CAPGIRAR VIC PER FERLA MILLOR
Som a un final d’etapa. L’etapa de la democràcia formal, l’autonomisme, la pobresa, la
corrupció i les retallades s’ha d’acabar. Els veïns de Vic volem superar aquesta dinàmica
corcada i malsana que ha dominat la política dels últims anys. Ha arribat el moment
d’enfortirnos, de deixar la por a un costat, de lluitar junts des de la base, de fernos nostres
les institucions i posarles al benefici de la majoria: de Capgirar Vic.
Volem un canvi. Un canvi que doni la veu i força a les persones, que viuen o sobreviuen,
enfrontantse a la crisi. Que empoderi aquelles persones que esperen i es desesperen
buscant una feina; aquelles que, des de la seva feina mal pagada, no arriben a final de mes i
hi van cada dia amb por, per intentar conservar el poc que tenen; joves que després d’anys
d’estudi i d’esforç veuen com el futur tanca les portes, insolent; jubilats que han perdut els
pocs estalvis per la voracitat de banquers estafadors; parelles, amb fills o sense, que es
veuen abocades a perdre el pis per culpa d’uns contractes abusius o d’una hipoteca que els
ha hipotecat la vida; famílies que no disposen de recursos mínims que els permeti alimentar
correctament als seus fills, portantlos inevitablement a la malnutrició; les mestresses de
casa, treballadores silencioses que resten invisibles als ulls de tothom; l’escombriaire que
passa fred cada matí veient com la ciutat es lleva, diligent o mandrosa; el músic, el geganter,
el casteller, el cinèfil... que veuen com la cultura oficial xucla i es queda tots els recursos...
Ens han dit que aquesta és una crisi econòmica. També. Però bàsicament és una crisi de
sistema, de valors, de confiança en una política orientada al benefici d’uns pocs, basada en
una democràcia que només és útil per anar a votar un cop cada quatre anys. Volem llum, aire
fresc, altaveus que facin sentir la nostra veu. Totes hi podem posar un gra de sorra per
construir aquest projecte fet d’il∙lusió.

Per això, donem suport a una proposta trencadora amb presència als barris, al món de la
cultura, a les cases de totes les famílies. Apostem per una iniciativa que neix de la base, que
dóna l’esquena a la política encorbatada, que s’alimenta de l’esforç compartit de molta gent
de diferents àmbits. Proposem que entre totes ens aboquem amb empenta a bastir aquest
projecte per lluitar per la nostra ciutat. És un món en construcció que ens esperança, perquè
aquesta nova manera de fer política és possible. Volem Capgirar Vic, i volem ferho sota uns
principis fonamentals que abandonin les pràctiques mafioses i persegueixin l’honestedat i el
bé comú. Per això, donem suport a la candidatura municipal de CAPGIREM VIC; una
candidatura que es compromet a beure d’aquestes fonts:
1.
La política neix al carrer i al carrer ha de tornar. Les institucions són només una eina a
disposició de la gent, mai l’objectiu. Les decisions sobre les línies polítiques d’actuació es
prenen des de la base i les protagonitzen les persones d’acord a les seves necessitats reals.
2.
Qui ostenti càrrecs públics es deu al mandat del poble. És el poble qui li dóna i li treu,
quan calgui, les responsabilitats que li ha delegat. Volem mecanismes de control de qui ens
representa.
3.
La transparència en la gestió és un criteri ineludible i permanent en totes les
actuacions a les institucions; només podrà ser limitada de manera puntual i excepcional.
Haurà de prevaler, en qualsevol cas, l’interès general de les persones.
4.
Les retribucions dels càrrecs públics s’han de reduir, i han d’estar limitades en relació
al sou mínim interprofessional. Cal minimitzar els desequilibris i les injustícies en les
retribucions, entre les persones que treballen i reben sous de l’Ajuntament, i de les
administracions públiques en general.
5.
L’alliberament social es completa amb l’alliberament nacional, i a la inversa. Apostem
per la independència. Exigim que s’escolti les persones en allò que fa referència al futur de la
nostra nació.
6.
La justícia social s’ha de concebre com un dret per a tothom, no com el privilegi d’una
minoria. L’Ajuntament ha de vetllar per l’adopció de polítiques que garanteixin la justícia
social: feina, drets laborals, educació, salut, habitatge, serveis socials, lluita contra la
pobresa, lluita contra la discriminació, el racisme i el sexisme, etc.
7.
L’Ajuntament ha de ser el principal dinamitzador de l’economia de la ciutat. Cal buscar
noves formes per dinamitzar l’economia, apostar seriosament per l’economia social, el
cooperativisme, les petites empreses, el comerç tradicional, l’artesania, la petita pagesia, etc.
8.
Cal convertir Vic en una ciutat molt més habitable, sostenible i ambientalment sana.
Hem de fer front al model de creixement urbanístic descontrolat, revisant gradualment el
planejament. Estem pel foment de polítiques de transport energèticament sostenibles, pel

transport públic i l’ús de la bicicleta. Qüestionem la construcció de noves infraestructures per
al transport privat.
9.
L’Ajuntament ha de fomentar la cultura comunitària practicant una democràcia efectiva
i de proximitat basada en la confiança en les persones i en la potencialitat dels barris. Ha de
cedir responsabilitats, gestió d’equipaments, etc. a entitats i col•lectius, i molt especialment a
les associacions veïnals.
10.
Volem una ciutat on es promogui la cultura i es recolzin iniciatives que ens permetin el
seu desenvolupament i creixement efectiu. Tots els equipaments culturals municipals han
d’estar a disposició de la ciutadania.
La crisi ens ha obert una escletxa que no podem desaprofitar. Volem i podem capgirar la
nostra ciutat. Per això, FEM UNA CRIDA PÚBLICA per tal que ens sumem en aquest nou i
engrescador projecte polític municipal. Un projecte on entre totes les persones ho farem, ho
decidirem i ho canviarem tot. Molt està per fer, però tot és possible. Ara ens toca a nosaltres.
Ara et toca a tu.
Vic, novembredesembre del 2014

PRIMER LLISTAT D’ADHESIONS AL MANIFEST
1. Queralt Arumí Agramunt, estudiant
2. Jordi Bau Segalés, verificador de rentadores i membre del comitè d’empresa de
Girbau
3. Biel Barnils Carrera, poeta
4. Arnau Padrós Rovira, estudiant/militant/cambrer
5. Alguer Miquel Bo, músic
6. Quim Capdevila, jubilant, IC
7. Glòria Carbonell Lera, sanitat
8. Martí Serrat Anglada, educador social
9. Carla Dinarès Ayats, arquitecta
10. Sara Blázquez Castells, periodista
11. M. Dolors Muñoz Vilaseca, administració
12. Pep Comeres Costa, professor i editor
13. Maria Casas Codina, professora
14. Eulàlia Sellarès Buscart, artista
15. Sergi Carbonell Vergés, músic
16. Montse Casas Canal, educadora
17. Guillem Realp Musach, músic/mestre
18. Santiago Silva Camps, professor
19. Pere Freixa Oliveras, enginyer agrícola
20. Josep Lluís Garcia Domingo, professor i investigador
21. Guillem Tenas Subirana, sociòleg/docència

22. Núria Comerma Calatayud, estudiant
23. Irene Soler Febrer, productora cultural
24. Jordi Sala Pou, treballador sector metal, membre Associació Veïns Horta Vermella
25. Àngel Amargant Homs, realitzador audiovisual
26. Marta Pérez Garcia, estudiant i treballadora
27. Montse Niubó Subirachs
28. Gerard Puig Lara, operari de manteniment
29. Cristina Costa, tècnic d’inserció laboral
30. Mariona Gimeno Terradellas
31. Núria Coromina Quintana, estudiant
32. Sergi Puig Vila, monitor/estudiant
33. Marina Raurell, realitzadora
34. Nil Puigivila YllaCatalà, restauració, regidor CUP Vic
35. Jordi de Dios Torrents, estudiant i treballador
36. Ignasi Costa, realitzador audiovisual
37. Berta Vela Juvanteny, integradora social
38. Ferran González Solà, xarcuter
39. Quim Soler i Salés, militant de l’esquerra independentista i exregidor Ajuntament Vic
40. Joan Coma Roura, doctorand en Ciència Política (UAB)
41. Roser Iborra Plans, escriptora
42. Arnau Comajoan Cara, estudiant
43. Dante Maschio Gastelaars, estudiant
44. Laura Arau Crusellas, realitzadora audiovisual
45. Jodi Molina, periodista
46. Eduard Fernández Prat, estudiant
47. Elisabet Furriols Franch, treballadora social
48. Lluís Marin Garcia, serveis indústria alimentària
49. Boumediene El Meziani Mokthari
50. Eduard Ibañez Tarradellas, advocat
51. Meritxell Casabella Subirana
52. Joan Rosell Iborra, estudiant
53. Jordi Farrés Tañà, dissenyador gràfic
54. Arnau Matas i Font, estudiant
55. Marta Tapia Masegosa, estudiant
56. Anna Coma Roura, infermera
57. Alexandra Prats Basset, estudiant
58. Teresa Carreras Ruiz, mestra
59. Dolors Vila Serra, professora de matemàtiques
60. Antoni Iborra Plans, advocat
61. Marta Anglada Viñolas, tècnic de prevenció de riscos laborals
62. Martí Coromina Quintana, politòleg precari
63. Aristarc Claramunt i da Pena, comercial
64. Enric Torné i Comerma

65. Steve Cedar, traductor
66. Mònica Coma Roura, veterinària
67. Katia Juncks, historiadora
68. Helena Signes Casanova, educadora social
69. Lídia Sentís Antolín, treballadora social de salut
70. Maria Asunción Martínez Artero, advocat
71. Manel Joan Meseguer, elèctric
72. Montse Vilà Portet
73. Rosa Maria Orriols, salut laboralOMSICOH
74. Maria Coma Roura, comptable
75. Ramon Ferrer i Ripoll, obrer cultural
76. Nil Cardona Capellà, hostaleria
77. Gil Granero, mestre
78. Bruna Arumí Agramunt, estudiant
79. Marc Barnolas Vilamala, educador social
80. Roser Crosas Bermudo, activista social
81. Annabella Pérez Soto, carnissera
82. Pau Simon
83. Montserrat Castañé, Roqué, càrniques
84. Joan Pujol Martin, metal∙lúrgic
85. Jordi Isern Costa, càrniques
86. Oriol Ponts Riera, mecànic
87. Andrea Parareda Vila, educadora social
88. Agnès Buscart Coromines, mestra
89. Mercè Coma Roura, administrativa
90. Eudald Martínez Solà, treballador social
91. Assumpta Ordeig Sala, dinamitzadora comunitària
92. Raquel Coma Roura, infermera
93. Emma La Salle i Botey, administrativa
94. Pol Rifà Rovira, estudiant
95. Eusebi Panadès Vila
96. Laia Canal de la Iglesias, metge
97. Alan Costa i Gallifa
98. Irene Rovira Riera, terapeuta ocupacional
99. Jordi Vila Ballús, estudiant d’educador social i educador en l’àmbit de la salut
100. Eloi Montero Comas, administratiu
101. Miriam González Salomó, estudiant/educació
102. Montse Girabent, cuidadora
103. Llorenç Murià Alvarez, administrativa
104. Albert Verdaguer Oliver, educador social
105. Laura Planas Andreu, càrniques
106. Manel Cruz López, seguretat
107. Jaume Codincahs Masó, càrniques
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Guiomar Vargas Gómez, professora associada
Lluïsa Cirera GarciaTalaera, firaire
Pau Blancafort Anglada, treballador del metall i membre dels Hits
Hanan Amhare Amgar, universitària
Mohammed Aarab El Mazzouji, estudiant
Paquita Vilamala Vilamitjana, voluntariat social
Judit Sanz i Buxó, genetista clínica
Josep Vila Ors, jubilat
Albert Castillo Luján, estudiant
Vicenç Vilardell Pujol, cambrer
Estel Forcada Masoliver, estudiant
Pere Coma Riera, jubilat
Jordi Tolosa Anglada
Joan Peiron Vilaró, professor de dibuix
Jamal El Meziani Mokhtari, logística
Laura Alabern Codina, educadora social
Arnau Costa Torrents, realitzador audiovidual/tècnic de ràdio
Miquel Casadevall Franquesa, estudiant d’Antropologia
Laura Mayor Sabater, farmacèutica
Ramon Tubau Serra, emèrit
Badiou Kande, càrniques
Diao Abou Hassane, càrniques
Joan Iborra Plans, administratiu
Jordi Font Marcé
Ariadna Ortiz Barniol, cambrera
Marta Huguet Maroto, creativa
Ignacio García Alonso
Sílvia Sanz Arumí, monitora de lleure
Martí Perramon Llavina, gestor cultural
Ignasi Ventura, estudiant
Alex Chaves de la Fuente, cuidant de porcs
Carme Quintero Torres, integradora social
Kumi Enmanuel, càrniques
Ramon Reig Bolaño, professor universitari
Òscar de la Guàrdia
Pau Coma Roura, jardiner
Rosa Burgaya Riera, dependenta
Emília Capellà Llovera
Jaume Gallery Bau, càrnic
Ramon Bover Jiménez, fuster/cambrer
Sergi Sànchez Coll, estudiant
Roger Santacana i Hervada, estudiant
Meritxell Verdaguer, periodista

