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En aquesta darrera edició del Paperot hem volgut, a més d’oferir 
novetats en els continguts, dissenyar un nou format que ens 
permeti aprofundir en més temes. Els objectius d’aquest butlletí 
s’identifiquen amb els d’ERC Llançà en la seva voluntat d’acostar 
els afers polítics municipals a la gent del poble. Per això, us convi-
dem a la seva lectura i, tanmateix, us oferim la proposta d’enviar a 
la nostra adreça de correu electrònic les vostres opinions, en for-
mat d’article, sobre qualsevol assumpte que volgueu compartir a 
través d’aquest mitjà. Nosaltres ens comprometem a publicar-ho 
en el pròxim Paperot amb la intenció de fomentar i dinamitzar el 
debat públic. Per a l’enviament d’articles o la sol·licitud de qualse-
vol informació, contacteu amb nosaltres a la següent adreça: unio-
llancanenca@gmail.com o a través de les xarxes socials. 
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D’esquerra a dreta: David Torres, Carolina Torres, Guillem Cusí, Roger Torrent, Guillem Company, 
Marta Rovira, Mireia Matas, Anna Giralt, Xavier Salvat i Ferran Company.
Fotografia de Xavi Guerrero.

Presentació de la nova Secció Local 
d’Esquerra Republicana Llançà
Els lectors/es d’aquest butlletí recordaran que, el passat 20 de novembre, es va celebrar a l’Hotel Beri l’acte de 

presentació de la nova secció d’Esquerra Republicana Llançà. L’esdeveniment també s’emmarcava en una 
conferència de la Diputada  i Secretària General d’ERC, Marta Rovira, a qui vàrem tenir el plaer d’escoltar, 

juntament amb el Diputat i Alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, a més del nostre Regidor i Secretari de Política 
Municipal, Guillem Cusí, i del President, Guillem Company. 
 A l’hora prevista, dos quarts de nou del vespre, amb un públic de més de 120 persones, Guillem 
Company va procedir a introduir l’acte amb la corresponent presentació dels ponents i agraint la presència 
de tota la gent del poble i de la comarca. Tot seguit, en qualitat de nou President, va dedicar uns minuts a 
contextualitzar aquest nou projecte, partint d’uns mesos anteriors a les darreres eleccions municipals fins a dia 
d’avui, destacant episodis com la fundació d’Unió Llançanenca-AM, la jornada electoral, l’experiència assimilada 
i la configuració d’una nova executiva, conformada per Guillem Cusí com a Secretari de Política Municipal i 
Regidor del grup municipal, David Torres com a Secretari d’Organització, Ferran Company com a Secretari 
d’Imatge i Comunicació, Xavier Salvat com a Secretari de Tresoreria i Guillem Company a la Presidència. 
 El següent torn el va protagonitzar Guillem Cusí, qui va dedicar la seva intervenció a reivindicar la 
feina feta fins ara per part del nostre equip i, en aquest sentit, va repassar algunes de les fites més rellevants 
aconseguides per l’Ajuntament gràcies a la nostra 
incidència, així com també va denunciar les accions 
i pràctiques del Govern Municipal que ruboritzen el 
nostre partit i molta gent del municipi. Per exemple, 
la desproporcionada pressió fiscal, el desequilibri 
pressupostari i, en general, la desídia amb què 
l’executiu sembla actuar per costum en aspectes que 
afecten la realitat quotidiana de Llançà. De ben segur 
que el seu discurs franc i explícit va servir a  tots els 
oients per constatar que la condició per al bon avenir 
del nostre poble passa per un canvi de Govern. 
 El segon bloc de l’acte el conformaven 
Roger Torrent i Marta Rovira. Respectivament, varen 
traslladar al públic quines són les particularitats 
de la conjuntura política en que es troba el nostre 
País tant des de la perspectiva d’ERC com en clau 
parlamentària, atenent als aspectes tant socials com nacionals. La pedagogia amb què es van connotar els 
seus discursos va demostrar, una vegada més, que la proposta d’ERC mereix consolidar-se com a altaveu de la 
nostra realitat social, mitjançant el qual es puguin assolir els objectius de Catalunya amb la millor garantia d’èxit. 
Posteriorment, el públic va tenir l’oportunitat d’interlocutar amb Marta Rovira, tant en el torn obert de paraula 
posterior a la seva intervenció com després de la cantada de l’Himne dels Segadors, en un pica-pica, com a 
cloenda de l’acte.
 Des d’Esquerra Republicana Llançà volem agrair molt sincerament la presència de tots els assistents 
i insistir en la nostra voluntat de servir el poble i atendre qualsevol problemàtica o inquietud que puguem 
solventar o fer transcendir. 
 Gràcies de tot cor, Visca Catalunya i Visca Llançà!
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Prospeccions de gas 
i petroli davant la 
costa llançanenca

L’èxit de 
la Via 
Catalana

El Govern espanyol 
ha atorgat permís a 
l’empresa Capricorn Spain 
SL per fer prospeccions 
d’hidrocarburs a la Costa 
Brava, cosa que posa en 
greu perill la salut dels 
habitants, l’economia local 
pesquera i turística i la fauna de la zona.
Volen investigar la possible existència de gas i petroli, però els mètodes 
sísmics de prospecció són mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” 
capaços de definir el fons marí i, així, localitzen els jaciments.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas. 
En el cas de trobar gas o petroli els impactes es multiplicaran, ja que la 
perforació destrueix el subsòl i contamina el mar, com també l’impacte 
visual dels pous de petroli, que s’instal·laran a 12 milles de la costa.
Un cop iniciat el procés d’explotació hem de ser coneixedors d’una 
conseqüència que a data d’avui és molt mediàtica alhora que preocupant. 
Davant la nostra costa podem patir, a igual que davant la costa de l’Ebre, 
terratrèmols provocats pels moviments sísmics derivats de l’extracció 
d’hidrocarburs. 
A l’Ebre aquests sismes han arribat a 4,2 a l’escala de Richter aquest passat 
setembre. Els experts consideren que els sismes es donen a conseqüència 
de la pertinent extracció i posteriorment injecció de gas al subsòl.
Per tot això, el grup municipal d’ERC vàrem reunir-nos amb el Sr. Antonio 
Negre, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Llançà, el Sr. Joan 
Pacreu, President de l’Associació de Comerciants, el Sr Philippe Verdoodt, 
Tècnic de turisme de l’Aj. de Llançà, la Sra. Teresa Jordà, diputada al 
Congrés dels diputats a Madrid, el Sr. Roger Torrent, diputat al Parlament 
de Catalunya, el Sr. Guillem Company, President d’ERC-Llançà i el Sr. 
Guillem Cusí, regidor d’ERC-Unió Llançanenca, per abordar aquesta 
problemàtica.
El cas a tractar és molt complex i costós d’aturar. Per aquest motiu els 
nostres diputats, han presentat una proposta no de Llei per impossibilitar 
a tota empresa dur a terme aquests tipus d’accions.
Esperem poder dur a bon port la nostra acció i que, amb la complicitat i 
l’ajuda de tots, puguem aturar les prospeccions i evitar mals majors.

Els catalans ho hem tornat 
a fer. Després d’una 

manifestació apoteòsica 
al centre de Barcelona 
reivindicant la democràcia 
i la catalanitat de la majoria 
sorollosa de ciutadans del país, 
hem tornat a demostrar que 
som capaços d’allò que ens 
proposem. 
La Via Catalana ha estat 
un acte d’una  maduresa 
nacional inqüestionable. Els 
catalans hem entrellaçat les 
nostres mans per franquejar 
el país de forma pacífica en 
una dels mobilitzacions més 
transcendents de la història de 
Catalunya. 
L’èxit d’aquest acte ha tingut 
ressò mediàtic a nivell mundial,  
aquest cop sí, sota el clam 
inequívoc de l’emancipació 
nacional. Aquest triomf s’ha 
traslladat a la trobades ja usuals 
que s’organitzen a les diferents 
poblacions de Catalunya. 
Llançà no n’ha estat l’excepció, 
i ha culminat la diada amb 
diferents actes d’indubtable 
bona rebuda, dels quals han 
destacat la segona edició de la 
Marxa de Torxes i la ja simbòlica 
cantada dels Segadors amb 
el previ desplegament de 
l’estelada gegant. 
Agraïm a tots aquells que han 
participat en els actes que, 
sens dubte, formaran part de 
l’herència històrica d’aquest 
petit país.
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Què és l’IBI i per què el 
volem rebaixar?
L’IBI és l’impost de Béns Immobles, impost que hem de pagar els propietaris o titulars d’un bé 

immoble (pis, plaça d’aparcament, casa, etc.).
El càlcul de la quota a pagar es fa en funció del valor cadastral del bé. Aquest no és el valor 
d’escriptura, ni el que hem pagat realment, sinó el que fixa el Ministeri d’Hisenda a partir de les 
dades del Cadastre. 

La seva gestió, liquidació i recaptació correspon a l’Ajuntament, 
si bé el valor cadastral és la base imposable d’aquest impost. 
L’Ajuntament decideix els tipus impositius, la qual cosa determina 
finalment la quota final de l’impost. En el marc de la seva autonomia 
de gestió, l’Ajuntament pot establir els tipus de gravamen, entre 
un tipus mínim del 0,4 i un tipus màxim de l’1,1.
Tots sabem que les quotes de l’IBI des de l’any 2006 fins 
enguany han pujat de manera desmesurada any rere any (10% 
aproximadament).  
En relació a aquest espoli que hem patit els contribuents els últims 
8 anys i davant el fet que molta gent té dificultats per fer efectiu 

el pagament, que el valor dels béns immobles ha disminuït de manera considerable, que el valor 
cadastral en alguns casos ha superat el valor de mercat, vàrem demanar al ple de l’Ajuntament 
l’actualització dels valors cadastrals, amb la finalitat d’adequar-los als valors de mercat i concordar-
los amb la realitat.
Després de les negociacions de l’oposició (Unió Llançanenca - ERC, PSC i ICV) amb l’equip de 
govern (CiU), s’ha fet efectiva la demanda de l’actualització cadastral, que suposarà una rebaixa 
d’un 15%, acordada amb la Direcció General del Cadastre.
Un cop realitzada la ponència de valors, caldrà negociar novament amb el govern, per establir 
el tipus de gravamen corresponent a l’Ajuntament. Aquest, actualment, estava situat al 0,72 i 
considerem que la proposta inicial de CiU (rebaixar fins el 0,58) no és suficient. 
Per què paguem tant d’IBI?
Aquesta pregunta se l’ha fet molta gent i la resposta és molt senzilla. L’Ajuntament arrossegava un 
deute esgarrifós. Tant que, en època de gran bonança econòmica i en plena bombolla immobiliària, 
en lloc de disminuir, no deixava d’augmentar degut a la mala gestió econòmica de CiU. Arribats al 
punt de gairebé sobrepassar el 120% d’endeutament municipal (màxim establert per llei), l’única 
solució que es va aplicar va ser la revisió cadastral, fet que va suposar l’increment de les quotes de 
l’IBI i a conseqüència la generació d’uns ingressos quantiosos que han servit per anar sanejant les 
arques municipals.

uniollancanenca@gmail.com
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