
Junqueras, un cop designat candidat, va mostrar-se molt agraït per la confiança feta en la seva per-
sona per encarar el repte de representar l’independentisme català a Europa i de contribuir a la cons-

trucció europea dels Països Catalans. El candidat es va mostrar afalagat per «representar el partit més important de
la història del meu país» i va sentenciar que «si no hi ha una gran participació,a les eleccions del proper dia 7 de
juny, en sortiran beneficiats els partits que perjudiquen Catalunya» tal com s’ha pogut comprovar aquestes darreres
setmanes amb els atacs a la llengua i a la cultura popular dels Països Catalans.

Oriol Junqueras és llicenciat en Història Moderna i Contemporània, i doctor en Història del Pensament Econòmic. És
professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i col·labora en diversos mitjans de comunicació. Ha estat un dels
impulsors de la Plataforma Sobirania i Progrés i és regidor d’Esquerra a Sant Vicenç dels Horts. Joan Puigcercós el
defineix com «el candidat del poble», atès que ningú no li ha regalat res i a còpia de treball, d’esforç i de coherència
ha esdevingut un intel·lectual de referència compromès de veritat amb el país.

En el seu primer discurs, com a candidat d’Esquerra, Junqueras va fer una exposició centrada en la crisi econòmi-
ca, la visió d’Europa i el clam al seu compromís personal de seguir el projecte iniciat per Macià i Companys el segle
passat. Pel que fa a la situació econòmica va deixar clar que els catalans sempre ens n’hem sortit malgrat les difi-
cultats que haguem tingut. Per això, l’horitzó d’un Estat propi és sinònim de bones expectatives per a la nostra eco-
nomia. En relació al panorama polític i social del país, Junqueras va constatar que «hi regna la desorientació i la des-
afecció», i va sentenciar que «la desafecció a la política s’ha de combatre fent política». Per això Esquerra es pre-
senta desacomplexadament a les eleccions al Parlament Europeu, per portar a Brussel·les la veu dels independen-
tistes catalans, per construir una Europa on també hi siguem nosaltres.

Oriol Junqueras representa el treball i la dedicació, el compromís i l’esperança i  té el repte de defensar el dret a deci-
dir dels catalans i catalanes a Europa, a les cambres de Brussel·les i Estrasburg. De ben segur que el proper 7 de
juny no caminarà sol.  

Fem-li costat!
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Oriol Junqueras, candidat d’esquerra a les properes eleccions europees



Nova executiva a ERC Sant Esteve

Durant aquests darrers mesos hi ha hagut canvis a la Executiva de la Secció Local d’Esquerra Republicana de
Catalunya de Sant Esteve Sesrovires i ara, com a Presidenta de la mateixa, em toca presentar-vos la nova

Executiva.

L’equip de persones que formem part de la mateixa som: l’Adrià Companys (Regidor d’Esquerra a l’Ajuntament i
Portaveu del Grup Municipal), en Josep M. Moreno (Secretaria de Finances i d’Organització), en Jordi Rubinart
(Secretaria d’Imatge i de Comunicació), la Montse Acero (Secretaria de la Dona), l’ Ismael Pérez (Secretaria de
Política Municipal) , la Marisa Campos (Vocal), la Mercè Martín (Col·laboradora) i la M. del Carme Rallo (Presidenta
de la Secció Local).

Som catalans, independentistes, defensem la nostra terra, la nostra llengua i la nostra cultura, volem un Estat propi...
però primer som Sesrovirencs i tenim la voluntat de treballar per Sant Esteve i per a tots vosaltres: Catalunya comen-
ça al nostre poble!

Emprenem aquest projecte amb moltes ganes i il·lusió. A tots els que compartiu aquestes inquietuds, us animem a
posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: santestevesesrovires@esquerra.org

Som catalans i estimem la nostra terra. I per a nosaltres, Catalunya comença a
Sant Esteve Sesrovires.

Carme Rallo

Com a gestors dels recursos municipals, diem sí a la possibilitat que s’instal·li un
centre de formació professional al nostre municipi.

Sí, al centre de formació professionalAdrià Companys

Molts pares i mares amb fills que finalitzen els estudis d’ESO i es decanten pels estudis de Grau Mitjà, veuen com
els seus fills es troben obligats a seguir estudiant fora del nostre municipi. Igualada, Martorell, Olesa de

Montserrat o Sant Andreu de la Barca són algunes de les localitats que permeten aquests joves tirar endavant l’a-
prenentatge d’un ofici.

Doncs bé, amb la darrera modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic de Sant Esteve ens trobarem que als
terrenys de Can Margarit -d’unes 70 hectàrees- s’instal·larà una empresa distribuïdora i manipuladora de paper i car-
tró que ha de menester unes 30 hectàrees de sòl. La resta suposarà un nou parany industrial, excepte, al nostre
parer, l’espai destinat a equipaments. Quins equipaments? Per exemple el que en el darrer ple presentava l’alcalde:
la Fundació Jaume Balmes pretén posar en marxa un nou centre a la zona del Baix Llobregat i tenim la possibilitat
que aquest centre es situï a Sant Esteve Sesrovires. Un centre en el que serà possible estudiar cursos de Grau Mitjà
i Superior, Tallers, Oficis, etc. Precisament el que ens manca i obliga els nostres joves a marxar fora.

La Fundació Jaume Balmes, com la resta de fundacions, és una entitat sense afany de lucre. A més, a l’exercici 2009
tindrà una subvenció d’ensenyament d’uns 7 milions d’euros. És doncs, un centre concertat i sense afany de lucre.
Val la pena que part d’aquestes subvencions en clau país recaiguin en un centre instal·lat al nostre municipi i que tots
tinguem l’opció de sortir-ne beneficiats.

Aquesta és la principal diferència entre un grup inversor com és
l’Àgora i una Fundació sense afany de lucre com és la Fundació
Jaume Balmes (sense entrar a valorar la qualitat de l’ensenya-
ment del grup Àgora, cosa que no ens correspon, i que, d’altra
banda, tenim entès que és de gran qualitat). Per tant, el Grup
Municipal d’Esquerra, com a gestors dels recursos  municipals
(hi ha espai públic afectat), diem sí al nou centre de formació
professional.

No entenem com en el darrer ple, el Grup Municipal de CiU deia
«No» a aquest nou centre de Formació Professional i en canvi,
en el seu moment, va dir «Sí» al Centre Àgora. Segurament
tenen els seus motius, però no els compartim.L’IES de Sant Esteve Sesrovires ja és una realitat. Ho arribarà a

ser algun dia, el nou centre de formació professional?



Manifest de suport «Nosaltres Junqueras»

Si vols rebre informació de Sant Esteve al teu ordinador,
envia’ns un e-mail a:  santestevesesrovires@esquerra.org

El manifest de suport a Junqueras veu Europa com «la gran oportunitat per

mostrar-nos tal com som» 

«Encomana el català», la nova campanya de la Secretaria de Política Lingüística que dirigeix Bernat
Joan, cerca garantir una «presència normalitzada a l’espai públic» de la llengua pròpia del país. 

Va ser el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, l’encarregat de presentar la campanya que insta
els catalanoparlants a «prendre consciència» del «gran poder» que tenen «per influir positivament» en la presència
de la llengua catalana a la vida pública. 
Carod va rebutjar «l’estigmatització de la població immigrada», a qui moltes vegades es fa «el centre de les crítiques

i els mals auguris de l’esdevenidor català». Per al
vicepresident, el futur de la llengua depèn de qui
la parla i és per això que demana «parlar en cata-
là amb tothom sense discriminar ningú, perquè
sinó li neguem el dret a ser tractats igual. De res
no serveix que els que no saben una llengua l’a-
prenguin si després no poden fer-la servir». «No
podem continuar amagant el català com fem de
vegades amb la gent que ve de fora. Amagar la
llengua, com un tresor reservat a uns quants, és
un greu error. Les llengües que s’amaguen aca-
ben per desaparèixer». 

Segons les dades de l’enquesta d’usos lingüís-
tics, el 70,6% de la població canvia de llengua
quan una persona se li adreça en castellà.

No canviïs de llengua, «Encomana el català»

Política Lingüística adreça una nova campanya als catalanoparlants.

El secretari de Política Lingüística, Bernat Joan i el vicepresident, Josep Lluís

Carod-Rovira.
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Alfred Bosch, Enric Calpena, Joan Reig, Elisenda Paluziè, Xavier Díez, Ventura Pons, Isabel-Clara Simó i fins a una
trentena d’escriptors, periodistes, historiadors, economistes, actors i empresaris han encapçalat un manifest en

suport al candidat d’Esquerra a les eleccions europees, Oriol Junqueras. A aquestes primeres adhesions s’hi han
sumat molts més noms.

El text valora l’«honestedat i preparació» del candidat d’Esquerra a les eleccions
europees  i posa de relleu les seves «qualitats i virtuts per encapçalar un movi-
ment que, pas a pas, redreci la confiança i la il·lusió de tots plegats en l’anhel de
ser cada cop més lliures»; s’hi apel·la a «una altra forma de fer política, que miri
als ulls dels problemes de la gent» i reclama «superar l’estadi de la queixa i de
la disputa partidista».

El manifest també situa Europa com «la gran oportunitat per mostrar-nos tal com
som» i afirmen els signants que la veu de Catalunya s’hi ha d’expressar «amb
claredat, amb l’orgull de representar de manera desacomplexada una nació
gran, amb una llengua que és la vuitena amb més parlants de la UE». A més,
adverteixen que «només amb l’aprofundiment de les llibertats democràtiques de
pobles i ciutadans ens podrem identificar de veritat amb el projecte europeu», ja

que «Catalunya i els Països Catalans també es construeixen des d’Europa».

Per adherir-te al manifest i donar suport a l’Oriol: www.orioljunqueras.cat

Enric Calpena presentant el manifest
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El «Plan Español de Estímulo de la Economia i del Empleo», per entendre’ns: Plan E del Zapatero (quina mania
que tenen amb les Es!), ha abocat els Ajuntaments a una orgia d’obres sense solta ni volta. Sant Esteve

Sesrovires n’és un exemple.

Resulta que patim una crisi econòmica global sense precedents i el president dels espanyols diu que la solució és
llençar tota la roba al contenidor i comprar-la, altre cop, nova. Ben mirat, és el que estan fent els consistoris: aixecar
voreres i carrers per tornar-les a fer de nou. Cap reforma estructural, cap reconversió de l’hipertrofiat sector del totxo.
Res de res.

Però aquest pla no és fruit d’un error. Saben perfectament que tot plegat són focs d’encenalls. Els aterrava la idea
d’afrontar les properes eleccions europees amb un nombre insoportable d’aturats. Ho tenen tot calculat i han escollit,
per això no els podem titllar de negligents.

Irresponsable és aquell a qui no se li poden demanar responsabilitats. Però al Zapatero sí que n’hi podem demanar.
I tant que podem! És més, tenim a la vora una bona oportunitat per passar-los comptes!

Inepte és qui no té les qualitats necessàries per desenvolupar una tasca. Mancat de credibilitat (que ens ho diguin
als catalans), sense la valentia per afrontar les reformes necessàries, avantposant els interessos propis als generals,
en Zapatero ha demostrat ser un governant inepte.

Amb la política de la Europa moderna, donant voltes a la constant globalització de la nostra vida: Mercats,
Productivitats, Polítiques, etc., és cada cop més necessari tenir representació on hores d’ara es fa la bogada i es

treballa d’una forma global per a lluitar contra la crisi mundial. Les darreres mesures que ens arriben des de Madrid
ens demostren que, dia a dia, treballen per a aconseguir portades de diari. Notícies sensacionalistes que s’esvaei-
xen amb poc temps. Dotar d’ordinadors als estudiants de 5è de primària n’és una mostra. A Madrid donen com a notí-
cia d’enllumenat l’aportació en matèria tecnològica a un sector com és l’ensenyament quan la seva jurisdicció i res-
ponsabilitat recau en cadascuna de les comunitats autònomes. És a dir, el finançament i el pagament d’aquest invent,

anirà a càrrec nostre. O bé els ajuts al sector de l’au-
tomoció. 2.000 euros per la compra d’un nou vehicle.
Això sí, repartits en 500 per l’estat, 500 per la comuni-
tat autònoma i 1.000 pel fabricant. On anem amb
aquestes mesures?.

Crec sincerament, que el tren d’alta velocitat ha d’unir
Catalunya amb Europa de forma urgent. El govern
espanyol no té cap voluntat de restaurar la balança del
deute històric al nostre país. Dit això, i quan parlen que
ens poden tornar 1.200 milions d’euros desprès d’un
munt de mesos de negociació, descobrim que a corre-
cuita han pactat amb la presidenta Aguirre un pla de
rodalies per Madrid que costa 5.000 milions d’euros i
per si això no fos prou escandalós, ens quedem boca-
badats quan ens diuen que entre tots haurem de pagar
els 9.000 milions que s’han entregat per a salvar la

Caja de Castilla la Mancha. La mateixa que patrocina un equip d’handbol multimilionari com és el Ciutat Reial i que
ha entregat el 40% dels seus fons reservats al malèfic Díaz de Mera, per a finançar un Aeroport que abans d’inau-
gurar-lo ja ha presentat suspensió de pagaments amb un deute de 700 milions d’euros. 

Així que, els catalans seguirem igual de pobres i amb la seguretat –deixeu-me riure– que aquest cop sí. La nova data
“sabatera” és el 15 de juliol, així que seguirem sense finançament el dia de les eleccions europees. Nosaltres tenim
la paraula.

...i un be negre

De Catalunya a Brussel·les

Ni negligent ni irresponsable. Zapatero inepte.

La forma més clara i ràpida de dir-ho: «Portem a Brussel·les el que no ens

solucionen a Madrid».

Adrià Companys

Imatge de la manifestació dels 10.000 catalans a Brussel·les.


