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El moviment dels indignats
Fem una crida a “una veritable insurrecció pacífica
contra els mitjans de comunicació de masses que no
proposen com a horitzó per a la nostra joventut més
que el consumisme, el menyspreu dels més febles i de
la cultura, l’amnèsia generalitzada i la competició a
ultrança de tots contra tots”.

univers roig

el racó verd

Octubre 2011
núm. 1

L'entrevista. Avui...
Laura Villaplana i Moliner, antropòloga i membre del
moviment 15M
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Stéphane Hessel, Indigneu-vos

D’ençà de l’11 de setembre de 2001 el món ha
viscut un procés de retallades en les llibertats i
drets individuals amb l’excusa de garantir la seguretat de tots.
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En els darrers temps també, hem estat conscients de com una crisi provocada per uns
quants, acaba afectant a la majoria de la
població. Fa temps que una gran aliança entre
mercats, patronal i partits de dreta (i algun dit
socialista) volen imposar-nos una retallada del
sector públic que implicaria la pèrdua de drets
socials.
Han aconseguit desconnectar la relació visible
entre allò que ens passa com a individus i el
funcionament de la societat. I ara, hem de fer
esforços gegants per fer evident que les sortides
individuals no resolen el problema.
Ens volen desorganitzats, passius, aïllats els uns
dels altres, els fa por qualsevol tipus de manifestació col·lectiva.
D’aquí la incertesa i l’estupefacció que ha generat
el moviment del 15M entre partits polítics, sectors
empresarials i mitjans de comunicació. En aquest
primer número del butlletí de l’Entesa volem
reflexionar al voltant d’això.
Si ha servit d’alguna cosa és per fer que molta
gent s’impliqui, es comprometi en un projecte
col·lectiu per primer cop. Tenim el repte de fer
aquesta participació més estable, compromesa i amb voluntat d’incidència.
És hora de tornar als barris, a incidir en la nostra
vida quotidiana, a teixir complicitats amb els
nostres veïns i veïnes, a participar dels afers
públics que ens afecten.

Què explica el sorgiment del moviment 15M?
El moviment 15M, tot i tenir un fort component d’espontaneïtat i d’acció improvisada, no es podria entendre
sense un passat de lluites socials col·lectives, tant locals
com globals, relativament pròximes. La indignació i la
revolta del 15M neixen precipitades per una conjuntura
econòmica i política, però no podem oblidar que aquest
malestar generalitzat s’ha forjat amb el pas del temps
arrel dels continus retrocessos en els pilars més bàsics
per tenir una vida digna.
Quines són les seves principals demandes?
Algunes raons de ser del moviment són el foment de la
privatització de sectors públics, l’increment dels nivells
d'exclusió o l’augment de la inestabilitat i la precarietat
laborals i en l’habitatge.
En aquest sentit, algunes de les principals demandes del
moviment reivindiquen la retirada de les retallades
socials, de les reformes laborals i de pensions, l’aposta
política per la inversió pública i no pel rescat financer i
bancari, així com la millora en les facilitats en l’accés a
un habitatge digne. Aquestes línies marquen alguns dels
focus principals d’aquest moviment que és jove, vell,
feminista, immigrat, ecologista..., en definitiva, marcat
per una popularitat i transversalitat poc habituals.
Quin futur tenen les seves mobilitzacions?
L’entusiasme de grup i l’efervescència col·lectiva són
signes d’esclat, punts d’inflexió per trencar situacions
d’aparent passivitat, però no són el final de les necessitats ni de les demandes socials, sinó més bé, el seu punt
de partida. El 15M ha esdevingut un símbol del malestar
i la indignació existents, però és ara, als barris, als
pobles i a les viles on s’està fent un treball menys
mediàtic i visible, de formigueta, el qual marcarà el futur
i el nou sentit de les mobilitzacions. I és que com deia el
poeta, “tot està per fer i tot és possible”.
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La participació ciutadana, prioritat de govern
L’Entesa al capdavant de la regidoria de Medi Ambient
Les eleccions de 22 de maig van atorgar a l’Entesa
de Palamós i Sant Joan una representació menor
que en l’anterior legislatura. Malgrat això, després
d’estar quatre anys a l’oposició amb una actitud
constructiva i propositiva, aquest esforç ha estat
valorat a l’hora de conformar el nou govern de
Palamós.

Aquesta havia estat una reivindicació històrica de
l’Entesa i ha acabat recollint el conjunt de propostes de caire ambiental que el nostre grup ha vingut
proposant en els programes electorals de les
darreres eleccions municipals. Per tant, aplicar
aquestes mesures suposarà complir amb el nostre
programa.

Com a resultat del pacte de govern entre el PSC i
l’Entesa-ICV, el regidor electe de l’Entesa, Erik
Solés, ha estat nomenat regidor de Medi Ambient i
Sanitat, Neteja i Residus, així com 5è tinent
d’alcalde. Pel que fa a les prioritats de govern,
aquestes comptaran amb el medi ambient entre
elles a través del desenvolupament de l’Agenda 21
que va ser aprovada a finals del mandat anterior.

Erik Solés, al Consell Comarcal
ICV ha confiat la tasca de representació al Consell
comarcal del Baix Empordà a Marc Vidal, regidor
de Regencós i a Erik Solés, regidor de Palamós.
Els objectius del mandat seran: defensar les polítiques mediambientals i d’accés als drets socials i
fer xarxa política al Baix Empordà.
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Una de les grans prioritats del
govern de Palamós pels propers
quatre anys serà la participació
ciutadana. En aquest àmbit, tenim
molt de terreny per recórrer i sembla
que el primer pas serà la creació
d’una regidoria de Participació.
Des de l’Entesa ens agradaria
acabar el mandat amb un bagatge
satisfactori en aquest terreny. Per
això, existeixen dues iniciatives
essencials que haurien de tirar-se
endavant: d’una banda, un reglament de Participació que deixi clar
quins drets i quins deures tenim com
a palamosins i palamosines i, principalment, un Pla municipal de Participació que serveixi per ordenar la
forma com la població pot tenir

incidència en les polítiques de
l’ajuntament. En aquest pla s’han de
preveure tant mecanismes estables
de participació (consells) com instruments puntuals que permetin que
totes les àrees de l’ajuntament puguin
recollir les opinions de les associacions i dels vilatans, fent-los partícips
de les decisions adoptades.
Proposem també la celebració una
vegada a l’any d’un Debat de l’estat
de la Vila. Amb aquestes mesures
que donin transversalitat a la participació, volem aconseguir que la
població disposi de drets i canals
per dir la seva més enllà de les
eleccions cada quatre anys. Es
tracta en el fons de que l’ajuntament
es comuniqui bé amb la ciutadania i

a la inversa, atès que la comunicació és un procés d’anada i tornada.
En aquest sentit, ens calen eines per
fer arribar la informació com ara un
butlletí, internet 2.0...
Aquestes són condicions essecials
per participar: sempre hem dit que
cal poder, voler i saber. Hem de fer
que es pugui, hem d’incitar a que es
vulgui, però sobretot, hem de propiciar que se n’aprengui. I això
només es fa des dels centres educatius, des de petits, formant ciutadans lliures, responsables i crítics.

decisió

Accions de l’àrea de Medi Ambient i Sanitat, Residus i Neteja

MY

Campanya de recollida selectiva al barri vell:
l’Ajuntament ha iniciat una campanya específica
per resoldre els problemes d’imatge i salubritat de
dues àrees d’aportació del nucli antic de Palamós,
les del carrer Ave Maria i la Plaça del Forn.
El canvi en el servei ha vingut acompanyat d’una
campanya informativa i de sensibilització als establiments comercials i veïnat per assenyalar els
mecanismes de recollida selectiva existents i les
àrees d’aportació més properes.
Per dignificar aquests dos indrets del barri vell
s’ha dut a terme una exposició de plantes amb
elements reciclats com contenidors en desús.
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Nou impuls al Programa d’activitats d’estiu:
cada estiu, l’Àrea de Medi Ambient organitza una
sèrie d’activitats per acostar als ciutadans l’espai
natural de Castell-Cap Roig i els valors del medi
ambient. S’han dut a terme itineraris guiats pel
litoral, sortides en caiac, per fer snòrquel, així com
projeccions de cinema sobre medi ambient.
Aplicació de l’Agenda 21: aquest és un dels eixos
principals del mandat pel que fa al medi ambient. El
CILMA ha facilitat un nou sistema de seguiment de
l’Agenda 21 amb indicadors que mesuren elements
del territori, de mobilitat, consum de recursos o
generació de residus.
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Major protecció de l’EIN Castell-Cap Roig:
l’Àrea de Medi Ambient es proposa no només
garantir la protecció de l’espai sinó aprofundir en la
gestió. Es vol apostar per un millor equilibri dels
usos de l’espai en el temps atès que a l’estiu rep
una pressió humana insuportable i a l’hivern molt
poca. Per això s’estudia replantejar l’ús d’espais
com les barraques d’en Dalí o l’aparcament de la
platja de Castell. Aquest estiu també s’ha restituït
la placa de record a Salvem Castell.
Acord amb Calonge per la neteja del litoral:
davant de la inacció de la Generalitat, els ajuntaments de Palamós i Calonge han decidit mancomunar el servei de neteja de les aigües litorals. Des
de Calonge s’aporta la barca i Palamós fa la
contractació del personal. L’embarcació ha recollit
una quantitat petita de residus però ha servit per
altres qüestions com els vessaments.
Més control de vessaments incontrolats al Port:
l’Ajuntament ha demanat més control en la neteja
de les aigües de sentina de les embarcacions
perquè en les darreres setmanes s’han produït tres
abocaments d’hidrocarburs que han afectat el moll
de Ponent i el comercial. S’han produït reunions
amb la Confraria i amb la Capitania Marítima per fer
front a aquesta situació.
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Politòleg i membre de l’Entesa

Contra les retallades socials, mobilitza’t!
Hospitals, serveis socials, centres educatius i demés
serveis públics estan essent víctimes de les pitjors
retallades que el nostre limitat Estat del Benestar ha
patit mai. El govern de CiU, amb el suport del Partit
Popular, està protagonitzant el desmuntatge de les
polítiques públiques de sanitat, educació i acció social
que asseguraven uns mínims drets socials.
Amb l’excusa de la reducció del dèficit s’està legitimant
una privatització encoberta de serveis públics, l’enfonsament del seu prestigi i afavorint tant hospitals com
centres educatius privats a través de més concerts.
Aquesta és la lògica neoliberal que inspira les accions
del govern Mas, un govern dels millors per als millors, és
a dir, per als més rics.
D’aquesta manera, els costos de la crisi els estem
pagant els de sempre: treballadors, petits empresaris,
usuaris de la sanitat i educació públiques, gent sense
recursos. El resultat es preveu clar: els que tenen poc,
tindran menys i els que més tenen, acumularan més.

Les conseqüències a Palamós i Sant Joan
En el nostre àmbit més proper, aquestes retallades
tindran conseqüències devastadores: el conseller Boi
Ruiz obliga a l’Hospital de Palamós a retallar 4,7 milions
d’euros de despesa per adaptar-se als plans d’austeritat
elaborats pel govern de CiU. Segons les previsions de
l’Hospital, només es podria assumir una retallada de 2,4
milions sense que la qualitat dels serveis als usuaris es
vegin afectats, càlcul també difícil de creure.
Pel que fa a l’educació, el Departament ja ha afirmat que
retallarà un 11% l’aportació a les llars d’infants, el que a
la pràctica, significa reduir 200 euros per alumne
l’aportació.
Per si això no fos poc, el govern de CiU prepara la reforma de la Renda Mínima d’Inserció, l’últim recurs per a
molta gent en situació compromesa que només al
nostre municipi afecta a més de 200 persones.
Per tot això, mobilitza’t!!
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