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LES PIULADES 
DE L’ANOIA

Terricabras: ‘Volem avançar cap a l’Europa 
de les persones i deixar enrere l’Europa dels 
bancs’
6 abril

@AlbaVerges Ens trobem ja a sis mesos escassos de la data de la 
consulta del 9N. El debat dins del camp del sobiranis-
me és si hi haurà consulta o bé hi haurà declaració 
unilateral d’independència o algun escenari alterna-
tiu. Aquest debat creiem que ens afebleix i que és 
del tot estèril. Sobre la taula tenim una data per fer 
la consulta. És amb aquesta consulta que la majoria 
social de Catalunya s’ha compromès, i amb ella els 
partits polítics sobiranistes. 
El nostre treball, esforç i il•lusió es centren en la con-
sulta, i ha de seguir sent així, perquè és amb ella que 
ens guanyarem el respecte i les complicitats interna-
cionals. La majoria parlamentària del país ha traçat 
un camí, un camí profundament democràtic i que 
hem de vetllar. I a la vegada també s’hi juga molt el 
govern espanyol amb els gestos que ha fet, fa i farà 
per impedir-la. De cap manera la comunitat interna-
cional podrà validar un gest de força del govern es-
panyol impedint que el poble es manifesti democràti-
cament. I si finalment això succeeix i ens tanquen la 
porta a l’expressió democràtica, llavors caldrà posar 
sobre la taula nous escenaris en forma d’eleccions 
plebiscitàries  (ja siguin unes eleccions anticipades 
al Parlament de Catalunya o les municipals del maig 
de 2015) i ara sí, i si cal una declaració unilateral 
d’independència. Però és imprescindible respectar el 
“tempo” que ens marca el procés. Per tant, objectiu 
consulta sí o sí el 9 de novembre per demostrar a 
tot el món la nostra voluntat d’esdevenir un nou estat 
europeu a través d’un procés escrupolosament de-
mocràtic.

Mai hauríem d’oblidar la tasca imprescindible 
d’en Salvador Riba en pro de la recuperació 
de l’Ateneu i de la seva història #150ateneuigd 
29 març

@Joan_do

El tema de carregar-nos de raons quant ha 
de durar? Per què jo m’estic cansant ja eh!  
#volemvotar
25 març

@NuriaVicens

La negligència d’#hispanofail Monbus no se 
soluciona posant més busos. Sinó fent que 
compleixi la normativa. I sinó, retirar la con-
cessió. 26 febrer

@DavidPrat

En conclusió, amb Espanya no hi ha res a fer. 
Ni ens entenen ni ens volen entendre. Ara, 
ferms cap a la #independència #DebatConsul-
taTV3 8 abril

@JoanRequesens
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Consulta o consulta

ET FELICITO FILL
SÍ NO

El drama de les primàries de Barce-
lona és una de les tupinades més 
grans dels últims temps. Pakistane-
sos enviats en massa sense saber 
què votaven. A aquest episodi -la-
mentable- hi hem de sumar les dub-
toses primàries del PSC a Vilanova, 
això sí, sense pakistanesos pel mig.

PSC

El Director General de Transports de 
la Generalitat continua fent cas omís 
a les reivindicacions dels usuaris de 
la Hispano Igualadina-Monbus. Ni 
tan sols una moció aprovada pel ple 
de l’Ajuntament d’Igualada l’ha fet 
reaccionar. Com diria aquell, ¿i fins 
quan ha de durar la broma?

PERE PADROSA

L’Igualada Hoquei Club va arribar fins 
a les semifinals de la copa CERS. 
Malgrat no haver pogut accedir a la 
final, els igualadins van lluitar fins a 
l’últim moment, van forçar la pròrro-
ga i van acabar jugant-se l’accés a la 
final a la tanda de penals. Cal felici-
tar els jugadors i l’equip. Endavant!

IHC

Enguany l’Ateneu Igualadí celebra 
els 150 anys de la seva creació. El 
1863 va néixer l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera i malgrat els molts 
entrebancs que s’ha trobat al llarg 
d’aquest segle i mig, l’Ateneu es 
manté encara com a entitat referent 
de la nostra ciutat. Llarga vida!

Ateneu Igualadí



Sempre hem dit que la justícia social va es-
tretament lligada a l’alliberament nacional. 
Ara més que mai, això es fa palès amb cruel-
tat. Les condicions en les que “malviuen” 
moltes persones a Catalunya, ciutadans i 
ciutadanes teòricament amb els mateixos 
drets i deures que qualsevol altre, reclamen 
a les nostres institucions actuar en conse-
qüència. 
Les nostres institucions estan limitades, 
capades i supeditades a unes eines insufi-
cients per a fer front a aquests reptes. No 
només s’escapça l’autonomia del govern de 
la Generalitat de Catalunya o del Parlament, 
sinó també dels Ajuntaments que veuen 
que amb les lleis reformistes i recentralitza-
dores de l’Estat ja no tenen competències 
per ajudar als seus conciutadans. 
Aquest és l’escenari social del 2014, un de-
sastre absolut! 

El pressupost de Madrid continua mante-
nint despesa militar mentre retalla en drets 
socials bàsics i redueix dràsticament les 
transferències a les comunitats autònomes 
i entitats locals. I el pressupost català, de-
cidit a Madrid, sense ingressos propis i cla-
rament insuficient pels nivells de despesa 
en sanitat, educació i atenció social que les 
nostres ciutadanes i ciutadans mereixen. 
L’única esperança real que tenim per po-
der reduir les llistes d’espera per operar-se, 
mantenir una bona qualitat a les escoles 
o atendre com cal als nostres infants i a la 
nostra gent gran és continuar amb pas ferm 
cap a l’alliberament nacional. La indepen-
dència és absolutament necessària per po-
der assolir aquesta justícia social que Esque-
rra Republicana de Catalunya ha tingut en el 
seu ADN des de la seva fundació. 
Ni un pas enrere en el procés, ni ofertes 

d’última hora, ni terceres vies poden con-
vèncer a un poble que sap el que vol. Me-
reixem una societat on aquesta justícia so-
cial es palpi en igualtat d’oportunitats per 
tothom, independentment del sexe, lloc de 
procedència, llengua materna o condició 
socioeconòmica. 
Ni un pas enrere per construir una societat 
que garanteixi els drets socials. Sanitat uni-
versal, educació de qualitat i atenció social 
per qui ho necessiti garantint el dret a viure 
dignament.
La independència és necessària per cons-
truir un nou país per a tothom. On no es 
qüestioni la llengua i cultura pròpies respec-
tant les altres. Un nou país basat en drets i 
deures de ciutadania lliure, en la justícia, la 
igualtat d’oportunitats i en la democràcia.

NECESSITEM LA INDEPENDÈNCIA PER PODER ASSOLIR LA 
JUSTÍCIA SOCIAL

Alba Vergés
Presidenta ERC Igualada i diputada 
@AlbaVerges

Des d’Esquerra Igualada ens hem fixat un 
repte: millorar la relació que s’estableix 
entre ciutadania i administració. Creiem 
que aquest és el punt clau d’on ha de néi-
xer el nou model de ciutats. On el ciutadà 
deixi de ser un espectador amb dret a 
opinar cada quatre anys per passar a ser 
un agent actiu permanentment. Ras i curt, 
és passar de la suma d’individualitats que 
emeten el vot quadriennal a la constitució 
i reconeixement de la ciutat com a sub-
jecte col•lectiu capaç d’aconseguir tots 
plegats acords pel bé comú. Les grans 
decisions de ciutat han d’esdevenir fruit 
del consens col•lectiu, ja sigui a través de 
consultes ciutadanes, debats, fòrums o 
consells participatius. El ciutadà ha de ser 
consultat i l’administració assumir-ne les 
seves demandes. 
Per fer possible aquest model cal un can-
vi estructural tant de  l’administració com 
de la ciutadania. Tenim eines suficients per 
tirar-ho endavant però cal apostar-hi. Les 
noves tecnologies hi poden ajudar però 
cal més. El reforç dels barris i les seves as-
sociacions com a punt de trobada veïnal, 
equipaments de proximitat (actualment 
tenim associacions de barris que tenen la 
seu social en un altre barri!), espais amb 
models de cogestió o autogestió, una re-
lació més directa amb els representants. 

En aquest punt els regidors hauríem de 
dedicar més temps a trepitjar el carrer, a 
trobar-nos amb el ciutadà, i renunciar a 
passar hores al despatx, sovint inútils.
Possiblement, necessitarem més temps. 
Haurem de ser més transparents. Haurem 
de garantir l’accés universal a les noves 
tecnologies. Haurem d’implicar-nos més. 
Però els passos seran més ferms. Serem 
tots més responsables. I la ciutat millorarà.
Aquests són d’aquells canvis imprescin-
dibles per ser una ciutat millor i avançar. 
No és cap novetat ni revolució. Ja hi ha 
ciutats que aposten i treballen en aquest 
model. És possible fer-ho i justament, 
Igualada ja ha fet passos en aquest sen-
tit. Però cal continuar i no quedar-nos 
només amb aquesta paraula que tant ens 
agrada, la participació, però que sovint 
s’acompanya sense continguts. La partici-
pació és una cursa de fons, que requereix 
d’esforç, comprensió, renúncia, compro-
mís i empatia.
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ESCOLTAR EL CIUTADÀ

blocs.esquerra.cat/alba-verges



“La realitat ens imposa respon-
sabilitat, austeritat i eficiència. 
Tres eixos bàsics que verte-
bren la feina de la regidoria 
d’acció social i promoció perso-
nal. Sense ells, la nostra tasca 
no tindria sentit.
Molts dels nostres veïns es tro-
ben en situacions extremada-
ment difícils i és per això que 
hem d’esmerçar tots els nos-
tres esforços en donar respos-
tes i solucions a tota aquesta 
gent. És la nostra feina.”

L’Ajuntament d’Igualada, les entitats Càritas Arxiprestat 
Anoia-Segarra i Creu Roja Anoia i l’Escola Pia d’Igualada 
han renovat el conveni de gestió del Banc de Queviures 
de la ciutat. L’acord original datava de l’any 2009 i ara, 
després de quatre anys de feina conjunta, els quatre res-
ponsables han actualitzat el seu compromís, adaptant-lo a 
les necessitats actuals en base a l’experiència acumulada 
i contemplant les noves fonts de proveïment que el pacte 
original no recollia.

Nou conveni per a la ges-
tió del Banc de Queviures

JOAN TORRAS
Regidor d’acció social i promoció personal
@JoanTorras2011
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IGUALADA TREBALLARÀ PER SER 
CIUTAT AMIGA DE LA GENT GRAN
El ple municipal de febrer de l’Ajuntament d’Igualada va 
aprovar per unanimitat, la proposta del govern munici-
pal d’iniciar el procés d’adhesió de la capital de l’Anoia a 
la Xarxa Global de Ciutats Amigues de la Gent Gran de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest és un 
procés que ja han començat o culminat altres municipis 
catalans, com Barcelona, Manresa, Vic o Berga, i que su-
posa un trajecte de cinc anys de durada fins a integrar-se 
en la xarxa, que compta amb més d’un centenar de ciutats 
d’arreu del món. Després de l’acord de ple d’ahir, el con-
sistori traslladarà immediatament a l’OMS la seva voluntat 
d’adherir-se al programa, un procés en el qual comptarà 
amb l’acompanyament de la Diputació de Barcelona.

                  JOAN TORRAS - ACCIÓ SOCIAL

BANC SOCIAL D’ARTICLES 
REUTILITZABLES I MATE-
RIAL INFANTIL
L’Ajuntament d’Igualada, conjuntament 
amb la Fundació Sociocultural Atlas i l’Obra 
Social “la Caixa”, i amb la col•laboració de 
Creu Roja, Càritas d’Igualada i l’empresa 
pública PIMHA, posaran en marxa l’any 
2014 un banc social d’articles reutilitza-
bles per a la llar i material infantil adreçat 
a famílies amb pocs recursos. El projecte 
s’emmarca en el Pacte Social per Igualada, 
el conjunt de catorze mesures engegat ara 
fa més d’un any pel consistori, amb la vo-
luntat de fer costat a aquells que més estan 
notant els efectes de la crisi, involucrant al-
hora les entitats d’àmbit social del municipi.
El banc té com a funció principal la recepció 
i la supervisió de diferent tipus de material 
per a la seva posterior donació a persones 
en situació de pobresa que ho necessitin. 

MESURES EDUCATIVES PER ALS 
JOVES QUE COMETIN INFRAC-
CIONS
L’Ajuntament d’Igualada proposarà, a aquells menors 
d’edat que cometin infraccions lleus contemplades en 
l’Ordenança de les Persones, els Béns i la Tinença 
d’Animals mesures educatives alternatives a la sanció 
econòmica que els correspondria en la normal aplicació 
d’aquest reglament. Aquesta va ser una proposta de la 
Síndica de Greuges d’Igualada que el govern format per 
CiU i ERC es va comprometre a impulsar el passat estiu 
i que aquest dimarts, 19 de novembre, ha rebut el suport 
de tots els grups municipals, que hi han votat de forma 
unànime. Segons ha explicat el tinent d’alcalde d’Acció 
Social, Joan Torras, l’objectiu és “fer que els joves que in-
fringeixen la normativa aprenguin quin és el mal que han 
fet, coneguin com reparar-lo i, al cap i a la fi, la infrac-
ció no s’acabi tancant només amb una multa econòmica 
que acabin pagant sempre els seus pares”. Els joves que 
siguin denunciats se’ls proposarà prestar voluntàriament 
treballs en favor de la comunitat, entre d’altres.
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“El canvi de rumb del Con-
sell Municipal de Joventut, 
fruit de l’aprovació del nou re-
glament, confirma la voluntat 
d’aprofundir en la participació. 
La novetat més important del 
nou reglament és la incorpo-
ració del caràcter executiu del 
Consell a través de les comis-
sions i el pressupost partici-
patiu que aporta Joventut. La 
nova època d’aquest òrgan ha 
de servir per augmentar-ne la 
participació i la incidència”.

Igualada va acollir el passat divendres, 21 de febrer, la tercera edició de la 
Fira Igd Universitària, impulsada pel departament de Joventut de l’Ajuntament. 
Al llarg d’aquesta jornada, gairebé mil quatre-centes persones van visitar el 
recinte de l’Escorxador d’Igualada, la gran majoria durant el matí, igualant 
d’aquesta manera l’assistència de l’any anterior. El regidor de Joventut de 
l’Ajuntament, el republicà Joan Requesens, destaca que “després de tres edi-
cions podem afirmar que aquesta fira està ja del tot consolidada al territori” i 
afegeix que “tant els centres que han vingut a fer les seves propostes com els 
joves i professors que l’han visitat ens han traslladat la seva satisfacció pel 
bon funcionament de l’esdeveniment i la facilitat d’interacció que hi ha entre 
oferents i interessats en un escenari reduït i proper com és aquest”.

EXCEL•LENT ACOLLIDA DE LA TER-
CERA EDICIÓ DE LA FIRA IGUALADA 
UNIVERSITÀRIA

JOAN REQUESENS
Regidor de joventut i cooperació
@JoanRequesens
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FUTUR ESPAI PER LES ENTITATS CULTURALS I 
JUVENILS D’IGUALADA 
L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat un projecte que vol dotar la ciutat d’un nou 
espai on hi tinguin cabuda les diferents iniciatives impulsades pels col•lectius 
joves i associacions culturals locals. La iniciativa neix de la creixent i evident 
percepció que hi ha entitats i joves que necessiten espais on fer créixer les 
seves inquietuds i els seus projectes culturals, artístics, creatius, formatius o 
de lleure. Recentment, grups musicals, entitats socials, associacions culturals 
i diferents agrupacions juvenils, han fet arribar al govern de la ciutat el seu de-
sig de comptar amb un espai on desenvolupar iniciatives pròpies. La voluntat, 
és posar a disposició dels col•lectius joves, però també culturals i socials, un 
espai on se sentin còmodes, que se’l sentin seu, on tinguin una considerable 
implicació en la gestió i on la participació de l’Administració sigui la mínima 
indispensable. Vol ser un banc d’idees, un lloc on les iniciatives dels joves 
rebin impuls.

APROVADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
DEL CONSELL DE JOVENTUT 
En el ple municipal ordinari del mes de març es va aprovar la modificació del 
reglament del Consell Municipal de Joventut. Amb aquest acord es culmina 
un procés de reflexió i treball dut a terme durant tot un any sobre el model de 
participació dels joves a l’Ajuntament d’Igualada. Aquest és un òrgan de par-
ticipació sectorial de naturalesa consultiva, amb una finalitat de participació, 
que vol promoure i canalitzar la reflexió conjunta del consistori amb les entitats 
i ciutadans vinculats al sector de la joventut.
L’abril de 2013 es va decidir, en sessió plenària del Consell, l’inici d’un procés 
de reforma del reglament de l’òrgan de participació i es va optar per reformar 
el reglament, fent que aquest acabés sent un òrgan regulador dels processos 
participatius i que es creessin comissions de treball entre ple i ple que tingues-
sin capacitat executiva. A la revisió també es van afegir canvis al reglament 
per fer-lo més actualitzat i que esdevingués més atemporal. A més a més de 
comptar amb la participació directa i constant dels joves en la nova redacció 
del reglament, fins al dia de la seva aprovació.
El regidor republicà, Joan Requesens, ha valorat positivament aquesta mo-
dificació valorant-la com “un pas endavant en la participació dels joves i la 
interlocució amb l’Ajuntament”. D’altra banda ha destacat especialment “la im-
portància del debat que hi ha hagut i el treball que han realitzat els joves per 
reimpulsar aquest òrgan”.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament, el 
republicà Joan Requesens, destaca “la 
gran feina que van dur a terme la direcció 
de l’esdeveniment i els seus coordinadors 
i monitors” i afegeix que “la valoració per 
part del consistori d’una edició especial 
d’aniversari en la qual hem doblat nova-
ment els dies de celebració és enormement 
positiva”. 
El Saló de la Infància, considerat 
l’esdeveniment nadalenc per excel•lència a 
Igualada juntament amb la Festa dels Reis, 
celebra el seu trentè aniversari. Va ser 
impulsat originàriament per l’Ajuntament 
per tal de donar una alternativa als infants 
durant les vacances de Nadal. La idea va 
sorgir arrel del Festival de la Infància de 
Barcelona, un espai on nens d’arreu de 
Catalunya es trobaven per fer tornejos es-
portius. El seu principal impulsor va ser el 
regidor de Joventut, Festes i Parcs i Jardins 
d’aquella època, Josep Ramon i Gumà, que 
va creure en la possibilitat de fer un Festival 
a mida per la nostra ciutat.

EL SALÓ DE LA INFÀNCIA 
VA REBRE MÉS DE 17.000 
VISITANTS
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Josep-Maria Terricabras Nogueras (1946) 
és Catedràtic de Filosofia i Director de 
la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani de la Universitat de Girona, 
i membre de l’institut d’Estudis Catalans.
 
PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL 
// Després de llicenciar-se en filosofia a 
la Universitat de Barcelona, va ser becari 
de la Universitat de Münster (Alemanya), 
del St. John’s College (Cambridge / An-
glaterra) i investigador a la Universitat de 
Berkeley (Califòrnia / EUA). És doctor per 
les universitats de Münster i de Barcelona. 
Va ser professor tutor a la Universitat de 
Münster, durant 9 anys catedràtic de filo-
sofia de l’Institut Sant Elm, de Sant Feliu 
de Guíxols, i professor encarregat de curs 
del Departament de Matemàtiques de la 
Facultat d’Informàtica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Pertany a dife-
rents Acadèmies internacionals: la Leibniz 
Sozietät der Wissenschaften zu Berlin; la 
New York Academy of Sciences i el Cen-
tro Filosofico Internazionale Karl-Otto Apel 
(Acquappesa-Coseza, Itàlia). L’any 2000 
va rebre la Medalla Narcís Monturiol al 

mèrit científic i tecnològic, concedida pel 
Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. És membre del Consell de la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Ca-
talunya i del Consell Consultiu de la Fun-
dació Universitària Balmes, de la Universi-
tat de Vic. També és membre de diversos 
Comitès Científics de revistes nacionals i 
internacionals.
Ha publicat 16 llibres, ha participat en dot-
zenes d’obres col•lectives i ha escrit més 
de 50 articles d’interès científic en català, 
castellà, alemany, anglès, francès, italià, 
polonès i basc. Ha traduït obres de L. Witt-
genstein, F. Nietzsche i S. Freud. Ha adap-
tat al català el projecte “Philosophy for
Children” de M. Lipman i ha dirigit 
l’actualització del Diccionario de Filosofía 
de J. Ferrater Mora. La seva especialitat 
acadèmica és la filosofia contemporània, 
especialment la filosofia del llenguatge, 
l’ètica, la lògica i la teoria del coneixement. 

COMPROMÍS I PAÍS // Membre del PEN 
Català, és president del Comitè de Tra-
ducció i Drets Lingüístics del PEN Inter-

nacional, des d’on ha dirigit la redacció del 
Manifest de Girona (2011) sobre els drets 
lingüístics, que ha estat traduït a més de 
70 idiomes. És membre del Comitè d’Ètica 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona, 
Col•legiat d’Honor del Col•legi de Metges 
de Girona, membre de la Junta de Govern 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, 
assessor del Consell de la Gent Gran de 
Catalunya i membre de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana.
Participa habitualment, des de fa anys, en 
mitjans de comunicació, tant escrits com 
de ràdio i de televisió. El 2003 va obrir un 
portal de filosofia a Internet i actualment 
se’l pot trobar a la xarxa (www.terricabras.
net; @jmterricabras; www.facebook.com/
terricabras).

PERFIL POLÍTIC // El passat 30 de novem-
bre ERC el va triar com a candidat del partit 
a les eleccions europees. Tot i no ser mili-
tant de l’organització, Terricabras és el cap 
de cartell dels Republicans. El partit liderat 
per Oriol Junqueras aposta per la mateixa 
fórmula en què va concórrer a les passa-
des eleccions espanyoles, amb un cap de 

Josep Maria Terricabras, 68 anys, és la persona escollida per encapçalar la candidatura d’ERC a les eleccions euro-
pees. És una persona independent, sense cap carnet de partit, amb un ferm compromís amb el país i la seva socie-
tat. És Catedràtic de Filosofia i membre de l’institut d’Estudis Catalans. Treballador incansable i generós, així és com 
el defineixen els que el coneixen. Domina fins a 6 llengües diferents (català, castellà, anglès, alemany, francès i italià)

QUI ÉS JOSEP MARIA 
TERRICABRAS?
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files independent, de la societat civil. 
Davant del currículum espectacular 
de Terricabras, els seus companys de 
feina i d’entitats també en destaquen 
les seves qualitats com a persona. En 
Ramon Fàbrega, Secretari de la Càte-
dra Ferrater Mora (UdG), destacava 
després de l’elecció de Terricabras 
com a candidat d’ERC a les europees, 
que aquest “té una gran capacitat de 
treball”. Joan Vergés, professor titular 
de Filosofia moral i política de l’UdG 
assegurava que “li agrada implicar-se 
i mostrar un compromís profund amb 
tot el que fem (a l’Universitat). És una 
persona molt generosa”. 
És ben conegut per a tothom que 
l’exconseller Ernest Maragall serà el 
número 2 de la candidatura d’ERC a 
la propera contesa electoral, encarnant 
l’essència progressista i d’esquerres 
anteriorment capitanejada pel PSC. 
L’exconseller Maragall lidera una nova 
formació política, Nova Esquerra Cata-
lana (NEC) que s’ha aliat amb ERC per 
afrontar plegats els comicis europeus. 
Aquest tàndem Terricabras-Maragall 
pretén oferir una oferta atractiva per 
aquells ciutadans d’esquerres i que 
apostin per la independència de Cata-
lunya.

TERRICABRAS NO NECESSITARÀ 
TRADUCTORS // El candidat d’ERC 
no tindrà gaire problemes  per enten-
dre i fer-se entendre al Parlament Eu-

ropeu. El filòsof domina fins a 6 llen-
gües diferents (català, castellà, anglès, 
alemany, francès i italià) que, per cert, 
li aniran molt bé per explicar -de la ma-
nera més planera i entenedora possi-
ble- la situació que viu el País. Terri-
cabras serà una de les veus catalanes 
a Brussel•les que haurà d’explicar el 
procés en el que està immersa la so-
cietat catalana alhora que intentar fer 
entendre als col•legues europeus que 
Espanya bloqueja qualsevol esperança 
de diàleg. 

LES ENQUESTES, A FAVOR // Les úl-
times enquestes sobre els resultats de 
les eleccions europees són favorables 
a ERC. La forquilla que podria obtenir 
l’opció independentista és d’entre 2 
i 3 diputats, un resultat que mai hau-
ria aconseguit el partit republicà. Per 
primera vegada a la història Esquerra 
podria guanyar les eleccions a Ca-
talunya, passant per davant de CiU i 
PSC.  Aquests resultats encara són 
més significatius ja que en les darreres 
cites electorals ERC s’havia presentat 
conjuntament amb altres forces políti-
ques (BNG, EA, Aralar...) mentre que 
en aquesta ocasió ho fa gairebé en 
solitari (tot i que compta amb el suport 
de NeC, el partit d’Ernest Maragall). 
Sense anar més lluny, la coalició que 
va formar amb aquests partits en les úl-
times eleccions al Parlament Europeu, 
va aconseguir un escó. 

Un any més, la Federació Comarcal 
d’ERC a l’Anoia va commemorar la 
proclamació de la República Catalana 
per part del President Macià, en el seu 
83è aniversari, amb un soparque va 
reunir a 200 militants, simpatitzants i 
amics de la comarca. 
En aquesta edició, la persona convi-
dada va ser el candidat d’ERC a les 
properes eleccions europees Josep 
Maria Terricabras, qui va destacar que 
“estem a punt d’iniciar la campanya, 
estem animats i il·lusionats, ja que 
els nostres objectius són ben vistos 
per la ciutadania. Volem avançar cap 
a l’Europa de les persones i deixar 
enrere l’Europa dels bancs”. Fent re-
ferència al debat al Congrés dels Di-
putats sobre la consulta del 9 de nov-
embre, Terricabras va assegurar que 
“Fa tant de temps que sentim cants de 
sirena, que deuen ser en playback”. El 

filòsof considera que les propostes de 
Madrid per impedir l’exercici del dret 
a decidir no són més que “xiulets que 
fa un mateix quan està sol i té por. 
Nosaltres no tenim por”. El candidat 
d’ERC també va subratllar la neces-
sitat de combatre la “hispanoaddicció” 
d’alguns catalans davant els atacs de 
l’Estat contra Catalunya. Finalment. 
Terricabras va demanar als catalans 
una participació massiva el 25-M, 
“Europa ens interessa [...] i ens ha de 
veure interessants”, va explicar
En el decurs de l’acte es va atorgar 
el Premi Estel Blanc, la seva dese-
na edició, al matrimoni de militants 
d’ERC d’Igualada Benet Asensio i 
Glòria Puiggròs, en reconeixement a 
la seva trajectòria i dedicació a ERC, 
amb més de trenta-cinc anys de mi-
litància activa al partit i d’infatigable 
compromís amb el país.

COMMEMORACIÓ DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA REPÚBLICA CATALANA I PREMI ES-
TEL BLANC A BENET ASENSIO I GLÒRIA 
PUIGGRÒS



En el Ple Ordinari Municipal del passat 17 de desembre, s’aprovà un mo-
ció de suport de l’Ajuntament d’Igualada a la celebració de la consulta del 
proper 9 de novembre de 2014. El grup d’Esquerra Republicana (ERC) 
va presentar la moció que va sumar l’adhesió d’altres grups municipals: 
CiU, ICV i també del PSC. Aquests mateixos grups (ERC, CIU, PSC, 
ICV) que sumen 18 regidors, són els que hi van votar a favor, deixant 
els vots del no pels 2 representants del PP i un de PxC. L’Ajuntament 
d’Igualada ha mostrat reiteradament el suport al procés d’independència 
que està vivint el país. Entre altres mocions aprovades, cal destacar 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Segons la moció presentada pels republicans, “per primer cop en la his-
tòria els ciutadans de Catalunya serem convocats a votar sobre la inde-
pendència. Una doble pregunta que concilia la voluntat d’incloure tots els 
partidaris del dret a decidir i la claredat L’acord històric entre les forces 
partidàries del dret a decidir atorga una  majoria parlamentària amplís-
sima en favor de pregunta a la ciutadania sobre la independència. La 
victòria és a les nostres mans, només cal que ens mobilitzem en aquest 
moment històric com sempre hem volgut fer.
La revolució democràtica acaba de començar. Sabem que votar és la 
via, i ningú ens apartarà dels camins de la democràcia. La voluntat del 
poble s’haurà de manifestar a les urnes, i cap marc legal podrà impedir-
ho, perquè seria antidemocràtic”.

L’Ajuntament d’Igualada dona suport a la cele-
bració de la consulta per la independència

L’Ajuntament d’Igualada i el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) han 
presentat aquest dimecres el projecte conjunt que ha d’acabar convertint 
l’actual llar d’infants de La Ginesta en un centre dia per a la tercera edat 
de cara a l’any 2015. La passada setmana, el consistori ja va avançar la 
seva intenció de traslladar l’activitat educativa d’aquest centre a l’edifici de 
L’Espígol, una decisió motivada per la progressiva caiguda de la demanda 
de places escolars entre 0 i 2 anys, per raons demogràfiques i econòmiques.

EL CSSI CONVERTIRÀ LA GINESTA EN UN CENTRE DE 
DIA

NOVA OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament d’Igualada ha posat en marxa aquest any 2014 una nova Ofici-
na d’Atenció Ciutadana (OAC) al seu edifici central que, segons ha explicat 
aquest dimecres l’alcalde, Marc Castells, farà que l’Administració local “sigui 
cada cop més propera al ciutadà, més professional en la seva acció i més 
senzilla i intuïtiva en tots els seus tràmits”. Tot plegat, afegeix, contribuirà “a 
crear una ciutat més amable i a canviar en positiu la relació entre l’Ajuntament 
i les persones”.A banda, lligat també amb aquest impost i segons s’ha avançat 
també aquest dimarts, el govern d’Igualada està enllestint aquests dies el de-
talls per a oferir subvencions per l’IBI de l’habitatge habitual a aquells pen-
sionistes de més de 65 anys que tinguin un nivell de renda 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 segueix la mateixa 
sensibilitat”. Amb el lema Atenció ciutadana, més fàcil i ràpid el canvi s’ha dut 
a terme bàsicament en tres vessants: l’humà, amb la selecció i formació de 
nous agents d’atenció ciutadana, el físic i estètic, amb una remodelació de la 
planta baixa de l’edifici consistorial, i el virtual, amb la implantació d’una nova 
plataforma que permet dur a terme tràmits a través Internet.
La reforma de l’espai i l’adquisició de l’equip informàtic ha tingut un cost de 
57.000 euros, finançats en un 86% per la Diputació de Barcelona. El nou 
servei d’atenció ha començat a funcionar aquest 7 de gener i es preveu que 
estigui completament desplegat i a ple rendiment al mes de juny. Imma Sote-
ras, regidora de Promoció de la Ciutat i Coordinació, explica que “la nova OAC 
implicarà una millora molt significativa en tres canals d’atenció al ciutadà, on-
line, telefònic i presencial”.
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Sóc independentista, també, perquè vull la 
igualtat entre tots els éssers humans. Ne-
gres o blancs, alts o baixos, homes o do-
nes. No trobo que sigui correcte que uns 
éssers humans, en aquest cas espanyols, 
diguin a uns altres éssers humans, cata-
lans en aquest cas, que no ho poden ser. 
Que han de ser i seran espanyols, perquè 
ells ho diuen i prou. I perquè també ho 
diuen unes lleis que un dia es van inventar. 
Un ésser humà no pot negar mai a un altre 
ésser humà ser el que vulgui ser, és un 
principi elemental i tan primari que sembla 
que no sigui important esmentar-lo.
Aquests temps que estem vivint m’han fet 
venir al cap pensaments que em ve de gust 
de compartir amb vosaltres. Com a català, 
si demà la Vall d’Aran, país occità dintre 
de Catalunya, decidís independitzar-se, jo 
no hi posaria cap mena d’inconvenient, al 
contrari. No se m’acudiria mai dir-los-hi a 
la gent de l’Aran que les lleis del meu país 

fan impossible que el seu país sigui lliure. 
Qui sóc jo per dir-li a un aranès que ell no 
pot ser el que jo també vull ser, un ciutadà 
lliure que vol viure a un país lliure.
Quan això passa, quan uns humans no 
deixen a uns altres humans ser com ells 
són, ser estat en el cas que ens ocupa, 
trobo a faltar algú (estament, institució, 
grup se savis...) que expliqui a aquests hu-
mans que imposen lleis i teories injustes, 
que van equivocats, que no estan actuant 
correctament, que no té cap lògica no 
deixar ser a un altre el que tu ets. És injust 
i inacceptable. Organismes com la ONU 
o la Unió Europea haurien de fer d’àrbitre 
en aquests conflictes però no ho fan. I per 
què? Doncs perquè són clubs d’estats que 
es tapen les vergonyes els uns als altres 
i han renunciat a impartir justícia quan a 
un punt del món hi ha conflicte. Quan la 
Unió Europea diu que el cas català és un 
conflicte intern de l’Estat Espanyol, m’està 

dient que jo, com a ciutadà europeu, 
m’haig de fotre si l’estat al qual pertanyo 
no respecta els principis democràtics que 
se suposa que han de respectar i complir 
tots els països que en formen part. He en-
tès el missatge de la UE. I també he entès 
que la UE, ara com ara, no em serveix.
Fa pocs mesos vaig estar a Oslo, capital 
de Noruega. No vaig vuere manifestacions 
de ciutadans d’Oslo demanant l’ingrés a 
la UE, ni vagues generals per demanar 
l’adhesió a la UE, ni plors ni llàgrimes per 
no pertànyer a la UE. Vaig veure tot el 
contrari, un país que se’n surt i que té una 
renda per càpita més alta que qualsevol 
país pertanyent a la UE, com Suissa si fa 
o no fa, que tampoc hi és. LLavors, els ca-
talans, per què hauríem d’ingressar a un 
club d’estats que no ens ha ajudat gens ni 
mica a ser-ho? Jo em sembla que no m’hi 
vull barrejar amb aquest tipus d’humans.

ENS CONVÉ SER MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA
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Bernat Dàmaso
ERC Igualada

La secció local d’ERC d’Igualada, en 
assemblea ordinària anual, va reelegir 
en segon mandat a Alba Vergés com a 
presidenta de l’executiva republicana 
igualadina. Alba Vergés, que actualment 
és diputada al Parlament de Catalunya, 
exerceix de presidenta local des de fa dos 
anys, després que el regidor Joan Torras 
va deixar aquesta responsabilitat de partit. 
Juntament amb Vergés, la nova executiva 
local està formada per Joan Requesens, 
a la vicepresidència i responsable de co-
municació; Martí Prat, a la secretaria de 
finances; Toni Claramunt, a la secretaria 
d’organització; Bernat Dàmaso, a la secre-
taria d’imatge i comunicació; Magda Coll, 
a la secretaria de la dona; Toni Martínez, a 
la secretaria de política municipal; i Gem-
ma Marsal, representant de les JERC. 

També formen part de l’executiva, com a 
vocals, Joan Manel Tomàs, Lourdes Olive-
ras, Joan Boix, Enric Asensio, Vicenç de 
Paz, Albert Thomas, Benet Asensio, Jordi 
Monroig i Joan Torras.
La candidatura de presidència i executi-
va local liderada per Alba Vergés va ser 
l’única presentada i va ser votada per una-
nimitat dels presents.
A part d’aquesta votació, durant 
l’assemblea es van presentar els informes 
de gestió de la presidència, tresoreria i del 
grup municipal, els quals van ser aprovats 
per unanimitat.

ALBA VERGÉS REELEGIDA PRESIDENTA LOCAL D’ERC

En el passat ple de gener, el regidor repu-
blicà Joan Requesens va presentar al ple 
una moció que recull que defensa el san-
cionament dels immobles permanentment 
desocupats propietat d’entitats financeres 
i altres grans empreses. Aqueta moció va 
en la línia de les aprovades recentment 
en d’altres municipis, com és el cas de 
Terrassa. Basant-se en la llei del Dret a 
l’Habitatge de Catalunya, que estableix 
com a utilització anòmala d’un habitatge la 
seva desocupació permanent i injustifica-
da, que ennumera diverses mesures que 
les administracions han d’adoptar per a 
evitar la desocupació permanent dels im-
mobles, i que tipifica com a infracció molt 

greu en matèria de qualitat del parc immo-
biliari mantenir l’habitatge desocupat, per-
met sancionar aquests actuacions. I les 
quantitats obtingudes s’hauran de destinar 
al finançament de polítiques públiques 
destinades a garantir el dret a l’habitatge. 
Requesens va manifestar “que la gent 
d’ERC estem implicats a fons amb la gent 
que està patint el problema de l’habitatge, 
la gent que pateix la pobresa derivada de 
la crisi econòmica. I per això, amb aques-
ta moció, proposem que l’Ajuntament 
d’Igualada sigui exigent amb les entitats 
financeres, demanant-los aquest compro-
mís en augmentar l’oferta de lloguer so-
cials amb els pisos buits d’aquestes enti-

tats financeres i grans empreses, i aplicant 
la Llei de l’Habitatge de Catalunya, amb 
totes les mesures per a promoure l’accés 
a l’habitatge que preveu, evitant usos anò-
mals o especulatius dels habitatges.”
Entre els acords aprovats, es recull el com-
promís municipals amb les disposicions 
de la pròpia llei del Dret a l’Habitatge, la 
reducció de pisos buits i aprovació d’un 
Pla Municipal d’Habitatge, procedir als 
requeriments corresponents als propieta-
ris dels immobles, imposar multes i iniciar 
procediments sancionadors per infracció 
molt greu en els casos que es mantingui 
la desocupació.

ERC PRESENTA AL PLE UNA MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES DESOCUPATS D’ENTITATS 
FINANCERES I GRANS EMPRESESAL



‘EL CÀNCER M’HA FET VALORAR CADA DIA DE LA MEVA VIDA’
Més de 100 joves van fer petita la sala 
desocis de l’Ateneu igualadí, que va acollir 
la xerrada de les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana d’Igualada sobre el càncer entre 
la gent jove, el passat 8 de març. Núria 
Riba i Meritxell Garriga, dues igualadines 
de 20 anys, van explicar com havien viscut 
el càncer que van patir i que han superat. 
També les acompanyaven Vanessa Cortí, 
psicooncòloga, i Gina Teruel, vicepresiden-
ta de l’Associació espanyola contra el càn-
cer d’Igualada.

NÚRIA RIBA I MERITXELL GARRI-
GA, DUES HEROÏNES QUOTIDIA-
NES // Núria Riba va ser diagnosticada fa 
tres anys amb un limfoma B Hodgkinks tot i 
que ella ho destaca com “una experiència” 
amb molts aspectes negatius però de la 
qual n’ha après molt. Durant la xerrada va 
treure ferro de les parts més complicades 
de la malaltia contraposant-ho amb tot el 
que havia après.
En la mateixa línia explicava el seu cas Me-
ritxell Garriga, que amb només 16 anys li 
van trobar un càncer de tiroides que va ha-
ver de combatre amb radioteràpia i, alhora, 
amb força i valentia. Durant uns mesos va 
perdre la veu per l’afectació del tractament 
així com li va provocar greus molèsties, 
factors que no van ser suficients per evitar 

que ella, aquell mateix any, anés al viatge 
final de 4t d’ESO ja que “necessitava anar-
hi, tot i que els metges em deien que no 
ho fes”.
Vanessa Cortí, psicooncòloga especialitza-
da en gent jove, va voler destacar la valen-
tia de les dues joves així com va admetre 
que entre els joves la manera d’afrontar el 
càncer és significativament més positiva, 
per norma general, que entre la gent més 
gran però que cal una gran força de volun-
tat i ser “molt forts”.

CAL LLUITAR TOTS JUNTS CON-
TRA EL CÀNCER // La Vicepresidenta 
de l’AECC a Igualada i que també va pa-
tir un càncer, Gina Teruel, va destacar la 
importància de lluitar “tots junts contra el 
càncer” i “col·laborar en taules informatives 
i pedagogia per evitar exposicions i riscos 
que en puguin afavorir l’aparició”.
Gemma Marsal, moderadora de la taula i 
secretaria d’organització de les JERC Igua-
lada, va voler recordar la recent pèrdua 
de la periodista Tatiana Sisquella, també 
malalta de càncer així com va voler agrair 
la participació de les quatre ponents a la 
xerrada destacant “la gran importància que 
té poder explicar el vostre cas i com pot 
servir a la gent que pateix una situació si-
milar”.  

LES JERC ANOIA FAN PAPER DE VÀTER DE LA LLEI WERT
Les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
l’Anoia van iniciar una campanya de rebuig 
a la llei i al ministre Wert fent-ne paper hi-
giènic i que s’ha saldat amb un èxit absolut. 
Les JERC de l’Anoia van presentar en roda 
de premsa la campanya contra la LOMQE 
que consistia amb la producció de 1000 
rotllos de paper de vàter on hi apareix la 
fotografia del ministre així com algunes de 
les seves cites “cèlebres”: com per exem-
ple “nuestro interés es españolizar a los 

niños catalanes”, entre d’altres.
Segons el portaveu de les JERC Iguala-
da, David Prat, aquesta és “l’única utilitat 
que li han trobat a la nova llei d’educació 
impulsada pel ministre José Ignacio Wert”. 
Prat afegeix que l’atac “frontal al sistema 
d’immersió lingüística del país és un autèn-
tica aberració. La llei Wert és un còctel de 
despropòsits. És un retrocés cap al fran-
quisme més ranci”.

   REVISTA ERC IGUALADA       JERC IGUALADA-ANOIA
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MÉS DE 100 JOVES DINEN AMB ORIOL JUNQUERAS A IGUALADA
El passat 5 d’abril, coincidint amb la visita d’Oriol Junqueras a 
Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, les JERC Igua-
lada van organitzar un dinar amb 
el president d’ERC que va reunir 
més de 100 joves de la comarca, 
a l’Ateneu Igualadí.
El dinar va finalitzar amb un torn 
obert d’intervencions per part dels 
joves, que li van adreçar tot tipus 
de qüestions i preguntes referents 
a la situació actual del país i al 
seu futur. Junqueras va destacar 
que “un Estat propi no és la solu-
ció a tots els problemes, sinó que 
és una eina que ens servirà per 
prendre les decisions nosaltres 
en lloc que ho faci l’estat espan-

yol” i va assegurar que “el 9 de novembre votarem perquè el poble 
ho vol i a més a més guanyarà el sí-sí”. Finalment, davant del 

nombrós públic jove, va demanar la 
seva “implicació” amb el país i en la 
construcció del nou Estat.
Les JERC (Joventuts d’Esquerra Re-
publicana d’Igualada) valoren molt 
positivament la cita i en destaquen la 
importància de la implicació juvenil. 
El portaveu de les JERC d’Igualada, 
David Prat, assegura que “els més 
de 100 joves que ens van acompan-
yar són la constatació del compromís 
i l’interès del jovent en vers el país i 
la política. No és cert que els joves 
en passin, i l’exemple més clar és el 
dinar de dissabte”.
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EL PLE APROVA UNA MOCIÓ DE JERC EN SUPORT ALS USUARIS I 
TREBALLADORS DE LA HISPANO IGUALADINA-MONBUS
El ple municipal d’aquest mes de març, 
ha aprovat amb els vots favorables del 
PSC, ERC, ICV, i PP i amb les absten-
cions de CiU i PxC, una moció de suport 
als usuaris i treballadors de la Hispano 
Igualadina-Monbus.

PROBLEMES I GREUGES HIS-
TÒRICS // En la seva part expositiva, la 
moció presentada pel regidor republicà 
Joan Requesens a proposta de les JERC, 
recorda que aquest “servei d’autobús 
Igualada-Barcelona és el corredor amb 
la mitjana d’ocupació més alta de Cata-
lunya”, que “les reclamacions respecte la 
ineficiència de la Hispano Igualadina són 
històriques” i que “des de que Monbus va 
comprar l’empresa igualadina a finals del 
2008, la majoria de problemes no tan sols 
continuen sense resoldre’s sinó que alguns 
d’ells s’han agreujat.”
També recorda que “fa unes setmanes 
els treballadors de la Hispano Igualadina-
Monbus van denunciar que la direcció de 
la companyia exigeix als treballadors que 
manipulin els sistemes de control que ga-
ranteixen el compliment dels temps de 
conducció i descans” i afegeixen que “s’ha 
arribat a l’acomiadament de treballadors 
per no fer-ho”. A més, també denuncien l’ 
“insuficient manteniment dels vehicles” i els 
“repetits incompliments dels serveis “.
Finalment reclama que “la Direcció Gene-
ral de Transports de la Generalitat de Ca-
talunya hauria de fer un control exhaustiu i 
intens per tal de vetllar no només pel bon 
servei sinó per la seguretat dels viatgers i 
el manteniment dels seus vehicles. Cal re-
cordar que un bus es va incendiar en circu-
lació amb 35 passatgers a dins a causa de 
la falta de manteniment del vehicle, segons 
els Mossos d’Esquadra”.

LA XARXA EXPRÉS.CAT, UN PAS 
ENDAVANT PERÒ ENCARA INSUFI-
CIENT // El text reconeix que “si bé és cert 
que recentment es van incorporar 3 auto-
busos nous pel servei Igualada-Barcelona 
i que és un canvi positiu, des de JERC 
creiem que encara és insuficient.

“Fa unes setmanes els treba-
lladors de la Hispano Iguala-
dina-Monbus van denunciar 
que la direcció de la compan-
yia exigeix als treballadors 
que manipulin els sistemes de 
control”

DEMANDES AL GOVERN // En els 
acords aprovats pel ple municipal es 
sol·licita a la Generalitat còpia del con-
tracte-empresa entre Hispano Igualadi-

na-Monbus i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el termini d’una setma-
na. Es marca un termini de set dies, i en 
el cas que es negui a entregar una còpia 
del contracte-empresa a l’Ajuntament, es 
demanarà a la Generalitat que emeti un 
informe jurídic que contempli el rescat de 
la concessió d’Hispano Igualadina-Monbus 
per cobrir el corredor Igualada-Barcelona.
Així també, s’insta la Generalitat a exercir 
un control exhaustiu i minuciós en el man-
teniment tècnic dels vehicles i que no es 
permeti més la circulació d’autobusos que 
posen en perill la seguretat dels viatgers. 

LES JERC RECLAMEN SOLUCIONS 
REALS I IMMEDIATES //  Les Joven-
tuts d’Esquerra Republicana d’Igualada 
reclamen ‘solucions reals’ respecte la gran 
quantitat de problemes i deficiències que 
presenta Hispano Igualadina-Monbus. El 
recent anunci de la incorporació de 3 busos 
a la xarxa exprés.cat que comportarà més 
busos directes a Barcelona és un “pedaç”, 
segons les joventuts republicanes.  
Les JERC demanen a tots els agents impli-
cats -Generalitat, empresa i govern muni-
cipal- que facin tot el possible per solven-
tar “d’una vegada per totes” els greuges i 
problemes que crea aquesta empresa als 
ciutadans de la comarca, i molt especial-
ment als joves.
Afirmen també que “més viatges directes 
Barcelona-Igualada són absolutament ne-
cessaris i lamenten que s’hagi tardat tant 
en posar fil a l’agulla”. A més a més asse-
guren que “en una reunió que vam tenir 
amb el Director General de Transports de

la Generalitat, Pere Padrosa, se’ns va dir 
que no hi havia necessitat d’incorporar més 
viatges directes i que les principals franges 
horàries estaven cobertes. Amb la incor-
poració d’aquests busos es demostra que 
això és fals i que, a més a més, la Gene-
ralitat exerceix un proteccionisme absolut 
i incomprensible a Hispano Igualadina-
Monbus. No sabem a canvi de què”.
Les JERC Igualada, per tant, reclamen que 
“el Departament de Territori de la Genera-
litat faci un control exhaustiu a l’empresa, 
que faci cas als centenars de reclamacions 
dels usuaris i que treballi de debò per obli-
gar a l’empresa a complir amb la seva obli-
gació: oferir un transport públic de qualitat”. 
Si això no fos possible, reiteren la seva 
demanda de “retirar immediatament la con-
cessió a Hispano Igualadina-Monbus”.

“La negligència de l’empresa Monbus és 
insultant. Recentment els treballadors de la 
companyia, a través de CCOO i UGT, han 
denunciat pràctiques il·legals que posen en 
perill la seguretat dels passatgers així com 
posen en evidència la manca de manteni-
ment tècnic dels vehicles”. La mostra més 
fefaent d’això, afegeixen les JERC, “és la 
constant avaria dels vehicles mentre fan el 
servei. Gairebé un bus cada setmana pa-
teix algun incident tècnic. Cal recordar que 
fa uns mesos es va incendiar un bus amb 
passatgers a dins, i dos busos més s’han 
incendiat, però sense viatgers”. Finalment, 
reclamen que és compleixi el servei exprés 
en tota la seva extensió, i és que “tot i que 
s’indiqui que es fa servir combustible bio-
degradable, els treballadors ens han fet sa-
ber que els hi fan posar gasoil”. Finalment 
manifesten que Monbus “és l’empresa dels 
despropòsits, de la negligència i la perillo-
sitat. I la Generalitat no fa absolutament res 
per canviar-ho”.

Gràfic extret d’#hispanofail. Estadístiques corresponents entre el 2012 fins l’abril del 2014.



El PSC s’esforça per intentar desaparèi-
xer. El seu pitjor enemic és ell mateix, i 
s’agrada. Pere Navarro n’és el seu mes-
sies, el salvador que els fidels (militants) 
voten i recolzen. Quan sembla que hi ha 
algun afer polèmic que pot fer trontollar 
les aigües socialistes, el Consell Nacio-
nal avala i reforça totes i cadascunes 
de les tesis de la direcció, de Pere Na-
varro & Cia. Aquest aval fàctic dóna ales 
a la direcció política del partit, però no 
tranquil·litza la marea sinó que l’enrabia. 
A cada bogada perden un llençol, i a ve-
gades fins i tot l’edredó.
Recentment PSC de Barcelona acaba de 
protagonitzar un dels episodis més ver-
gonyosos -i perillosos-. En el transcurs de 
la primera volta de les primàries per esco-
llir l’alcaldable del PSC a Barcelona, una 
marea de pakistanesos van anar a votar. 
Fins aquí, no hi veig cap problema. Que 
la comunitat pakistanesa es mobilitzi per 
escollir el cap de files del PSC no és cap 
drama. Sí que ho és, però, quan aquesta 
gent hi va perquè obeeixen a un cacic o 
algú que els hi ho mana.
En diversos informatius entrevistaven 
als ciutadans que anaven a votar, i molts 
d’ells eren  pakistanesos que, admetien 
davant la càmera, “no tenien ni idea de 
què anaven a votar”, alguns ni tan sols 
parlaven castellà. Només sabien, i així ho 
van manifestar, que havien de votar un 

tal “Jaime”. El candidat oficialista, avalat 
per la direcció del PSC, Jaume Collboni, 
va absorbir el vot de la comunitat pakis-
tanesa. Els interventors de la candida-
tura de Collboni es dedicaven a repartir 
un euro als pakistanesos -necessari per 
poder votar en aquestes primàries ober-
tes-. I Collboni va guanyar. Com que els 
vots sincers i els “comprats” no es poden 
comptabilitzar, sempre quedarà la incòg-
nita de saber si Collboni ha estat un just 
vencedor. I per acabar-ho d’adobar, una 
immensa majoria dels pakistanesos que 
van votar a les primàries, no ho podran fer 
a els eleccions municipals del 2015 per-
què no tenen dret a vot.
Sigui com sigui, aquestes pràctiques en-
sorren l’esperit democràtic i modern que 
el PSC volia atorgar a les primàries. Fer 
aquestes martingales desdibuixen to-
talment el que havia de ser una jornada 
democràtica i d’aproximació de la políti-
ca vers els electors. És una tupinada, un 
nyap, un frau democràtic. No serveix de 
res fer unes eleccions primàries i obertes 
a tothom si són manipulades d’aquesta 
manera. És un insult a la democràcia –i 
als ciutadans-, un exercici de caciquisme 
vergonyós. Un sol candidat, Jaume Coll-
boni, ha embrutat la democràcia del seu 
partit.
Paral·lelament a això, llegeixo que les 
primàries que es pretenien fer a Vilano-

va del Camí tenen també un cantó tèrbol. 
Una de les dues candidates a encapçalar 
la candidatura municipal del PSC a Vila-
nova i actual regidora de l’Ajuntament, 
Vanesa González, es retira de la cursa 
electoral assegurant que “no estic dispo-
sada a formar part d’aquest engany [les 
primàries]”. Assegura que “dels 23 nous 
militants que s’han incorporat al PSC de 
Vilanova, 10 són familiars de l’altra can-
didata [Noemí Trucharte]” i que s’ha vetat 
l’entrada d’altres nous militants. Si això 
fos cert (la cúpula socialista de l’Anoia no 
s’ha pronunciat...) estaríem davant d’un 
altre nyap.
I és que fins que la manera d’entendre i 
de fer política no canviï, no servirà abso-
lutament de res fer “eleccions primàries” 
o altres exercicis subsadanis d’imagianció 
democràtica. Cal un canvi absolut, un 
rentat de cara de la política i que aquest 
s’apropi als ciutadans, abans que sigui 
massa tard. Les primàries són un exercici 
d’higiène, absolutament necessari i molt 
útil. Ara bé, en cap cas ens convé que un 
partit desacrediti la política de la manera 
com ho està fent el PSC. Si l’actual direc-
ció del PSC no té ganes 
de col·laborar en la rege-
neració política del país, 
almenys que no perver-
teixi les eines de demo-
cràcia.

PERVERTIR LA DEMOCRÀCIA

   REVISTA ERC IGUALADA         LA CONTRA

David Prat
Portaveu JERC Igualada

@DavidPrat

El govern espanyol va aprovar un nou pla 
hidrològic de conca de l’ebre que conde-
maria a mort el tram final del riure Ebre 
i el Delta. L’aportació de menys cabal 
d’aigua comportaria menys proporció 
d’aigua dolça i més salinitzada i, per tant, 
un augment de la salinitat, la regressió i la 
subsidència del Delta. És una de les mol-

tes mesures recentralitzadores de l’Estat 
i des d’ERC volem deixar ben clar que 
no permetrem que s’apliqui aquest Pla 
hidrològic. Ens en sortirem amb la mobilit-
zació ciutadana i la intervenció davant la 
Comissió Europea, perquè a més a més 
és un pla hidrològic que vulnera diverses 
directives europees.

NI UN PAM DE TERRA, NI UNA GOTA D’AIGUA, LO RIU 
ÉS VIDA!


