
  La CUP informa     

Fins al 20 de gener, l'Ajuntament de Celrà recull 
suports en resposta al recurs de l'Estat 
  

���� L'Ajuntament de Celrà ha rebut del Jutjat un recurs interposat per la Delegació del Govern 
espanyol contra l'acord de ple que va declarar el municipi de Celrà territori lliure i sobirà.  

���� El consistori ha iniciat una recollida de signatures de suport per adjuntar a les al·legacions. 
La campanya continuarà fins al 20 de gener. El dia 18 es celebrarà un acte de suport a l’Ateneu. 
 

El ple de setembre passat 
va sotmetre a aprovació 
una moció presentada per 
iCelrà i la CUP, a instància 
de l'entitat Celrà per la 
Independència, en què es 
declarava el municipi 
territori català lliure i sobirà 
i s'instava el Parlament de 
Catalunya a iniciar el 
procés per declarar i 
constituir l'Estat català, 
entre altres punts. La 
moció va rebre el suport de 
10 dels 11 regidors i 
regidores (3 d'iCelrà, 3 de la CUP, 3 de l'Entesa per 
Celrà i 1 de CiU), amb l’única abstenció del portaveu de 
CiU. 

A mitjan desembre, l’Ajuntament de Celrà va rebre amb 
estupefacció un ofici en què se l'informava que el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 de Girona havia 
admès a tràmit un recurs presentat per l'advocacia de 
l'Estat, en nom de la Delegació del Govern espanyol, 
contra aquest acord “por entender que la referida 
resolución no es ajustada a Derecho”. El Jutjat donava 
vint dies a l'Ajuntament per presentar l'expedient 
administratiu corresponent. 

L'equip de govern del municipi va expressar la seva 
indignació per aquest intent d’anul·lar una “declaració 
política i simbòlica” i va anunciar que es referma en els 
acords adoptats. L’alcalde, Dani Cornellà, va assegurar 
que “judicialitzar acords polítics no aturarà Celrà”.  

El termini per presentar l'expedient administratiu finalitza 
el 21 de gener, i l'Ajuntament té la intenció d'adjuntar a 
les al·legacions totes les expressions de suport que 

pugui aplegar. Per això ha 
obert un formulari de 
suport al web municipal 
Celrà.cat que en només 24 
hores va recollir 2.000 
signatures. En el moment 
d’escriure aquestes línies 
superen ja les 4.000. 
També hi ha disponibles 
fulls de signatures en 
paper a l'ajuntament i al 
Centre Cívic del municipi. 
La recollida continuarà fins 
al dia 20 de gener. 

L’endemà que Celrà rebés 
el recurs de l’Estat es va saber que el sindicat 
espanyolista Manos Limpias ha portat a la fiscalia 
general de l'Estat l'alcalde de Girona per haver aprovat la 
declaració de la ciutat com a territori català lliure i sobirà. 
Posteriorment l’Ajuntament d’Espinelves ha vist també 
impugnat l’acord plenari en el mateix sentit. La CUP ha 
fet una crida als ajuntaments a “mostrar-se ferms i fer 
pinya” i ha anunciat que reclamarà al Govern de la 
Generalitat que ofereixi cobertura jurídica i manifesti el 
suport públic als consistoris afectats. 

L’Ajuntament organitza un acte públic de suport 

Davant l’ofensiva judicial, l’Ajuntament de Celrà ha 
organitzat el un acte de suport als ajuntaments declarats 
lliures i sobirans que tindrà lloc divendres 18 de gener a 
l'Ateneu de Celrà i que inclourà la presència confirmada 
de Quim Arrufat (CUP), Roger Torrent (ERC), Marc Vidal 
(ICV-EUiA) i representants de Celrà per la 
Independència, l’Assemblea Nacional Catalana, 
l'Associació de Municipis per la Independència i Arran 
Llera del Ter. 



Arcadi Oliveres obrirà les Jornades d’Economia 
Solidària que organitza la CUP de Celrà 
���� La resta de sessions tindran lloc entre febrer i març i s’hi tractaran diferents iniciatives 
alternatives, com les finances ètiques, el cooperativisme o el consum responsable i solidari.  

���� Coop57, Fiare, Jordi Garcia Jané i Esther Vivas, i les entitats celranenques L’Armari i 
Connexió Papyrus, figuren entre els col·lectius i persones convidades.  
 

 

L’economista i activista Arcadi Oliveres serà l’encarregat 
d’inaugurar les Jornades d’Economia Solidària 
organitzades per la CUP de Celrà, amb una xerrada-
debat entorn d’«Economia i política: les dues cares de la 
mateixa crisi». L’acte inaugural de les jornades es 
celebrarà a l’Ateneu de Celrà el proper dissabte dia 26 
de gener, a les 12 del migdia.  

La CUP organitza aquestes jornades amb un triple 
objectiu: d’una banda, contribuir a la comprensió del 
moment actual a través de l’anàlisi dels mecanismes 
econòmics i polítics que han generat la crisi 
socioeconòmica que travessa el nostre país i bona part 
del món occidental; de l’altra, desmuntar el tòpic segons 
el qual no hi ha alternatives possibles donant a conèixer 
diferents propostes i iniciatives que, malgrat el seu 
caràcter rupturista, han demostrat amb escreix la seva 
viabilitat; finalment, i sobretot, proporcionar eines per 
facilitar la creació de projectes d’economia solidària en el 
nostre entorn immediat.  

Tres sessions més confirmades entre febrer i març  

El dissabte 2 de febrer, representants de les entitats de 
finances ètiques Coop57 i Fiare explicaran l’origen i la 
tasca d’aquest tipus d’empreses amb perspectiva social, 

així com les raons del seu creixement exponencial i els 
seus projectes de futur.  

El 16 de febrer serà el torn de Jordi Garcia Jané, 
cooperativista, escriptor i conferenciant que presentarà el 
seu darrer llibre, Adéu, capitalisme. 15M-2031, en què 
aborda l’esgotament del model capitalista i la necessitat 
d’evolucionar cap a la democràcia cooperativa i solidària.  

Al cap d’un mes, el 16 de març, tindrà lloc la sessió 
dedicada al consum responsable i solidari, per a la qual 
disposarem de la presència de la investigadora i actvista 
Esther Vivas i de representants de les entitats locals 
L’Armari i Connexió Papyrus.  

Altres xerrades i activitats 

Encara sense data confirmada, una de les sessions 
destacades serà la dedicada al cooperativisme, que vol 
tenir un caràcter eminentment pràctic. L’economista Pau 
Guerola explicarà els requisits i procediments necessaris 
per constituir una cooperativa, així com l’organització i el 
funcionament d’aquest tipus d’empresa, i representants 
de cooperatives de diferents àmbits (de treball, de 
consum, de serveis...) compartiran la seva experiència.  

Es preveu oferir altres sessions, de les quals s’informarà 
properament, per aprofundir en l’anàlisi de la realitat 
econòmica, com també en la crisi energètica i el 
decreixement. La cloenda de les jornades es centrarà a 
presentar i debatre les propostes en matèria econòmica 
de la Candidatura d’Unitat Popular i inclourà la presència 
de David Fernàndez, diputat de la formació al Parlament 
de Catalunya.  

Paral·lelament a les xerrades i debats, les jornades 
inclouran altres activitats, entre les quals destaquen la 
projecció de diversos films i documentals relacionats 
amb la temàtica de les jornades. Les sessions, que es 
duran a terme gràcies a la col·laboració del Cineclub 21 
de Celrà, tindran lloc també a l’Ateneu i seran gratuïtes. 
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