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Radio Altiplà en perill 

 

Esquerra Alta Segarra insta a la Mancomunitat de Municipis a que eviti el tanca-
ment de l’emissora municipal de l’Alta Segarra (107.2 FM) 

Les dificultats per trobar finançament i el poc interès que en els últims mesos 
mostren les institucions locals per l’esdevenir de Ràdio Altiplà, fa que la direcció  
- Gestora de Comunicacions – s’estigui replantejant la continuïtat de la e-
missora municipal de l’Alta Segarra.  

 

Des d’Esquerra instem als Governs Municipals de l’Alta Segarra que, a traves de 
la Mancomunitat Intermunicipal, treballin per continuar amb les emissions de 
Ràdio Altiplà i a aprovar, en el termini de dos mesos, un Pla de Viabilitat, per 
revitalitzar l’emissora, i assegurar-se la  promoció de la pluralitat i la diver-
sitat cultural d’aquesta part de Catalunya. 

 

El regidor d’Esquerra a l’Ajuntament de Calonge de Segarra, Ramon Fitò, ha 
apuntat que si el tancament de Ràdio Altiplà està motivat perquè no és rendible 
econòmicament, abans de fixar el seu tancament, haurà de re convertir-se bus-
cant l’alternativa que possibiliti a l’emissora ser més productiva. En aquest sentit, 
Fitò ha incidit en “la necessitat de reestructurar l’emissora però en cap cas 
tancar-la quan va servir en el passat i ha de servir en el futur en tant que 
és l’únic mitjà de comunicació de que disposem”, ha afirmat. 

 

Davant d’aquesta situació, el regidor d’Esquerra, es pregunta que si els últims 
deu anys ha estat finançat en solitari per l’Ajuntament de Calonge de Segarra, ara 
resultarà que la Mancomunitat, amb Calaf al capdavant, no podrà fer-se’n 
càrrec? Fitò creu que els municipis de la comarca “cometen un error de gran 
magnitud inhibint-se i permetent tancar Ràdio Altiplà”. 

 

Per això, Esquerra insta a la Mancomunitat de Municipis de l’Alta Segarra a que 
deixin de tapar—se els ulls i les orelles i aprovin, en un termini de dos mesos, un 



Paluzie analitza el debat sobre el finançament  

Jordi Ausàs, inaugura el Parc Melcior Prats als Prats de Rei           

El passat dia 14 de novembre, el Conseller de 
Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va 
inaugurar el Parc Melcior Prat als Prats de Rei. Les obres de la 
zona dels rentadors amb un pressupost de 89.871 euros, han 
rebut un ajut per part dels departament de Governació a 
través de PUOSC, un import de 80.883 euros que han 
possibilitat realitzar aquesta actuació tan important pel poble.  

 

Les obres d’adequació de la zona dels rentadors han 
inclòs l’adequació d’un espai degradat que s’ha convertit en 

un parc amb una plaça de nova urbanització. La nova plaça conserva una part de l’antic safareig i 
disposa d’un dipòsit d’aigua ubicat sota la zona verda. 

  

Segons declaracions de Francesc Duocastella, alcalde dels Prats de Rei, comenta que 
“l’arranjament d’aquest espai, permetrà que la gent gran puguin gaudir d’una nova plaça per a 
poder passar una agradable estona”.  

     L’economista Elisenda Paluzie, convidada per Esquerra Alta Segarra, 
presentà al Casal de Calaf la seva visió sobre el finançament de 
Catalunya. Paluzie, impulsora de la plataforma independentista Sobirania i 
Progrés, és molt crítica amb la negociació pel finançament i no creu que 
redueixi substancialment els 17.000 milions d’euros de dèficit fiscal (9% 
PIB) ja que és l'Estat qui té la “paella pel mànec”. 

 
    És per això, diu Paluzie, que es farà palès una vegada més la necessitat d'un sistema com el del 
concert econòmic. En aquest sentit, considera molt important començar a fer pressió pel concert i 
evitar un debat de sords al voltant dels criteris que ha de seguir un model que no és rés més que 
la simple revisió del actual ja existent. “Un tocino vestit de seda segueix essent un tocino.” 

 

Per això, Paluzie veu més 'fàcil' assolir la independència que un concert econòmic com el que 
tenen els bascos i els navarresos. 

 
     Elisenda Paluzie és professora Titular de Teoria Econòmica a la UB des del 2001 i directora del 
Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) de la UB. És màster en Economia 
Internacional i Desenvolupament Econòmic per la Universitat de Yale (1996) i doctora en Economia 
per la UB (1999).  

Esquerra vol un autobús de Calaf a l’Hospital d’Igualada 

Membres d’Esquerra Alta Segarra s’han posat en contacte amb el Sr. Daniel Fernández, Cap 
dels Serveis Territorials de Transports de Barcelona per a instar-lo en que el trajecte Calaf – 
Igualada – Calaf de l’Hispano Igualadina, faci parada al nou Hospital General d’Igualada. 

 

 Els motius són evidents: l’elevat percentatge de població 
envellida als municipis de la zona de l’Alta Segarra fa necessari 
que el servei tingui pari a l’Hospital d’Igualada ja que d’aquesta 
manera la gent gran no hauria de canviar d’autobús per arribar a 
l’Hospital. Aquesta, és una demanda que fa temps que fan els 
municipis de l’Alta Segarra, la qual no s’ha tingut en compte en 
els canvis que últimament han aplicat l’Hispano Igualadina i 
anunciats a bombo i plateret.  



El passat dia 27 de novembre, va tenir lloc una nova reunió del 
Consell de Càrrecs Electes (CCE) d’ERC Alta Segarra. La trobada es va 
centrar en debatre sobre les polítiques de Medi Ambient als municipis 
de la zona.  
 
Es va parlar de les subvencions que ha tret l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) per a polítiques en matèria de residus, de la futura 
implantació de la recollida de la fracció orgànica a tots els municipis 
de Catalunya, de la gestió de la deixalleria municipal en un poble petit 
i també, de les polítiques de conscienciació de cara a la població a 
nivell mediambiental. 

 
 El coordinador del CCE, Marc Sendiu, valora la jornada “com a molt positiva” i afegeix que “la 

voluntat del CCE és únicament la de generar debat polític sobre diversos aspectes pràctics en la 
gestió municipal dels municipis de l’Alta Segarra”. A la propera reunió del CCE, es tractaran les 
polítiques de promoció i desenvolupament econòmic.  

El passat plenari de l’Ajuntament de Calaf es va aprovar un augment dels preus públics i de les ta-
xes municipals. El regidor d’Esquerra a l’Ajuntament de Calaf, Josep Manel Navarro, va tornar a 
recordar que és la política del totxo seguida els últims anys la que ha  significat “pa per ahir però 
fam per avui” i exigeix al govern municipal que “compensi” d’alguna manera als ciutadans per 
aquest augment de taxes que es troba per sobre del IPC. “S’haurien augmentar la despesa so-
cial, amb contrapartides com la contenció de la despesa corrent en el context d´un pres-
supost municipal adequat al temps de crisi, equilibrat i ajustat a les necessitats”  

Navarro també va oferir el seu ajut al govern municipal per fer front a la crisi econòmica que s’alça 
sobre Calaf.   

El Consell de Carrecs Electes d’Esquerra Alta Segarra amb el Medi Ambient 

Calaf augmenta taxes per sobre de l’IPC 

Xixona és el municipi més al sud dels Països Catalans on Esquerra hi té representació a l’Ajuntament. En aquest poble de la co-

marca de l’Alacantí els independentistes són la tercera força més votada amb dos regidors, per darrere del PSOE, que governa 

amb majoria absoluta, i el PP. 

 

L ’èxit d ’Esquerra es deu a la coherència del seu discurs, a la feina ben feta i a la proximitat 

amb els veïns de tots els barris de Xixona. Esquerra va presentar-se per primera vegada a 

Xixona el 1995, aleshores els resultats no van acompanyar i no es va aconseguir cap regidor. 

Quatre anys més tard es va optar per fer una coalició amb el Bloc, però tampoc va ser possi-

ble obtenir representació. Això va desmotivar una militància molt jove i va desincentivar-la a 

presentar-se a les eleccions de 2003. 

 

El 2007 havia arribat l’hora d’Esquerra, l’hora d’organitzar-se de nou per concórrer a les eleccions municipals. Els mesos previs al 

27 de maig de 2007 van ser de molta activitat per Esquerra-Xixona. L’executiu del PP havia creat 8 PAI (Programa d’Actuació 

Integral) que preveien un creixement urbanístic exagerat arreu del terme municipal, un dels més extensos del sud del País Va-

lencià. Esquerra va ser l’únic partit polític que feia oposició. A més a més, va entrar a formar part de la plataforma cívica 

«Xixona sostenible», cosa que li va aportar molta entrada al món veïnal i a les entitats. Aquesta activitat va fer que molta gent 

jove, molta gent conscienciada amb la defensa del territori, votants del Bloc i d’EUPV veiessin Esquerra com un bon referent per 

defensar els seus interessos a Xixona, a més a més de tots els independentistes convençuts. 

 

Tot l’ equip s’ensumaven uns bons resultats electorals,la proximitat que tenien amb la gent els ho feia intuir, però fins al mateix 

dia de les eleccions no es van adonar que la cosa anava de debò. Destaquen el vot de molta gent vinculada a les entitats, de molta 

gent jove i, fins i tot, de molta gent castellanoparlant que apostava per la proximitat d ’Esquerra per portar la seva veu a l’Ajun-

tament. Ara Esquerra fa oposició constructiva a una majoria absoluta prepotent del PSOE. 

 

 

                              L’ esperança del sud Pol Pagès. Esquerra Nacional nº118 
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No hi ha qui ens aturi ! 

Si hi ha una cosa certa a aquestes alçades de segle és el canvi de rol que hem experimentat les dones al nostre país i 

entre el ventall de possibilitats, l’opció a prendre decisions que ens afecten individualment o bé a la societat en 

conjunt. 

 

Malgrat aquests avenços, no ens podem aturar aquí: tenim molt a aportar i podem fer que les coses més quotidianes 

canviin, només cal que fem un pas endavant i ens organitzem amb convicció, posant els nostres coneixements i les 

ganes a sobre la taula. 

 

Per això, des d’Esquerra us demanem a totes les dones de l’Alta Segarra que aporteu el vostre granet de sorra: 

afiliant-vos a ERC, participant de forma activa en les activitats que es porten a terme al llarg de l’any, etc… 

 

Us hi esperem! 

Anna Calero i Pallarols 

Secretaria de la Dona 

Secció d’Esquerra a l’Alta Segarra 

Més enllà del moviment veïnal i altres moviments so-
cials tradicionals (obrer, feminista i ecologista), al 
tombant del segle XXI hem pogut observar l’empenta 
dels nous i plurals moviments socials -ONGs, okupes, 
altermundialistes i l’heterogeni paraigües pacifista que 
els anys 2002 i 2003 va confluir en el No a la guerra- 
molts joves van participar en un intens cicle de mobi-
litzacions a la capital Catalana. Aquesta visió lliure-
pensadora també va arribar al cor de molts calafins.  

 
És impossible d’entendre la 
gran mobilització juvenil ca-
lafina del principi de la legis-
latura passada sense el con-
text de triomf de les idees 
alternatives del moment. 
Aquesta mobilització va con-
duir a la creació de noves 
associacions com el COC 

Calaf, o de plataformes de crítica municipal com la 
Plataforma Contra el Pla Urbanístic. Opcions crítiques 
que aportaven una visió nova i revolucionària de Ca-
laf.  
 
Però és en aquest context on s’inicià el menyspreu i 
desconfiança del consistori amb les entitats del poble, 
fent desaparèixer quantes entitats podien i essent una 
de les causes de la gran indiferència ciutadana, els 
silencis i l’abatiment actuals. Una política municipal 
posada en dubte pel regidor d’ERC Ramon Torra que a 
l’anterior legislatura no es cansava de preguntar: 
“donar peix o ensenyar a pescar?” 
 
Curiosament i malgrat aquesta manera d’actuar, el 

consistori va voler situar les festes municipals en es-
deveniments de gran activitat, espectacles i èxit, i 
això, davant l’ofec a les entitats del poble, ha signifi-
cat contractar empreses especialitzades per a fer-ho. 
Unes festes, però, que, any rere any, esdevenen sim-
ples aparadors pels forasters, davant la impostura de 
les entitats del poble cada cop més ignorades i 
menystingudes.  
 
Crec que estem vivint moments d’inflexió en els quals 
cal revitalitzar el moviment veïnal i ciutadà per a que 
jugui un paper cabdal, en interrelació amb in-
tel�lectuals, plataformes i altres col�lectius, en la críti-
ca a la situació d’ofec actual, en tots els sentits, i en 
la forja de l’anomenada nova cultura del territori. S’ha 
de passar a la proposta de repensar globalment el 
nostre municipi, la política i la participació democràti-
ca. 
 
Seria un bon començament constituir una comissió 
paritària entre Ajuntament i les entitats cíviques del 
municipi. No només per reconèixer el seu paper fona-
mental en la vida del poble, 
sinó, també, per opinar i 
valorar les accions (festes, 
activitats, etc) que es rea-
litzen. Per analitzar les co-
ses que es fan bé i les que 
es fan malament per millo-
rar-les, però, sobretot, per 
fer-les participes del poder 
que el poble diposita en el seu Ajuntament. Seria un 
bon començament per aquest nou any.  

Josep Manel Navarro 

Calaf, què fa poble?Calaf, què fa poble?Calaf, què fa poble?Calaf, què fa poble?    
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