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Fa uns dies, en aquest
mateix diari, apareixia la
notícia que l’Ajunta-
ment farà més senzill i

econòmic la redacció del Testa-
ment Vital. L’alcaldessa havia par-
ticipat, al mes de maig, en la jor-
nada “Ciutats europees per la
mort digna”, de la mà de l’Associa-
ció Dret a Morir Dignament
(DMD), on es defensava que tot-
hom tingui accés a fer el Docu-
ment de Voluntats Anticipades
(DVA), que permet decidir les
condicions mèdiques en què vol
morir.
A l’agost, al ple municipal, es va
aprovar una moció per impulsar
el dret a morir dignament, amb
 vots a favor,  abstencions i els
 vots del PP en contra. Al grup
del PP, estem a favor de la mort
digna, però vàrem haver de votar
en contra perquè en un punt de
la moció es donava suport a una
proposta del Parlament del  de
juliol de  on es demanava
una regulació sobre la despena-
lització de l’eutanàsia al Congrés
dels Diputats. El PP ja ha avançat

que no hi donarà suport. La resta
de grups sembla que hi donaran
suport. Critiquem l’actitud de
Ciutadans d’abstenir-se al ple de
Figueres, abstenir-se per no que-
dar malament amb ningú sense
prendre posició sobre res, habi-
tual en ells.
Podem ser pioners amb el dret a
morir dignament, però no del pas
a l’eutanàsia que és el que es pre-
tén. S’ha de continuar treballant
perquè puguem morir sense do-
lor o altres símptomes mal con-
trolats, morir al seu temps natu-
ral sense que s’escurci ni s’allar-
gui de forma artificial el procés
de la mort, morir envoltat de la

família i els amics, estar informat
i participar en totes les decisions
mèdiques importants. Legalitzar
l’eutanàsia seria una solució  in-
necessària i perillosa per a un
problema que encara està pen-
dent de resoldre en molts  llocs:
el de les persones que moren en
unes condicions molt dolentes,
sense una atenció  mèdica  ade-
quada i un ambient deshumanit-
zat. Al Canadà, el Senat va des-
cartar el debat sobre l’eutanàsia
fins que tothom tingués accés  a
les cures pal·liatives; en això és el
que s’ha de continuar treballant.
Esperem i desitgem  que aquí
passi com a  Portugal, on el  de
maig passat no es va aprovar  la
despenalització de l’eutanàsia
(fins i tot amb els vots del Partit
Comunista) al·legant la inviolabi-
litat de la vida, afirmant que l’Es-
tat és qui ha de garantir la prolon-
gació de la vida en les millors
condicions possibles davant els
efectes de la cobdícia capitalista.
Ha de guanyar la victòria de  la
Medicina, la victòria de la vida, la
victòria de les cures pal·liatives.

Maria À. Olmedo
PORTAVEU DEL PP 

DRET A UNA
MORT DIGNA,
PERÒ NO A
L’EUTANÀSIA

Els veïns d’una comunitat de pi-
sos de Figueres denuncien que
uns okupes s’han fet els amos dels
pisos on no viu ningú i que el seu
comportament ha convertit la
convivència en “desesperant”. Dia
sí dia també, requereixen la pre-
sència policial quan aquestes per-
sones “alteren l’ordre”. Però, se-
gons es queixen els veïns, l’acció
de la Guàrdia Urbana i dels Mos-
sos d’Esquadra no resol el proble-
ma, i, per això, han reclamat a la
propietat dels pisos que empren-
gui mesures per desallotjar els
“il·legals”. 

L’ocupació per la força afecta
diferents pisos de dos blocs limí-
trofs, al carrer Cuixà i al carrer Al-
bera, ambdós propietat de La Cai-
xa (una part gestionada per Servi-
habitat i l’altra per InmoCaixa).
L’entitat financera, coneixedora
de la situació a través de les quei-
xes dels inquilins legals, ha
instal·lat reixes a les finestres i por-
tes blindades per barrar l’accés als
okupes, però aquests han trobat la
forma de destrossar tots els siste-
mes de seguretat i de seguir cam-
pant lliurement pels immobles.
La Caixa, fins i tot, ha contractat
un guàrdia de seguretat que, du-
rant un moment concret del dia,
fa rondes pels blocs de pisos, però
els okupes també han aconseguit
burlar la seva presència.

El pas definitiu que ha empès

l’entitat financera ha estat iniciar
un procediment judicial  per de-
sallotjar, per la via legal, aquestes
persones, si bé es preveu que
aquest procés sigui llarg.

Els forts sorolls de nit i de dia,
la cridòria, les deixalles llançades
en espais comuns, miccions a les

escales, oli a l’ascensor, compta-
dors de la llum i de l’aigua malme-
sos... són només algunes de les
petjades que han anat deixant
aquestes últimes setmanes els
okupes en els blocs de pisos. Els
veïns i les veïnes, que prefereixen
no donar la cara, asseguren que

estan farts de “viure aquest calva-
ri” i, de fet, ja hi ha famílies que
han optat per canviar de pis per
allunyar-se del problema. Aquells
que resisteixen pagant religiosa-
ment el seu lloguer mensual
diuen que temen que els okupes
generin episodis de conflictivitat

perquè volen forçar-los a marxar
per apoderar-se de tots els pisos.
“No és just. Nosaltres volem se-
guir vivint aquí. És casa nostra i
sempre hi hem estat molt bé. Però
la convivència, ara mateix, és re-
alment insuportable”, lamenta
una veïna. 

MAIRENA RIVAS FIGUERES

Els veïns d’un bloc denuncien el calvari de
conviure amb «okupes» que fan destrosses
L’entitat propietària dels immobles, que són de lloguer, ha iniciat un procediment judicial per desallotjar els «il·legals»

ANDREA BOLCATO

Els pisos de l’última planta s’han convertit en l’hàbitat dels «okupes», tots ells homes de diferents edats.

La CUP i Som Alternativa orga-
nitzen una taula rodona per deba-
tre sobre la diversitat cultural a Fi-
gueres, així com sobre la situació
del racisme a la ciutat. La taula la
representen diferents entitats lo-
cals:  Souadou Balde, de l’Associa-
ció Mussidal; Zouhair Rotbi, del
Casal Popular Rifeny de Figueres;
Jihan Dahou, de l’Associació Do-
nes per la Pau de Figueres; Yolan-
da Villarraga, de l’Associació Aires
de Mi Tierra, i una ponent per
confirmar de l’Associació Romi

Cali. L’acte es fa al pati de La Cate
el dia  de juny, a les  de la tarda
i, en acabat, s’ofereix un piscolabis
amb menjars del món.

Aquesta taula rodona és la se-
gona d’un cicle d’actes amb el
lema Figueres en moviment, un
espai obert de debat i reflexió
creat per Som Alternativa i la CUP
de Figueres. Amb aquests actes,
ambdues organitzacions prete-
nen posar en marxa un espai de
trobada obert als veïns i les veïnes
per abordar la situació política
municipal.
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La CUP i Som Alternativa
debaten sobre la diversitat
cultural i el racisme

Els regidors de Figueres i Salt Òscar Vergés i Wilder Palacio, respec-
tivament, establiran un diàleg aquest divendres,  de juny, entorn
d’aquest plantejament: Figueres i Salt, reptes compartits, visions opo-
sades? L’acte es fa a les  del vespre al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(plaça de l’Església, , de Figueres), i el presenta Sergi Caballero.
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DIVENDRES, 22 DE JUNY, 20.00 H.

Diàleg entorn dels reptes de Figueres i Salt


