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LES PIULADES 
DE L’ANOIA

L’embolic de l’#ErasmusRIP ridiculitza a Wert 
i deixa en evidència un govern q improvitza i 
menteix. Escandalós i patètic. #wertgonya
5 novembre

@LaiaVicens Enguany hem realitzat la 19a botifarrada amb més 
convicció que mai. Cada any que passa anem  afe-
gint motius per mostrar el nostre rebuig a aquesta 
celebració. Des de sempre hem denunciat que el 
que es ven com un descobriment és bàsicament 
un genocidi de llengües i cultures. Durant el fran-
quisme fins i tot en van arribar a dir el dia de la 
“raza”, tot fent una exaltació barroera del senti-
ment d’espanyolitat. I any rere any, és l’excusa 
dels grupuscles feixistes per recordar la nostàl-
gia de la dictadura franquista.

A part dels grupuscles nostàlgics també es mo-
bilitzen altres grups neonazis, amb una impuni-
tat flagrant de les autoritats. Quan es perseguirà 
l’exaltació del feixisme, el revisionisme o la bana-
lització de l’holocaust?
 I enguany, a costat de tota aquesta “fauna” tam-
bé hi trobarem els dirigents del Partit Popular i 
Ciutadans, colze a colze, en contra de la inde-
pendència i a favor d’una Catalunya espanyola. 
En democràcia tot es respectable (tot i que mol-
tes vegades als catalans ens tracten sense cap 
tipus de respecte), però sortir al carrer a costat 
d’aquests energúmens de l’esvàstica no pot te-
nir cap tipus de justificació. Qui no se’n desmar-
car és perquè hi està bé. Segurament la conni-
vència rau en el fet de no haver condemnat mai 
l’”alzamiento nacional” del 18 de juliol ni els 40 
anys de franquisme.

Confiem que el president de Catalunya serà 
fidel a la voluntat majoritària dels ciutadans 
de Catalunya i votarem sí o no el 2014   
15 setembre

@JosepMariaPalau

Per sobre de constitucions existeix la demo-
cràcia i el dret d’existir dels pobles #volemvo-
tar independència!
15 setembre

@ToniClaramunt

Les joventuts d’ERC a l’Anoia denuncien que 
el servei de la Hispano és lamentable i dema-
nen que se’ls retiri la concessió 
30 octubre

@RadioIgualada

No puc arribar a entendre perquè estan tan 
nerviosos per posar-nos una urna al davant si 
existeix una ‘gran mayoría silenciosa’ 
12 setembre

@_Charlotte21

EDITORIAL
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Botifarra a la Hispanitat

ET FELICITO FILL
SÍ NO

L’Oficina Antifrau de Catalunya està 
investigant l’alcalde de Santa Marga-
rida de Montbui, Teo Romero, per un 
presumpte ús irregular de fons pú-
blics mentre era president del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament entre els anys 2005 i 2011. 
Actualment n’és el vicepresident.

TEO ROMERO

El Director General del Departament 
de Transports públics i, per tant, la 
persona competent en l’àmbit de 
concessions de transport públic es 
mostra immòbil i passiu davant la 
creixent indignació ciutadana vers 
l’empresa Hispano Igualadina-
Monbus. Cap solució, res de nou.

PERE PADROSA

La Campanya de la Penya Blaugra-
na d’Igualada  per recollir fons per 
a beques menjador escolars arri-
ba a la recta final. A través d’unes 
guardioles que es poden trobar en 
molts comerços i bars igualadins es 
recullen diners per evitar que cap 
nen es quedi sense  un plat a taula.

PENYA BLAUGRANA

L’Ajuntament de Jorba ha invertit 
més de 9.600 euros en l’arranjament 
dels camins forestals per dur a ter-
me l’imprescindible manteniment 
de l’àmplia xarxa de camins públics 
municipals. Durant les darreres set-
manes s’ha realitzat l’arranjament de 
quatre diferents camins del terme.

AJUNTAMENT JORBA



Esquerra Republicana de Catalunya va 
dir durant la campanya que seria el soci 
més fidel al poble de Catalunya. Ens mo-
vem i actuem amb aquesta convicció. 
Moltes vegades la gent diu que els po-
lítics només sortim per campanya, no és 
el cas del Junqueras ni dels altres que 
portem uns quants mesos voltant per tot 
el país i treballant dins el Parlament. Si 
és així, estem en campanya permanent!
Sense enganyar a ningú amb dema-
gògies sortim a escoltar i a explicar les 
coses tal com són, sense donar copets 
a l’esquena a ningú en va, sinó que te-
nim l’obligació d’explicar-li que el podem 
ajudar, sempre i quan ens ajudem tots 
per portar el país on li pertoca per so-
lucionar els problemes dels ciutadans, 
que és el que tothom demana. Aquesta 
és la nostra responsabilitat amb el país, 
aquesta és la nostra manera de treballar 
i de parlar amb la gent. Ens vam negar a 

acceptar uns pressupostos pel 2013 que 
ens haguessin obligat a unes retallades 
de 4.500 M €, no només ho vam fer sinó 
que vam sortir a explicar-ho i parlàvem 
del drama que representava aquesta 
xifra. Ara estem abordant el tràmit per 
l’aprovació dels Pressupostos del 2014 
i tornem a dir-ho, i ho direm les vegades 
que calgui, no ens agrada aquesta pro-
posta de pressupostos. Aquests pres-
supostos NO són els que es mereixen 
els ciutadans de Catalunya, que amb el 
seu esforç, d’ara i des de fa molts anys, 
han treballat incansablement per fer una 
societat millor amb una solidaritat vers 
altres territoris impensable en altres paï-
sos democràtics. La sagnia ha estat tan 
bèstia i tan constant durant tants anys 
que hem arribat a la crisi amb una as-
fíxia intencionada total a les finances de 
la Generalitat de Catalunya. 
Espanya no s’arronsarà i vol passar 

per damunt del benestar dels nostres 
ciutadans. Per aquest motiu, la societat 
catalana s’ha mogut en dues diades his-
tòriques, una manifestació i la Via Cata-
lana. A la política s’han imposat les tesis 
que des d’Esquerra Republicana sempre 
hem defensat, no hi ha cap altra via pos-
sible que la democràcia, la consulta és 
imprescindible i irrenunciable per a no-
saltres perquè ho és pel país assolir la 
independència necessària pel benestar 
dels ciutadans. 
Ens posarem al costat d’aquest govern i 
de qui faci falta per superar aquest últim 
any amb uns pressupostos autonòmics 
que es decideixen a Madrid. Han de ser 
els últims per necessitat urgent i així ho 
fem saber al govern. Si no es concreta la 
consulta, data i pregunta, ens posarem 
al costat del país. 

ÚLTIMS PRESSUPOSTOS ABANS DE LA CONSULTA 

Alba Vergés
Presidenta ERC Igualada i diputada 
@AlbaVerges

La potència del procés d’independència 
de Catalunya està causant un enorme 
terrabastall a la política espanyola. Tot 
i el silenci del president espanyol, Ma-
riano Rajoy, aquest és un assumpte de 
primer ordre en la seva agenda. 
Després d’un any de menyspreu (2012), 
des de la colossal Via Catalana del pas-
sat 11 de setembre, l’Estat espanyol ha 
activat amb força la maquinària per atu-
rar la independència. 
Una de les estratègies més evidents 
és la posició de mur de ferro. Cap con-
cessió, cap escletxa ni cap indici de re-
conèixer el dret a decidir o la possibilitat 
de referèndum o consulta. Donar-nos la 
legalitat del referèndum, per ells, és do-
nar-nos de facto la independència (mireu 
enquestes i resultats al Parlament). El 
reconeixement internacional de l’Estat 
Català esdevindrà si podem presentar 
un mandat democràtic sòlid i seriós. I el 
referèndum és un dels més poderosos. 
Mentre Espanya intenta allargar el 
procés, paral•lelament ha activat di-
verses campanyes per abaixar el que 
anomenen “suflé sobiranista”. Aques-
ta teoria sosté que l’augment de 
l’independentisme prové d’una situació 
conjuntural de crisi. La hipotètica recu-
peració econòmica farà disminuir el su-
port popular. Però això també necessita 

temps. Per tant, necessiten activar dos 
elements que (creuen) els poden aju-
dar: la propagació de la por (i difama-
ció) i la generació de corrents d’opinió 
(aparentment espontanis). 
En el primer cas, els missatges ens arri-
ben constantment: en són exemple, les 
paraules de Jaume Malet, president de 
la Cambra de Comerç dels Estats Units, 
les editorials incendiàries de diaris es-
panyols, les declaracions dels ministres 
espanyols, els informes fantasma de 
la UDEF, les amenaces de l’empresari 
José Manuel Lara Bosch, etc.  
La millor vacuna contra aquesta guerra 
bruta espanyola i l’avanç cap a la inde-
pendència és el seny, la moderació, la 
racionalitat i la calma. El Keep Calm. I 
l’armar-nos de raons. I en això ens hi 
podrà ajudar el llibre de l’editorial Pòr-
tic “Com Àustria o Dinamarca. La Cata-
lunya possible”, escrit per l’economista 
igualadí i professor de la UPF Xavier 
Cuadras Morató, juntament amb els 
també economistes Modest Guinjoan i 
Miquel Puig.
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INDEPENDÈNCIA ÉS MODERACIÓ

blocs.esquerra.cat/alba-verges



“La realitat ens imposa res-
ponsabilitat, austeritat i efi-
ciència. Tres eixos bàsics 
que vertebren la feina de la 
regidoria d’acció social i pro-
moció personal.
Molts dels nostres veïns es 
troben en situacions extre-
madament delicades, i és 
per això que hem d’esmerçar 
tots els nostres esforços en 
donar respostes i sortides a 
tota aquesta gent. És la nos-
tra feina.”

L’Ajuntament d’Igualada i CatalunyaCaixa han signat 
aquest dimecres, 10 d’abril, un acord pel qual l’entitat ban-
cària posarà a disposició del Pacte Social per Igualada al-
guns dels seus pisos vacants a la capital de l’Anoia, per tal 
que aquests puguin ser llogats a famílies amb pocs recur-
sos que no poden accedir lliurement al mercat.
En total seran nou els pisos que l’entitat inclou en el 
seu programa de lloguer social a la capital de l’Anoia. 
L’Ajuntament recollirà les peticions de les famílies interes-
sades a accedir-hi a la seva Oficina Local d’Habitatge i, 
un cop avaluades, es traslladaran a CatalunyaCaixa, que 
serà l’encarregada de formalitzar els contractes. Els preus 
dels pisos oscil·laran entre els 150 i els 250 euros men-
suals, segons les característiques de l’immoble i la seva 
ubicació. Tots els habitatges compten amb una superfície 
entre 50 i 80 m2 i compleixen els requisits quant a quali-
tat, ubicació i serveis. L’objectiu de la iniciativa és facilitar 
l’accés a l’habitatge digne a aquelles famílies amb una ma-
jor situació de vulnerabilitat fruit del context econòmic ac-
tual. En cap cas, el cost del lloguer per cadascuna d’elles 
podrà superar el 33% dels seus recursos mensuals.

“PACTE SOCIAL: PISOS DE 
LLOGUER SOCIAL”

JOAN TORRAS
Regidor d’acció social i promoció personal
@JoanTorras2011
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PROGRAMA D’ARRANJAMENT 
D’HABITATGES PER GENT GRAN
El programa d’arranjaments d’habitatges 
per a la gent gran per aquesta edició 2012-
2013 intervindrà un total de 27 habitatges 
a la comarca de l’Anoia, dels quals 12 co-
rresponen a la ciutat d’Igualada, 6 als Hos-
talets de Pierola, 5 a Vilanova del Camí, 2 
a Castellolí, un a la Torre de Claramunt i un 
altre a Rubió.

ES CANVIEN D’UBICACIÓ LES 
INSTAL·LACIONS DE DIFERENTS 
DEPARTAMENTS
Des del passat dia 2 de maig, l’Ajuntament 
d’Igualada ha canviat la ubicació de 
les seves oficines de diferents departa-
ments, actualment ubicades a l’edifici 
de Cal Ratés, al carrer de Santa Maria. 
Aquest edifici no és de titularitat municipal 
i ara mateix s’està pagant un lloguer de 
45.000 euros anuals per la seva utilització

S’INCREMENTEN ELS AJUTS ESCO-
LARS PER AL CURS 2013/14 
L’Ajuntament d’Igualada va aprovar, en el ple ordinari del 
22 de maig, les bases reguladores de diferents ajuts per 
les famílies de la ciutat en l’àmbit escolar i de les llars 
d’infants. En total, la regidoria d’acció social ha des-
tinat de cara al proper curs, 2013/2014, un total de 
120.000 euros al suport per l’adquisició de llibres de text, 
per l’escolarització en llars d’infants i, per primer cop, per 
al servei de menjador.
Als ajuts referents a l’escolarització en llars d’infants 
s’hi han destinat 16.200 euros incrementant la quan-
tia per infant respecte l’any precedent, passant dels 
20 euros mensuals als 30 euros i, globalment, dels 
220 euros anuals als 330 euros per cada nen o nena.
Respecte als ajuts per a llibres de text, dotats amb 
67.000 euros, la quantia per nen o nena no ha patit varia-
cions i suposa un màxim de 75 euros per cada estudiant de 
Primària i de 100 euros per cada estudiant de secundària.
La tercera modalitat d’ajuts, que l’Ajuntament promou per 
primer cop, és la dels ajuts per menjador, amb uns recur-
sos destinats de 33.500 euros. D’una banda, el consis-
tori completarà les dues vies de suport que ja ofereix el 
Consell Comarcal de l’Anoia per assegurar en tots els ca-
sos un àpat complet a tots els infants sol·licitants i,d’altra 
banda, s’oferirà una tercera modalitat a la qual s’hi poden 
acollir aquells que no reben els ajuts del Consell.

                  JOAN TORRAS - SERVEIS SOCIALS
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Vivim en temps de canvis. No 
vivim en un parèntesi que ens 
retornarà a la situació prèvia 
a la crisi. Els vells paradigmes 
han canviat i ens afrontem da-
vant de noves realitats que ens 
demanen diferents accions. Ara 
és moment de treballar plegats, 
buscant el bé comú. I tenim la 
clau per fer-ho possible: la par-
ticipació real i efectiva. Si no 
som capaços d’obrir-nos a la 
participació ciutadana, fracas-
sarem.

Des del mes de juny, el Sac de Recursos ampliarà la seva oferta de material, 
incorporant la possibilitat de cedir la furgoneta, l’equip de so o el projector. El 
préstec de material queda regulat en un protocol que en determina les con-
dicions, la responsabilitat i els usuaris que els poden sol·licitar. Aquest regla-
ment també regula la cessió d’espais com són La Galleda, ubicat a la plaça 
Sant Miquel, la sala polivalent, la sala d’ordinadors o l’espai d’exposicions de 
l’equipament juvenil La Kaserna. Segons el regidor de Joventut, el republicà 
Joan Requesens, “enguany fa 10 anys que es va posar en marxa La Kaserna i 
entenem que calia fer un pas endavant i posar a total disposició tots els recur-
sos que tenim, amb la voluntat de facilitar la tasca als joves, per tal que puguin 
realitzar els seus projectes”.

L’AJUNTAMENT RENOVA I AMPLIA EL 
SAC DE RECURSOS PER JOVES

JOAN REQUESENS
Regidor de joventut i cooperació
@JoanRequesens
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DEU ANYS DE L’EQUIPAMENT JUVENIL LA 
KASERNA
Enguany se celebren 10 anys de l’equipament juvenil “La Kaserna”, un espai 
del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada que ha esdevingut 
punt de referència, de formació, de trobada, de punt d’informació i d’activitat 
constant del i pel jovent de la ciutat. Per celebrar aquesta efemèride, es va 
celebrar el passat 6 de juliol un concert de 10 anys de la Kaserna organitzat 
pel Departament i es complementarà amb altres activitats organitzades en el 
marc de la Setmana Jove. Paral·lelament, al llarg d’aquest any, s’està aprofi-
tant l’aniversari per actualitzar el model d’equipament en diferents accions, en-
tre les quals cal destacar, les millores en l’ús de les eines TIC, com l’obertura 
del canal de twitter @igualadajove o major presència en altres xarxes socials, 
com Facebook, i l’obertura d’una nova pàgina web.

MÉS DE 250 INFANTS HAN 
PARTICIPAT A L’ESTIUET 
2013
El passat divendres, 6 de setem-
bre, va finalitzar l’Estiuet 2013, la 
iniciativa promoguda anualment 
pel departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada. En aques-
ta ocasió, l’Estiuet ha tingut una 
durada de set setmanes entre els 
mesos de juliol i setembre i s’ha 
dut a terme al CEIP Ramon Cas-
telltort i a l’Espai Cívic Centre.
Hi han participat 250 infants d’edats 
compreses entre els 3 i els 12 anys, 
una xifra similar a la de les darreres 
edicions. Per coordinar el seguit de 
tallers, jocs, gimcanes, propostes es-
portives, activitats aquàtiques i sorti-
des culturals, entre altres, ha calgut 
la implicació de 23 monitors i moni-
tores que, segons el regidor de Jo-
ventut, el republicà Joan Requesens, 
suposen “un element absolutament 
imprescindible pel bon funcionament 
d’aquestes setmanes de lleure, es-
port, esbarjo i cultura”.

EL 30È SALÓ DE LA INFÀN-
CIA TINDRÀ UNA DURADA 
DE VUIT DIES 
L’edició 2013 del Saló de la Infància 
d’Igualada, que enguany celebra el 
seu 30è aniversari, duplicarà la seva 
durada i passarà dels quatre dies que 
havia ocupat els anys 2011 i 2012 als 
vuit dies que durarà enguany. El Saló 
té previst obrir portes el 27 de des-
embre i s’allargarà fins el 4 de gener. 
El Saló de la Infància 2013 se cele-
brarà al recinte firal de Cal Carner i 
obrirà portes els dies esmentats, en-
tre les 10:30h i les 19:30h, amb fa-
cilitats d’accés amb transport públic. 
El regidor de Joventut ha explicat 
que, de la mateixa manera que els 
dos darrers anys es va dotar aques-
ta cita d’un contingut temàtic, aquest 
any “s’apostar per “El Saló Bestial”, 
bestial perquè el farem més gran que 
mai, bestial perquè fem trenta anys i 
bestial perquè volem que els animals, 
el bestiari i l’imaginari festiu de la ciu-
tat i el país en siguin els grans prota-
gonistes”.

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE RE-
COLLIDA DE MÒBILS 
L’Ajuntament d’Igualada i les entitats mem-
bres d’Igualada Solidària col·laboren amb 
l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a Es-
plugues de Llobregat, recollint telèfons mò-
bils usats en el marc d’una campanya per 
captar fons i destinar-los posteriorment a 
un programa d’atenció als infants de Sierra 
Leone, a l’Àfrica.
Apadrina un Tractament és un programa 
promogut per tal que cap nen deixi de ser 
tractat o ingressat per manca de recursos 
econòmics a l’Hospital Saint John of God 
de Lunsar a Sierra Leone. La iniciativa de 
recollida fomenta alhora uns patrons de 
consum més sostenibles al voltant de la te-
lefonia mòbil. El regidor de Joventut Joan 
Requesens, afirma que “el primer món té 
encara avui molts deutes amb el tercer món 
i iniciatives de cooperació com aquesta su-
posen una petita però imprescindible con-
tribució des d’Igualada”. Sergi Noguera, de 
l’Obra Social Sant Joan de Déu, explica que 
l’objectiu de la iniciativa és que “en aquest 
hospital africà cap nen no pugui ser tractat 
per no tenir diners”. Igualada és la primera 
ciutat on s’engega aquesta campanya.
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DP:/ L’atur juvenil a Espanya és del 57.6%, 
i és el segon més elevat d’Europa, després 
de Grècia amb un 59.2%. Alhora, el 70% 
dels joves espanyols estarien disposats a 
emigrar per trobar feina, i del 2008 al 2011 
ja han estat 300.000 els que ho han fet, ele-
vant un 41% l’emigració juvenil des del 2008.
Els joves són els que pateixen les pitjors 
condicions laborals: gairebé la meitat dels 
contractes entre els joves són temporals (en 
contrast amb el 13% general), el 76,% dels 
llocs de treball destruïts des de 2007 són 
ocupats per joves, els subsidis i prestacions 
només cobreixen el 16% de la gent jove 
aturada i la taxa d’empancipació ha caigut 
fins el 25,8%, situant-se a nivells del 2003. 

QUÈ PROVOCA L’ÈXODE JUVENIL? // 
Trobem molts factors que expliquen el per 
què d’aquesta dissertació dels joves. La cri-
si econòmica, però, no és la causa essen-
cial o vertebradora d’aquesta fuga de cer-
vells, tot i que la seva influència és evident. 
La crisi, entesa com a conjuntura d’abast 
mundial, ha fet trontollar les potències més 
poderoses i aparentment estables del món, 
però en molts casos ha estat correctament 
tractada i anestesiada. Els països nòrdics 
han gaudit d’una recuperació econòmica 
més ràpida i efectiva que contrasta amb el 
llast que encara arrosseguen els països del 
sud, com Espanya, Itàlia, Portugal o Grècia. 

Espanya ha estat incapaç d’aplicar me-
sures de correcció per evitar el creixe-
ment descontrolat de l’atur (sobretot el 
juvenil) i s’ha vist desbocada i empesa 
cap un horitzó totalment buit i desert. 

¿PER QUÈ L’ATUR JUVENIL A EUROPA 
ÉS DEL 24% I A ESPANYA DEL 57.6%? // 
Espanya ha aplicat una sèrie de mesures 
totalment nocives pel foment de la creació 
de llocs de treball pels joves, i aquests han 
pogut constatar com lluny de tenir una mi-
llora, la seva condició laboral i l’escenari 
no han fet més que empitjorar. En primer 
lloc trobem la recent Reforma Laboral 
aprovada el 2012, que facilita i abarateix 
els acomiadaments, afavoreix la imposició 
dels Expedients de Regulació d’Ocupació, 
la progressiva desaparició dels convenis i 
la reducció de salaris. Paral•lelament, s’ha 
apostat pel foment del treball temporal, par-
cial i els minijobs, que en definitiva suposen 
l’absència d’una certa estabilitat, salaris 
més baixos, pitjor cotitzacions, pitjors pres-
tacions i, en un futur, difícil accés a les pen-
sions de jubilació. Les empreses, amb total 
impunitat de l’administració, han abusat de 
la figura del becari que a dia d’avui podem 
trobar a qualsevol sector econòmic i que 
es converteix en una forma d’explotació 
encoberta i d’infraremuneració, alhora 
que suposen la destrucció de llocs de tre-

ball qualificats i degudament reconeguts.
I, finalment, les constants retallades en po-
lítiques socials, com les d’educació i salut, 
bàsiques per crear ocupació i construir un 
nou model econòmic i productiu amb un im-
portant pes dels serveis a les persones i el 
benestar, també suposen l’acomiadament 
de milers de treballadors i treballado-
res del sector públic, i l’empitjorament 
de les condicions de vida de la població.

LA GENERACIÓ MÉS BEN FORMADA 
DE LA HISTÒRIA // A aquests nous emi-
grants se’ls anomena sovint “la generació 
perduda”: són joves molt qualificats, que 
entren en un mercat laboral que els ofereix 
molt poques esperances d’aconseguir fei-
na i, en concret, feina per a la qual s’han 
format. L’única sortida per a molts és mar-
xar a l’estranger. Catalunya és la segona 
comunitat autònoma emissora d’emigració 
l’any 2012, només superada per Madrid. 
Gairebé 32000 joves han decidit mar-
xar a l’estranger per intentar trobar feina.
Aquesta imparable fuga de cervells es 
relaciona amb una generació concreta: 
joves d’entre 25 i 35 anys,  sense massa

LA ‘GENERACIÓ PERDUDA’ QUE 
LLUITA PER RETROBAR-SE
Amb un 57.6% d’atur juvenil Espanya ha provocat un èxode juvenil històric. L’espectacularitat de la xifra de joves aturats contrasta amb 
el seu nivell de formació, ja que són la generació més ben formada de la història. La reforma laboral, el foment del treball temporal i l’abús 
de la figura dels becaris ha provocat la situació actual. El futur? Espanya, indubtablement, és i serà sinònim de crisi i de precarietat.
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relaciona amb una generació concreta: 
joves d’entre 25 i 35 anys, sense massa 
responsabilitats familiars, molt qualificats 
i que saben parlar diversos idiomes. Se-
gons els estudis, els motius de l’èxode 
de talent són bàsicament tres: la nefas-
ta situació del mercat laboral espanyol, la 
major atractivitat dels salaris europeus i la 
disminució de les barreres d’homologació 
de diplomes i graus acadèmics. 
El pitjor de la situació d’aquest èxode és 
que no es pot predir quan acabarà. Res 
fa pensar que l’emigració juvenil és una 
moda, o una conjuntura temporal que pas-
sarà ràpid i es podrà revocar. Tot al con-
trari. Les retallades en R+D del govern de 
l’estat són un obstacle pels llicenciats en 
enginyeria, com els informàtics, els arqui-
tectes o els enginyers superiors, que aquí 
no troben cap sortida laboral. Només se-
ria beneficiós pel país si totes aquestes 
persones que ara marxen, acumulessin 
experiència i acabessin tornant, però la 
gran majoria d’empreses ofereixen contrac-
tes d’un o dos anys, motiu pel qual molts 
dels qui se’n van amb la intenció de tor-
nar, acaben quedant-se al país d’acollida.

ESPANYA = CRISI // Continuar formant part 
d’Espanya no sembla a hores d’ara una 
assegurança d’èxit. Ni laboral, ni social, ni 
cultural. És el país ni-ni-ni, i la perpetuació 
d’un model basat en el totxo nefastament 
corregit i nítidament ruïnós ha fet desbo-
car un cavall aparentment domesticat, amb 
prepotència, arrogància i supèrbia. Aquesta 
‘manera de fer’ no ha canviat en res. Tant 
la dreta com “l’esquerra” espanyola han 
estat incapaces de redreçar un escenari 
alarmant i insostenible. Un context de cri-
si agreujat per la ineficiència espanyola i 
perpetuat per una insaciable bateria de pe-
daços amb pretensions de bots salvavides. 
Un país que prioritza salvar bancs amb di-
ners públics, desnonar a les famílies amb 
menys recursos i crear lleis aromatitzades 
amb la rància essència franquista no pot 
deparar res que no sigui crisi, crisi i crisi. 
Una reforma laboral deplorable i radical-
ment injusta. Un malbaratament de diner 
públic escandalosament aberrant i des-
proporcionat que engreixa l’esboranc a 
les arques de l’estat i buida, entre d’altres, 
el fons de garantia de les pensions. 
El panorama juvenil encara és més deso-
lador. El 70% dels joves estaria disposat 
a emigrar per trobar feina, l’atur juvenil 
no para de créixer, i quan baixa és en si-
tuacions d’autèntica precarietat laboral. 
A cap jove li surt a compte seguir formant 
part d’un estat pobre, descarrilat, el pri-
mer dels últims en allò realment important 
i amb unes expectatives de creixement 
inexistents i basades en el fum que pro-
dueixen les maquinàries polítiques. Com 
més aviat sortim d’un estat de crisi, més 
aviat perdrem de vista la crisi i, llavors, po-
dran tornar els nostres joves a casa seva.

MÒNICA SERLAVÓS: “A GINEBRA LA TAXA D’ATUR 
ÉS DEL 5.5%”
DP./ La Mònica Serlavós té 24 anys, a 
punt de fer-ne 25. Va néixer a Vilafranca 
del Penedès i va estudiar Ciències Políti-
ques a l’UPF. A finals del 2010 va marxar 
a Ginebra (Suïssa) per fer un màster que 
aquest estiu va acabar. Allà ha fet pràcti-
ques a l’Alt Comissionat de l’ONU i actual-
ment està treballant a NORRAG  (Network 
for International Policies and Cooperation 
in Education and Training) com a Techni-
cal Assistant. El seu viatge, com el de mi-
lers de joves catalans, només és d’anada. 
No sap quan tornarà si és que tornarà. I 
per ara ho veu força pelut.

Una persona que ha fet pràctiques a 
l’alt comissionat de l’ONU no trobaria 
feina a Catalunya?
Probablement en la situació actual, no. 
Avui en dia ja no es tracta de tenir una 
bona formació. Les llistes del SOC estan 
plenes de persones joves amb estudis uni-
versitaris, post-graus, idiomes i ganes de 
fer coses. 

Vas marxar a fer un màster a Ginebra, i 
t’hi has quedat. Per què?
En iniciar el meu projecte acadèmic a Gi-
nebra ho feia sabent que seria difícil tor-
nar a Catalunya, ja que les possibilitats 
de desenvolupar una vida professional 
amb perspectives de futur es presenta-
ven inexistents. Si bé Ginebra és el cantó 
de Suïssa que presenta una de les taxes 
d’atur més elevades (5,5%), i la competiti-
vitat hi és molt alta, amb menys d’un mes 
d’acabar el màster ja estava treballant 
dins del meu àmbit d’especialització. Això 
a Catalunya hagués estat simplement im-
pensable.

Quan la situació del país millori, tor-
naràs?
La qüestió radica en definir què s’entén 
per una situació millor. Sortir de la crisi? 
Construir un model de societat diferent? 
Tot alhora?
Fer el pas de marxar del teu país implica 
molt d’esforç, sobretot a nivell personal. 
Un cop t’has adaptat a un altre lloc, i hi 
comences a fer la teva vida, penso que 
aquell esdevé també el teu de país. Al final 
tot resulta bastant circumstancial.

Si poguessis tornar enrere, canviaries 
els teus estudis?
De cap manera! És cert que encara ara 
quan em pregunten: “però, ciències polí-
tiques i això del desenvolupament perquè 
serveix?”, em costa explicar-me. No obs-
tant, la meva formació m’ha permès tenir 
una visió humanística del món on visc. 
M’ha donat les eines per entendre algunes 
de les coses que estan passant. I m’ha 
permès, si bé fora del meu país, trobar les 

oportunitats laborals que tant ens havien 
promès abans de ser universitaris.

Hi ha massa joves formats, en sobren, 
sobreu.
Hi estic d’acord, malgrat que formo part 
d’aquest grup.  Fins ara s’ha cregut que 
passar per la universitat era el requisit in-
dispensable per tenir un futur assegurat. 
Ara, veient els resultats d’aquest model un 
es comença a preguntar si no n’hem fet un 
gra massa. La valorització d’altres tipus de 
formació (professional, vocacional...) pro-
bablement oferiria millors resultats no no-
més en termes de qualitat educativa sinó 
també d’inserció laboral.

El conseller Mena va dir que els joves 
havíeu de marxar a Londres a servir ca-
fès, per què no li vas fer cas?
En primer lloc, no crec que els bars angle-
sos, ni de cap altre país, hagin de subs-
tituir un sistema educatiu que en matèria 
lingüística està provadament demostrat 
que no funciona. I en segon lloc, si no hi 
ha estructures capaces d’absorbir els jo-
ves formats, quin és l’objectiu d’anar a fora 
a formar-se per després tornar a un país 
sense oportunitats?

Per què a Espanya hi ha un 57% d’atur 
juvenil quan la mitjana europea es del 
25%? 
És cert que a Espanya la crisi econòmi-
ca hi ha tingut un impacte major que en 
d’altres països. Però, desenganyem-nos, 
no es tracta només d’un problema dels 
bancs, de l’especulació immobiliària o de 
la corrupció. Estem davant d’una crisi en 
el sentit més ampli del terme. Una crisi 
que afecta l’estructura mateixa del siste-
ma i els valors que integren la seva socie-
tat. Fins que no ens adonem del que això 
implica penso que no serem capaços de 
sortir-ne, malgrat que els resultats econò-
mics puguin millorar algun dia o altre. 

Quina solució hi veus? 
Idealment? Fer tàbula rasa i començar de 
nou. El context, a més, ho facilita. La crisi 
que estem vivint està posant de manifest 
les incoherències i mancances de la nos-
tra societat. Potser seria el moment de fer 
un plantejament nou, diferent, fixant-se 
per exemple en iniciatives que, si bé a ni-
vell local i de forma disseminada, estant 
donant bons resultats. 
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El vicepresident de l’Associació de Municipis per la independència i al-
calde de Montblanc, Josep Andreu, es va reunir amb el Tinent d’alcalde 
i representant d’Igualada a l’assemblea de l’entitat que agrupa els mu-
nicipis per la independència Joan Torras. Ambdós van tractar sobre un 
dels principis estratègics de l’entitat, la sobirania fiscal, que consisteix en 
l’ingrés d’impostos que recapten els ens locals (l’IRPF dels treballadors 
municipals o l’IVA) a l’Agència Tributària de Catalunya.
Recordem que amb aquesta voluntat el ple municipal ja va aprovar una 
moció demanant a la Generalitat de Catalunya i a l’Agencia Tributària de 
Catalunya que establissin un protocol d’actuació que permetés fer els 
pagaments de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
i l’impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’esmentada Agència, i instant tam-
bé al propi ajuntament d’Igualada a ingressar, així que fos legalment 
possible, a l’Agencia Tributària de Catalunya, en comptes de l’Agència 
Tributaria Espanyola, els pagaments que l’ajuntament d’Igualada ha 
d’efectuar corresponents a l’IRPF, i en cas que n’hi hagi, a l’IVA.
En aquests moments és el Govern de la Generalitat el que ha d’enllestir 
el protocol necessari perquè el procediment tingui totes les garanties 
pels Ajuntaments que desitgen utilitzar aquesta forma de pagament.

IGUALADA ESTRENY ELS LLAÇOS FIS-
CALS AMB L’ASSOCIACIÓ DE MUNICI-
PIS PER LA INDEPENDÈNCIA

A proposta d’ERC, el ple municipal manifesta  el suport de l’ajuntament 
d’Igualada a la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Ai-
res contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament 
del president de la Generalitat Lluís Companys, 45 alcaldes catalans i 2 
diputats del Parlament de Catalunya. També acorda reclamar a l’Estat es-
panyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant el pe-
ríode de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme.
El regidor republicà Joan Requesens va defensar la moció, que en la seva part ar-
gumental recollia el fet que “el president de la Generalitat Lluís Companys va ser 
afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un consell de 
guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys és l’únic 
president europeu escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme.”
“Cap govern espanyol d’ençà de la transició al règim constitucio-
nal espanyol actual ha anul·lat les penes a les víctimes de la repres-
sió franquista, per la qual cosa Lluís Companys i totes les perso-
nes afusellades (unes 192.000) i empresonades pel regim feixista del 
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia 
espanyola.” La moció es va aprovar amb els vots d’ERC, CIU, PSC i ICV.

EL PLE MUNICIPAL APROVA UNA MOCIÓ DE SUPORT 
A LA QUERELLA CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER 
L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS

IGUALADA REBAIXARÀ EL TIPUS IMPOSITIU DE L’IBI 
L’ANY 2014
El govern municipal d’Igualada, format per CiU i ERC, preveu reduir en dos 
punts el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de cara a l’any 
2014. Això, segons han explicat els líders de les dues formacions del govern, 
respon a una voluntat compartida per les dues formacions polítiques d’alleujar 
la càrrega impositiva que suporten els ciutadans. La mesura suposa que en 
un moment econòmicament delicat, l’Ajuntament deixarà d’ingressar l’any vi-
nent 350.000 euros per aquest concepte. A banda, el govern d’Igualada està 
enllestint aquests dies el detalls per a oferir subvencions per l’IBI de l’habitatge 
habitual a aquells pensionistes de més de 65 anys que tinguin un nivell de ren-
da més baix. Joan Torras, tinent d’alcalde d’Acció Social, recorda que “des la 
nostra arribada, aquest govern està generant un gruix molt important d’ajudes 
a les famílies, tant pel que fa als nens i joves, com pel que fa a la gent gran i 
als adults en situació d’atur, i aquesta mesura de suport als pensionistes se-
gueix la mateixa sensibilitat”.
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Viure és dubtar i triar. Equivocar-se i de 
vegades tornar a començar. Caminar per 
no parar d’avançar.
Ara jo vull avançar amb tu, tu que vas ve-
nir fa anys a Catalunya buscant feina i en 
vas trobar, o tu que ets fill d’una o d’unes 
persones que van venir fa anys a Catalun-
ya buscant feina i en van trobar; m’adreço 
a tu que encara dubtes perquè vull que vo-
tis, amb mi, que sí a la independència. Sí 
a la llibertat d’un poble que ho torna a in-
tentar, ara amb més decisió i fermesa que 
mai. Tranquil.lament, pacíficament. Et ne-
cessito perquè com jo, vius i treballes aquí 
i ets tan injustament maltractat com jo, 
parlis a casa la llengua que parlis, siguis 
del Barça o del Madrid. Si parles en cas-
tellà i ets del Madrid pagues com jo AVEs 
buits, aeroports sense avions, autovies 
sense cotxes i un exèrcit que en temps de 
crisi ha vist incrementat el seu pressupost. 
Si parles castellà, ets del Madrid i estàs 

a l’atur pateixes igual que els teus com-
panys que són del Barça, parlen català i 
estan a l’atur. Perquè, com bé saps, aquí 
no hi ha cap diferència. La diferència, el 
que m’agradaria que pensessis, és que 
això canviarà amb la independència. Can-
viarà perquè nosaltres, tu i jo, els catalans 
com a país, recaptarem i gestionarem els 
nostres impostos. Per què? Doncs per 
viure millor. Perquè tu i jo tinguem feina, 
perquè tu i jo puguem cobrar una pensió 
digna, perquè tu i jo tinguem bons hospi-
tals on ser atesos, perquè els teus fills i 
els meus tinguin millors escoles i univer-
sitats, perquè no és correcte que qui més 
paga rebi menys. Perquè tu i jo formem 
part d’aquesta terra, hi hem crescut, ens 
l’estimem i volem el millor per ella. Deixa’m 
dir-te també que votar sí el dia del referèn-
dum no implicarà que a partir de llavors 
hagis de parlar en català i t’hagis de fer 
del Barça. No, cadascú continuarà parlant 

i sent de l’equip que vulgui, només faltaria. 
El que sí que implicarà votar sí, és que tu, 
com jo, faràs història perquè hauràs ajudat 
a prendre la decisió més important que un 
país pot prendre, col.locaràs Catalunya al 
mapa i sempre podràs explicar als teus 
fills i néts que tu, aquell dia, vas ser valent 
i no et vas deixar enganyar pels falsos ar-
guments de la por. Potser mai ningú t’ha 
parlat tan clarament d’aquests temes, sóc 
conscient que te n’hauria d’haver parlat 
fa molt de temps, però penso que mai no 
és tard per viure millor. Mai no és tard si 
l’objectiu és noble. Tu i jo hi tenim molt a 
guanyar i res a perdre. Aquesta vegada, tu 
i jo no podem fallar.

Pd. Has de saber que si no t’he convençut, 
jo no et giraré mai la mirada. Espero que 
tu tampoc no ho facis i respectis el que 
decideixi el poble, jo ho faré encara que 
guanyi el no.

M’ADREÇO A TU QUE ENCARA NO ESTÀS CONVENÇUT
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Bernat Dàmaso
ERC Igualada

En un ple municipal crispat, ERC va inten-
ta apostar pel diàleg i l’entesa entre les 
parts implicades. El ple municipal aprovà 
una moció, a proposta del grup munici-
pal d’ERC, en la qual es demanava a les 
dues parts enfrontades que “perseverin 
en el diàleg i en la voluntat de trobar punts 
d’encontre i de suma positiva, (...) esta-
blint un nou calendari de trobades i recer-
ca de solucions realment compartides.”
Tal i com va defensar al ple el regidor 
d’ERC Joan Torras, “seria positiva la im-
plicació de la Direcció General de Comerç 
en aquest conflicte per les competències 
que té en l’àmbit del comerç pel fet de 
ser l’òrgan de les Administracions Públi-
ques Catalanes que té la responsabilitat 
específica de planificar, dirigir i executar 
les polítiques relacionades amb l’activitat 

comercial, així com ordenar i controlar 
l’exercici d’aquesta activitat a Catalun-
ya”. La moció recorda que “des de fa uns 
mesos, la ciutat d’Igualada viu un impor-
tant conflicte entre dues entitats que ope-
ren en l’àmbit de l’activitat comercial, que 
en legítima defensa del seu interès, no 
comparteixen el criteri sobre l’organització 
dels esdeveniments de venda especial 
anomenats REC.0, que es realitzen a la 
nostra ciutat dos cops a l’any.” També 
recorda el compromís de l’ajuntament 
d’Igualada amb el model comercial català 
“que es fonamenta en la ciutat compacta i 
diversa mediterrània, amb activitat comer-
cial present a tota la ciutat”. I fa un reco-
neixement “als valors positius que aporten 
ambdues entitats en conflicte. RecStores 
SL, amb la seva capacitat de promoció de 

la ciutat d’Igualada fora de la ciutat i co-
marca, i els seus èxits en la captació de 
compradors de fora cap a la nostra ciu-
tat en els esdeveniments que organitza. 
I Igualada Comerç, contribuint al mante-
niment i desenvolupament dels establi-
ments comercials per tota la trama urbana 
de la ciutat, donat suport i assessorament 
de forma continuada.” La voluntat d’ERC 
és la de superar el conflicte comercial, i en 
primera instància desactivar la crispació i 
manca de diàleg entre les parts. És inne-
gable la importància del comerç de proxi-
mitat com a pal de paller de la cohesió de 
la nostra ciutat i d’aquí la importància de 
fer bé les coses per assegurar-ne el futur. 
Finalment ERC lamenta que cap grup de 
l’oposició hagi compartit l’anàlisi que fan 
els republicans d’aquest conflicte.

ERC S’IMPLICA INTENTANT LA MEDIACIÓ EN EL CONFLICTE 
COMERCIAL IGUALADÍ

La Federació comarcal d’ERC i JERC van realitzar la 19a edició 
de la botifarrada popular a l’Hispanitat el passat 12 d’octubre. Hi 
van intervenir en l’acte el diputat i alcalde de Montblancn Josep 
Andreu, i la diputada anoienca Alba Vergés.
Josep Andreu va animar els presents a participar políticament 
en aquest moment. Va remarcar la importància de les propers 
cites electorals, més enllà de la consulta pel dret a decidir. “A la 
primavera de l’any vinent tindrem un cita amb les eleccions eu-
ropees, a on tot el continent visualitzarà quina és la voluntat del 
poble català”. “I sobretot les municipals del 2015, a on hem de 
ser capaços de buscar la millor gent per encapçalar les millors 
candidatures municipals, perquè el procés independentista en 
el qual estem immersos necessitarà tota la força dels nostres 
municipis.”

EL DIPUTAT JOSEP ANDREU ANIMA A 
PARTICIPAR EN AQUESTS MOMENTS 
QUE ENS HA TOCAT VIURE

La secció local d’ERC va fer ofrena floral en record del Presi-
dent màrtir Lluís Companys, en el 73è aniversari del seu afu-
sellament. El regidor republicà Joan Requesens va prendre 
la paraula per fer lectura de la carta de comiat que el propi 
Lluís Companys va enviar a la seva dona Carme Ballester.
Tot seguit, la presidenta d’ERC Igualada Alba Vergés va tenir un 
record pel President Companys posanten valor el moment polític 
actual pel qual Lluís Companys va dedicar la seva vida.  Una vida 
truncada per un alçament feixista que va comportar el seu exili 
i la posterior detenció per l’exèrcit nazi i entrega i afusellament 
per part del govern franquista. Amb la voluntat de cercar la justí-
cia necessària davant de l’atrocitat comesa, Vergés comenta el 
fet que ERC hagi acudit a la justícia argentina a on ja hi ha un 
procés obert contra el franquisme per crims contra la humanitat.

ERC IGUALADA RECORDA EL PRESI-
DENT LLUÍS COMPANYS



PÀGINA 10

LES JERC PENEDÈS-ANOIA CRIDEN A LA MOBILITZACIÓ ES-
TUDIANTIL CONTRA LA LLEI WERT I DONEN SUPORT A LA 
VAGA EDUCATIVA
En defensa de la pública i contra la llei 
d’educació del govern del PP. Aquestes 
són les raons per les que el jovent inde-
pendentista va sortir als carrers els dies 
22, 23 i 24 d’octubre per fer sentir la seva 
veu i les reivindicacions educatives.
El passat 10 d’octubre el Congrés dels 
Diputats espanyol va aprovar la Llei Or-
gànica de Millora de la Qualitat Educa-
tiva (LOMQE), l’anomenada llei Wert, 
amb l’únic vot favorable del Partit Popu-
lar (PP). Aquella mateixa tarda es van 
convocar concentracions davant de les 
seus del PP d’arreu del país que van ser 
un èxit d’assistència i que van demostrar 
l’oposició de la comunitat educativa i de 
la ciutadania en general a un projecte que 
destrueix el model educatiu de consens 
vigent i el que sempre hem promogut des 
de les JERC: públic, de qualitat, en cata-

là, laic i no sexista.  Durant els 3 dies de 
vaga, la comunitat educativa va tornar a 
fer un cop de força per respondre a l’atac 
del ministre espanyol Wert, oposant-se a 
les retallades que s’han repetit aquest inici 
de curs i, en definitiva, defensar, una vega-
da més, l’educació pública.
La participació massiva a la manifestació 
del dijous dia 24 d’octubre va deixar pa-
lès -una vegada més- el rebuig general 
de la poblaciócatalana, i en concret de 
la comunitat educativa, vers la imposició 
de la LOMQE. Aquestes reivindicacions 
s’afegeixen a les de les Illes Balears, on 
hi ha hagut darrerament grans manifesta-
cions i mostres de rebuig a la llei Wert amb 
la ja coneguda ‘marea verda’.
Les JERC Anoia preparen properament 
una campanya de rebuig cap a la LOMQE 
i el ministre José Ignacio Wert. 

LES JERC PENEDÈS-ANOIA CELEBREN LES JORNADES DE FORMACIÓ: ESPAI DE DEBAT, COHE-
SIÓ I APRENENTATGE
El jovent independentista del Penedès ha 
celebrat aquest cap de setmana les Jorna-
des de Formació del 2013, tres dies plens 
de xerrades, tallers i accions per formar i 
aprendre sobre diferents temàtiques per tal 
de continuar treballant a favor de la inde-
pendència, la República i per un sistema 
social i econòmic just.
Per les jornades hi han passat diversos 
ponents per aprofundir en els diferents 
fronts de l’activitat de l’organització. El di-
vendres va estar marcat per la xerrada de 
l’ex portaveu comarcal de l’Alt Penedès, 
Roger Fuentes, que va estar centrada en 
activisme i organització. Dissabte va ser el 
torn del taller de pancartes focalitzades en 
la lluita a favor de l’educació pública i per 
preparar la vaga educativa de la propera. 
La primera xerrada del dissabte la va fer 

el secretari nacional d’organització de les 
JERC, el Bernat Picornell sobre la història 
de les JERC i sobre la pròpia organització i 
va definir els valors del jovent independen-
tista com a “constància, sacrifici, saber es-
coltar, rectificar, defensar, aprendre, com-
panyerisme, debat, idees. Compromís”. 
Posteriorment, el Sergi Morales, secretari 
nacional de política institucional, va expo-
sar la seva ponència titulada “Socialisme, 
per què no?” on va repassar l’evolució de 
les idees socialistes i de la socialdemo-
cràcia al llarg de la història i va analitzar 
l’aposta d’Esquerra i de les JERC. L’última 
xerrada de dissabte va anar a càrrec del 
portaveu d’ERC a Sant Quintí i ex membre 
de la Direcció Nacional de les JERC, Pol 
Pagès, sobre el republicanisme que va pro-
vocar un intens debat sobre com es podrà 

construir a partir del republicanisme el fu-
tur estat català. I finalment diumenge i per 
clausurar les Jornades, s’ha realitzat un 
vídeofórum amb el documental “Operació 
Garzón” que ha comptat amb la participa-
ció de l’Eduard López, vicesecretari gene-
ral d’ERC i un dels que van patir l’acció del 
jutge Baltasar Garzón que ha avisat de què 
“hem de ser conscients de què ens enfron-
tem a un estat que farà tot el possible, sigui 
legal o il·legal, per evitar que puguem de-
cidir el nostre futur” però ha remarcat que 
“estic convençut que ho aconseguirem”.
A les Jornades hi han participat una qua-
rantena de militants de les JERC Penedès-
Anoia, una implicació que reforça el crei-
xement de l’organització a les comarques 
penedesenques.  
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LES JERC ANOIA DEMANEN QUE ES RESCATI LA CONCESSIÓ A LA 
HISPANO IGUALADINA-MONBUS
Les JERC Anoia denuncien que el servei 
ofert per Hispano Igualadina-Monbus és 
manifestament insuficient i demostra un 
despotisme empresarial protagonitzat per 
Monbus. Davant d’això, les JERC Anoia re-
clamen responsabilitat i implicació política.
Com a part implicada, demanen a l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, que faci efectiva 
la seva promesa en què va assegurar que 
treballaria per “suspendre o retirar la con-
cessió que té Monbus com a prestadora 
del servei regular d’autobusos entre Igua-
lada i Barcelona” el dia 5 de maig del 2011, 
18 dies abans de les eleccions municipals. 
L’insten, doncs, a demanar al Govern de la 
Generalitat que faci tot el possible per tal 
que això sigui així, fet que de ben segur 
facilitarà que els ciutadans d’Igualada i la 
Comarca rebin un servei de transport pú-
blic digne. També insten al director General 
de Transport i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Padrosa, qui té la compe-
tència reguladora de concessions de trans-
port, que escolti les queixes i demandes 
dels ciutadans, que requereixi formalment 
a l’empresa concessionària les correspo-
nents millores i, si aquesta no respon, que 
iniciï els tràmits per a rescatar la concessió 
d’aquest contracte de prestació d’un servei 
públic amb Hispano Igualadina-Monbus, 
davant les evidents faltes de diàleg i la fla-
grant incompetència que mostra l’empresa.

“Des que Monbus es va fer cà-
rrec d’Hispano Igualadina han 
incrementat els problemes, 
les deficiències, els riscos del 
servei i les queixes dels usua-
ris.”

INSUFICIÈNCIES I MAL SERVEI // 
Les Joventuts d’ERC d’Igualada assegu-
ren que des que Monbus es va fer càrrec 
d’Hispano Igualadina i, per tant, del trans-
port públic Igualada-Barcelona, han incre-
mentat de manera molt notable els proble-
mes, les deficiències, els riscos del servei i 
les queixes dels usuaris.
El número d’autobusos per fer el servei 
resulta totalment insuficient, ja que en les 
hores punta no hi ha cap reforç per aquells 
busos que queden plens. Això afecta di-
rectament a l’usuari perquè no té plaça per 
seure, així com també a la puntualitat en 
l’horari. El problema pren més rellevància 
quan es permet que els usuaris pugin tot 
i no tenir seient, en un trajecte de més de 
60km i amb els perills viaris evidents que 
això suposa. i que propicien el mal servei, 
ja que la circulació de busos en mal estat 
provoquen greus molèsties als usuaris i un 
perill afegit, com es va poder veure amb el 
bus que es va cremar en circulació. Monbus 

està posant en perill la integritat de moltís-
simes persones, ja que dur usuaris drets en 
un trajecte Barcelona-Igualada a una velo-
citat de 120km/h és una autèntica temeri-
tat, tal i com passa en reiterades ocasions. 
La solució és òbvia i comprensible: posar 
busos de reforç en els trams horaris de 
més demanda, tal i com fan moltes altres 
empreses de transport públic i que exigei-
xen a Monbus. S’ha de posar fi d’una ve-
gada per totes a les pràctiques temeràries 
que posen en un greu perill als ciutadans 
que fan ús del transport públic. Els greuges 
amb Hispano Igualadina-Monbus són en-
dèmics, al llarg dels últims anys s’han per-
petuat i lluny de trobar-hi una solució s’ha 
seguit apostant per aquella màxima de ‘qui 
dia passa any empeny’. Les JERC Anoia 
asseguren que “no és aquest el model de 
transports públics que volem per al nostre 
país, rebutgem una política d’empresa que 
posa per davant l’interès lucratiu que no 
pas la seguretat, el compliment de les nor-
matives i la qualitat del servei”.
Des de les JERC Anoia també denuncien 
l’inexistent manteniment que es fan dels 
autobusos: “Quan un autobús pateix una 
averia en el seu sistema de ventilació o 
amb el portaequipatge no es soluciona tot i 
les denúncies dels usuaris per les evidents 
molèsties que provoquen. A més a més, 
els dos autobusos cremats (un dels quals 
portava passatgers a dins i que circulava 
per l’autovia A2) i les múltiples avaries me-
càniques que pateixen amb passatgers a 
dins, són alguns dels inacabables exem-
ples que ofereix Monbus”. Les joventuts 
republicanes consideren totalment inac-
ceptable que “Monbus s’emporti els busos 
nous (i subvencionats pel govern català i 
amb els diners de tots els ciutadans) cap a 
Galícia –seu de Monbus- i que, per contra, 
es portin aquí busos amb més de 3 milions 
de kilòmetres. És un greuge insultant cap 
als nostres ciutadans”.

“Els dos autobusos cremats i 
les múltiples averies mecàni-
ques que pateixen els autobu-
sos amb persones a dins són 
exemples de l’alarmant falta 
de manteniment de la flota de 
Monbus”

LA XARXA EXPRÉS CONTINUA 
SENT INSUFICIENT. // Aquest abril 
s’anunciava que s’incrementaven els ser-
veis directes Igualada-Barcelona amb els 
busos Exprés, així com la incorporació de 
dos nous busos. Sis mesos després es pot 
comprovar que no hi ha cap bus nou, sinó 
que únicament s’han pintat autobusos ja 
en circulació com a “Exprés” i que han fet 
aquest servei, encara insuficient i molt per 
sota del que és desitjable i necessari pels 
usuaris.
DENÚNCIES DELS CIUTADANS //
Aquestes deficiències i mancances han 
provocat les queixes i la indignació dels 
usuaris, creant-se fins i tot una aplicació 
de mòbil (hispanofail) que només durant el 
mes d’octubre ja recull 230 denúncies i fins 
a 689 denúncies amb el que portem d’any. 
El twitter també bull amb l’etiqueta #Hispa-
nofail, on hi podem trobar fotografies, quei-
xes i reivindicacions ciutades.  



N’estem farts, tips, cansats i esgotats. 
Una mica més del que ho estaven els 
nostres pares o germans grans, però 
una mica menys del que ho estaran els 
nostres germans petits o fills. La Hispano 
Igualadina-Monbus ha estat un mal de 
cap endèmic, constant, repetitiu i insacia-
ble. Fa anys, abans que Monbus comprés 
Hispano Igualadina (2009), els seus usua-
ris ja es queixaven pel mal servei. Però 
des que l’empresa gallega va adquirir la 
companyia igualadina, aquests problemes 
han augmentat de manera alarmant.
¿Per què ens queixem els usuaris que 
fem servir l’autobús? ¿De què ens quei-
xem? Doncs,  per exemple, dels insufi-
cients busos que hi ha en hores punta. 
Cada dia a les 7 del matí hi ha gent que o 
bé es queda sense poder pujar o bé hi va 
dreta (però pagant, clar!). Moltes vegades 
l’autobús ja surt ple abans d’arribar a la 
parada de l’estació, i es va omplint amb 
passatgers drets a cada parada que fa 
pels pobles del nostre país. Com es pot 
permetre que un autocar que fa 60km a 
120km/h i que va per l’A2 porti 30 perso-

nes dretes?  Com es pot permetre que es 
quedi gent sense poder pujar al bus de 
manera repetitiva i reiterada? Com es pot 
permetre que un bus amb 60 persones es 
cremi al mig de l’autovia mentre està cir-
culant? Com es pot permetre que després 
que els Mossos hagin obert una investi-
gació que indica que el bus cremat al mig 
de la carretera ha cremat per falta de re-
visió tècnica i que no passi absolutament 
res? Com es pot permetre que Hispano 
Igualadina-Monbus constantment posi en 
perill la vida dels usuaris? Com algú té la 
sang freda de permetre que la gent pugi 
a busos que cada dos per tres s’avarien 
al mig del seu servei? ¿Algú pot entendre 
que no es faci absolutament res, RES!, 
per evitar que es portin autobusos de Ga-
lícia amb més de 3 milions de kilòmetres 
mentre que els busos nous i subvencio-
nats per la Generalitat se’n van a Galícia? 
¿Per què no es fa res amb una companyia 
que ha estat capaç de provocar que els 
seus usuaris creïn una aplicació de mò-
bil per denunciar les irregularitats i que ja 
n’acumula més de 1250? Només al mes 

d’octubre n’hi ha hagut 228, un dels mesos 
amb més queixes. Deu ser el resultat de 
la Xarxa Exprés. Una xarxa encara insufi-
cient i que perpetua un servei “públic” de 
transports equiparable amb molts països 
pobres d’Àfrica.
Els usuaris no entenem la passivitat i 
permissivitat que rep Hispano Igualadina-
Monbus. I entenem encara menys que 
aquells qui tenen el poder per canviar 
això, els polítics que ens governen, no 
facin absolutament res per solucionar-ho. 
Al contrari. Ens recorden que la concessió 
per a la Hispano Igualadina-Monbus és 
fins al 2028 i que ens hi anem acostumant.
I quan passi una desgràcia, quan la gent 
que va en un bus que es crema no tingui 
temps d’escapar-se’n, llavors es culparà 
al conductor de torn 
de la desgràcia. 
I qui sap si quan pas-
si Monbus, pagarà 
el patrocini d’algun 
equip esportiu  de la 
ciutat. I tot continuarà 
igual, com sempre. 

La (des)vergonya de la Hispano (2a part)
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Des d’Esquerra Republicana volem manifestar el nostre rebuig to-
tal i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià de tancar 
la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El tancament de la Ràdio 
Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme informatiu 
contra una televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 
amb l’objectiu de vertebrar el territori valencià i ajudar a la norma-
lització de la llengua.
La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clara-
ment induïda amb la finalitat d’ensorrar el gran mitjà comunicativa-
ment democratitzador en benefici econòmic i polític del sector pri-
vat afí als partits dels Governs de torn. Sense uns serveis públics 
de mitjans de comunicació de qualitat, independents, rigorosos i 
professionals, no hi haurà ni benestar informativo-comunicatiu ni 
qualitat democràtica. El Govern popular valencià hauria d’acatar 
la sentència i readmentre els treballadors i treballadores de RTVV 
acomiadats. Recordar que la nul·litat de l’ERO està basant en 
la falta de criteris d’afectació i en la manipulació de les llistes 
d’afectats per tal d’acomiadar als treballadors per motius d’afiliació 
i proximitat política. El tancament de RTVV és una qüestió contra 

la nació dels catalans, contra la nostra llengua, ordenada des de 
Madrid i executada pels seus criats al País Valencià. La resposta 
hauria de ser nacional, enviant el senyal de TV3 a ACPV perquè 
es pugui veure al País Valencià. Això seria la resposta de la Repú-
blica Catalana que volem. Per acabar, manifestar el nostre suport 
als treballadors i treballadores de la Ràdio Televisió Valenciana i 
encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus mitjans 
de comunicació públics.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA REBUTJA LA DECISIÓ DEL 
GOVERN VALENCIÀ DE TANCAR RTVV 
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