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Unanimitat a l’Ajuntament
de Banyoles per garantir
un habitatge digne
a El consistori, amb el suport de tots els grups, fa costat a la PAH en les seves

peticions perquè s’incloguin en la futura llei estatal del dret a l’habitatge
Representants de l’Ajuntament, del Teatre Principal i de
les entitats de la coordinadora, organitzadors del cicle. ■ J.C.

Ramon Estéban
BANYOLES

Teatre inclusiu,
al Principal
d’Olot
a L’ICCO inclou el cicle (19 i 20 de

desembre) en la programació regular
Jordi Casas
OLOT

Gent de la PAH va assistir al ple en què es va donar suport a les seves demandes ■ R.E.

La frase

El procés marca diferències

“En cap cas es
podrà fer el
desnonament o el
desallotjament de
persones en situació
de vulnerabilitat”

En la sessió de dilluns es van
presentar dues mocions més,
però en cap d’aquestes hi va
haver la unanimitat que va tenir la relativa a l’habitatge. La
primera la signaven CiU,
Junts per Banyoles-ERC i la
CUP, i era de suport a la resolució del 9 de novembre del
Parlament en què s’iniciava la
desconnexió amb l’Estat. La
segona, presentada per ICV,
era de suport al Parlament en
l’aplicació d’un pla de rescat
ciutadà i de defensa de la celebració d’un referèndum
d’autodeterminació. La primera va prosperar, amb l’abs-
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FRAGMENT DE LA MOCIÓ

vent cedit el seu habitatge
en dació en pagament, no
tinguin un altre lloc on
anar; la impossibilitat
que es talli el subministrament d’aigua, llum i
gas a les famílies en situació de vulnerabilitat i
la creació d’un observatori de l’habitatge. ■

tenció d’ICV, mentre que la
segona va ser desestimada
amb els vots contraris de CiU
i Junts per Banyoles-ERC i
l’abstenció de la CUP. El debat que van generar les mocions va traslladar al saló de
sessions banyolí la discussió
que perdura en l’àmbit nacional sobre el camí per assolir
la sobirania. El regidor d’ICV,
Joan Luengo, va posar l’accent en la necessitat de fer la
consulta abans d’iniciar la
desconnexió i a deixar clar, de
manera contundent, que ICV
no està en contra de la independència.

Normalitat. L’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot
(ICCO) ha ampliat la programació estable del Teatre Principal amb un cicle
de teatre inclusiu, que es
durà a terme el cap de setmana del 19 i 20 de desembre. Una normalitat que
han remarcat i reivindicat
la portaveu de la Coordinadora de Discapacitats de la
Garrotxa, Sílvia Vilacoba,
i també la directora del
teatre, Tena Busquets,
que ha insistit que l’únic
objectiu del cicle ha estat
fer un espectacle artístic.
Busquets ho ha dit referint-se a l’espectacle de la
coreògrafa i ballarina Eva
Durban, mare d’un fill
amb paràlisi cerebral. Es
tracta de L’espectacle sense nom, que s’anuncia

com un espectacle de dansa per a totes les capacitats. Les altres propostes
són l’Incert, del Circ Pistolet (millor espectacle de
circ de sala i millor música
originals en els premis Zirkòlika 2014), i una sessió
dels 5 Cèntims, una conferència oberta a tothom qui
vulgui conèixer la història
del circ modern i contemporani. Anirà a càrrec
d’Escarlata Circus i Laura
Tajada. Tota la recaptació
es destinarà a la Coordinadora d’Associacions de
Discapacitats de la Garrotxa. La coordinadora
aplega l’Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa, Mifas, l’Associació
d’Amics dels Nens d’Educació Especial, el Club
d’Atletisme de la Garrotxa
i l’Associació de Discapacitats de les Comarques Gironines. ■
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Poques vegades s’aprova
per unanimitat a l’Ajuntament de Banyoles una proposta de l’envergadura de
la que havia presentat la
PAH a través d’una moció
tramitada per la CUP: donar suport a la llista de peticions de la PAH perquè
s’incloguin en la llei reguladora del dret a l’habitatge de l’Estat espanyol. A
més, en el text aprovat en
el ple de dilluns s’inclou el
compromís de l’Ajuntament de Banyoles d’aplicar la llei de l’habitatge de
Catalunya, la normativa
que el Parlament va aprovar aquest estiu arran d’una iniciativa legislativa popular.
En la llista de la PAH hi
ha, entre altres demandes, que no es puguin desnonar persones vulnerables; la possibilitat d’aplicar la dació en pagament
retroactiu i la condonació
del deute (per això caldria
la modificació de la llei hipotecària i la d’enjudiciament civil); l’eliminació de
la majoria de requisits restrictius per accedir a la
moratòria de desnonaments; la regulació del lloguer en favor dels inquilins; la garantia, a càrrec
dels bancs, d’un lloguer social per a les persones deutores “de bona fe” que, ha-

