emotiva estelada d’espelmes a la Plaça del Mer-
cat amb la col·laboració de Percussió Ganxona, i 
tot i el vent, vam poder-la encendre davant un 

nombrós públic. El passat 17 d’agost vam realit-
zar una cadena humana d’espigó a espigó a la 
badia de Sant Feliu, acompanyada d’una flota de 
caiacs cedits per Bravamar-Kayak Guíxols i peti-
tes embarcacions que lluïen estelades i un grup 
de nedadors del Club Aquàtic Xaloc que van des-
plegar una estelada al mar. A l’acte hi van partici-
par més de 1200 persones.

Cal dir que a nivell comarcal vam organitzar l’acte 
de constitució del Baix Empordà per la Indepen-
dència al teatre de Sant Feliu de Guíxols amb en 
Lluís Llach i hem donat suport a actes de la resta 
de municipis com la multitudinària banyada de 
Sant Antoni de Calonge i Palamós.

També vam col·laborar molt amb l’acte central de 
les Comarques Gironines que es va fer a l’Auditori 
de Girona i hem assistit a la Conferència Nacio-
nal per l’Estat Propi, l’assemblea constituent de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebrada 
al Palau Sant Jordi, l’inici de la Marxa per la In-
dependència a Lleida, la manifestació de l’11S a 
Barcelona, l’Assemblea General Ordinària de Gi-
rona i el Concert per la Llibertat (coorganitzat 
amb Òmnium Cultural) del Camp Nou.

Déu n’hi do amb la manifestació de l’any passat
Sí, va ser un èxit rotund. Gairebé 2 milions de 
persones és un triomf aclaparador per la societat 
civil. Això vol dir que la gent està motivada per 
emprendre aquest camí i ho va demostrar amb 
la manifestació més gran de la història d’aquest 
país. De Sant Feliu de Guíxols i la Vall d’Aro van 
sortir 10 autocars plens i una caravana de cotxes 
considerable, això són més de 600 persones. 
Aquell dia ens vam sorprendre moltíssim però 
cada cop movem més gent i aquestes xifres les 
anem superant. Per enguany, ja tenim més de 
600 persones apuntades a la Via Catalana per la 
Independència però estem ajudant a mobilitzar-
ne unes 400 més!

Ja que treus el tema. Què ens pots dir sobre la 
Via Catalana per la Independència?
És una fita històrica inspirada en la Via Bàltica 
que pretén ser el preàmbul de la independència. 
Són 400 km d’Alcanar fins al Pertús.
Penso que és una bona manera d’aconseguir res-
sò internacional i d’empènyer al govern perquè 
avanci el més aviat possible cap a la consulta que 
tots desitgem. Com ja he dit, des de Guíxols per 
la Independència tenim més de 600 inscrits que 
ens desplaçarem fins a Caldes de Malavella (la 
meitat en autocars).

Està clar que és una manera de fer-se veure però 
alhora és una clara demostració de força del po-
ble català i dels seus anhels de llibertat per esde-
venir un país sobirà.

Esteu satisfets amb l’aprovació de la moció 
perquè l’ajuntament formi part de l’AMI?
Estem molt contents perquè es va aprovar gaire-
bé per unanimitat, només un vot en blanc. També 
estem molt satisfets amb l’aprovació de la moció 
perquè el consistori exerceixi la sobirania fiscal, 
ingressant els diners a l’Agència Tributària Cata-
lana. Si volem ser un país independent, cal tenir 

control sobre els nostres diners i tenir possibles 
eines de negociació.

L’ANC pretèn ser un moviment transversal, 
unitari en l’acció i divers en el discurs. És com-
plicat mantenir aquest equilibri?
A vegades. Quan estem prop d’un acte tothom 
vol que surti bé i a vegades hi ha moments de 
tensió però això és molt humà i alhora enriqui-
dor ja que aconseguim sumar gent de diverses 
tendències. Quan treballem tots plegats em re-
corda a una família, tant pel bo com pel dolent. 
Estic aprenent a valorar a tothom, és necessari. 
Malauradament estem instal·lats en la crítica, so-
vint per amagar les pròpies frustracions i treba-
llar plegats és molt edificant.

També t’adones del moment econòmic que pas-
sem, ja que veus les penúries que passa molta 
gent, tot val diners i més sacrifici. Però com diu 
en Sellarès, els primers mesos seran durs (potser 
la gent no cobrarà) però llavors haurem d’actuar 
com a poble, és un repte interessant.

Alguna anècdota, reflexió...sobre aquest pro-
cés tant viu?
Una de les coses que més m’agrada és veure la 
il·lusió de la gent als ulls quan parlem de la in-
dependència. És un somni possible i que estic 
segur que es farà realitat. També haig de dir que 
m’encanta el moviment assembleari. Ara, que 
ja hi porto un temps, veig que hi reps el que hi 
dones. Quan algú creu que dóna a l’assemblea 
més del que li dóna acaba marxant, s’autoregula. 
D’altra banda, el descrèdit de la política, no ens 
ajuda gaire...

Alguna cosa per acabar?
En primer lloc, vull agrair la feina feta per tota la 
gent de l’assemblea (tant a nivell local com na-
cional) ja que aquesta és una feina d’equip i sen-
se la col·laboració de moltes persones no seria 
possible aquest moviment civil tan fort, ampli i 
ferm. També vull fer una crida a tothom, necessi-
tem a tothom, ja sigui com a soci, simpatitzant o 
col·laborador. Tothom pot ser del que vulgui però 
només assolirem l’objectiu si sumem la màxima 
gent possible: músics, professors, immigrants, 
joves, mossens, comerciants, empresaris, carnis-
sers, peixaters... Especialment necessitem gent 
que vulgui anar a la Via Catalana per la Indepen-
dència a les Terres de l’Ebre, sé que està lluny 
però la fita s’ho mereix.

GUÍXOLS PER LA INDEPENDÈNCIA

120 socis i simpatitzants

Coordinador: Josep Ramon Llobet
Tresorer: Albert Català
Secretària: Georgina Linares

Web: www.assemblea.cat
Correu electrònic: guixols@assemblea.cat
Twitter: @GuixolsANC
Facebook: GuixolsperlaIndependencia
Youtube: GuixolsperlaIndependencia

GUÍXOLS PER LA INDEPENDÈNCIA

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


