
                            Proposta de Casal Popular                  

 
 

Preàmbul 

 

Els Països Catalans tradicionalment han gaudit d’un ventall d’espais com 
casals, ateneus i centres socials que històricament han cimentat una forta 

xarxa de lluita i compromís arreu del territori. Des de l’assemblea d’Arran 

Alt Empordà, trobem a faltar a la nostra comarca un espai d’aquest tipus, 
on veïns i veïnes, entitats, moviments socials i populars i col·lectius de tota 

mena hi tinguin cabuda.  

 

En assabentar-nos de que la CUP Figueres volia retornar a la ciutat 10.000€ 
i al adonar-nos que nosaltres encara no teníem forces suficients per 

alliberar un espai propi, ens va sorgir la següent idea: llogar un baix per a 

instal·lar-hi les seus de les diferents organitzacions de l’Esquerra 
Independentista i, alhora, en una zona separada del mateix, establir-hi un 

casal popular en el que poder realitzar activitats diverses relacionades amb 

el moviment.   
 

Objectius del projecte 

 

Aquest nou Casal hauria d’estar encarat a servir al moviment de l’Esquerra 
Independentista i la resta de moviments socials de la ciutat, i amb ell, 

s’haurien d’aconseguir els següents propòsits: 

 
Cohesionar les diferents organitzacions que integren l’EI de la comarca 

(CUP, Arran, SEPC, COS) i la resta d’entitats/organitzacions que conformen 

els moviments socials de la ciutat, així com visualitzar i potenciar el nostre 
moviment polític i les demandes de la resta d’organitzacions de cares 

enfora. 

 

El Casal ha de ser un espai de trobada, creador de consciència amb el 
compromís a favor de la llibertat, per la igualtat entre totes i tots, pel dret a 

decidir i per la dignitat de les classes populars. En definitiva per la gran 

aposta que uneix totes les lluites del poble català: la independència, el 
socialisme i el feminisme.  

 

I finalment, el Casal també serviria per finançar les diferents organitzacions 
del nostre moviment i a contribuir activament a revifar el teixit associatiu de 

la ciutat de Figueres i de la comarca. 

 

 
Arran Alt Empordà 

 

Figueres, 21 de Novembre de 2013 
 


