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Els universitaris del Solsonès es 
benefi cien dels ajuts de la Generalitat

Ja abans de l’any 2003, Esquerra 
Republicana de Catalunya, per mitjà 
del diputat adscrit al Solsonès Jordi 
Ausàs, havia sol·licitat al Parlament 
la concessió d’ajuts als estudiants 
universitaris de les comarques de 
muntanya. Aquests, però, varen ser 
rebutjats per l’aleshores govern de 
CiU.

L’any 2005, amb Esquerra al 
govern de la Generalitat, l’AGAUR 
(Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca, adscrita al De-
partament d’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat) actuant 
en conseqüència a l’antiga recla-
mació d’ERC, iniciava la concessió 
d’ajuts als estudiants universitaris de 

l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. 
L’any 2007, aquests ajuts es van 

ampliar a la comarca del Solsonès.
Actualment, ja es pot valorar 

l’eficiència d’aquests ajuts, i en de-
tallem els resultats dels universitaris/
àries que n’han sigut beneficiats:

En el curs acadèmic 2007-2008 
—el darrer curs— s’ha presentat 446 
sol·licituds en l’àmbit de totes les co-
marques (Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobi-
rà, Val d’Aran i Solsonès). D’aquestes 
sol·licituds, se n’ha admès 249, se 
n’ha exclòs 153 i n’han desistit 44.

Al Solsonès, però, s’ha presentat 
53 sol·licituds, que representen un 
11,8% del total d’ajuts sol·licitats 

entre totes les comarques. De les 
53 sol·licituds presentades, se n’ha 
atorgat 29, se n’ha exclòs 20 i n’han 
desistit 4 per a rebre la subvenció.

Cal destacar que al Solsonès hi ha 
hagut un percentatge d’atorgament 
de subvencions d’un 54,7%, que és 
superior a la mitjana del conjunt de 
comarques beneficiàries.

L’import econòmic que ha rebut 
el Solsonès, per aquest concepte, 
és de 48.109,19 €, i representa un 
11,73% de l’import econòmic total 
dels ajuts.

Els imports de les sol·licituds 
atorgades per cada universitari/ària 
varien des dels 1.364,46 € fins als 
1.735,74 €.

 Sol·licituds per comarques
 Comarca Presentades Atorgades Excloses Desistides Import % import
 Alt Urgell 148 86 48 14   143.698,33 € 35,05 %
 Alta Ribagorça 23 11 7 5     15.949,43 € 3,89 %
 Cerdanya 50 36 11 3     60.686,79 € 14,80 %
 Pallars Jussà 81 42 27 12     68.901,78 € 16,81 %
 Pallars Sobirà 54 28 22 4     45.962,66 € 11,21 %
 Val d’Aran 37 17 18 2     26.691,59 € 6,51 %
 Solsonès 53 29 20 4     48.109,19 € 11,73 %
 Total 446 249 153 44   409.999,77 € 100,00 %

Al gràfic de l’esquerra es relacio-
na, en percentatges, les subvencions 
atorgades per universitats.

Aquests percentatges equivalen a 
11 sol·licituds atorgades a la UAB, 6 
a la UB, 4 a la UdL, 4 a la UPF, 3 a la 
UPC i 1 a la UVic, essent un total de 
29 sol·licituds atorgades a la nostra 
comarca, tal i com també s’indica a 
la taula superior.
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El Fons Estatal d’Inversió Local

Torna l’edició del butlletí El Trabucaire
Aquest butlletí que teniu a les 

mans és el butlletí oficial d’Esquerra 
del Solsonès.

La intenció d’aquest butlletí és la 
d’aproximar a tothom la informació 
sobre l’activitat que ERC realitza als 
ens locals dels Solsonès, a la comar-
ca en el seu conjunt i al nostre país, 
així com reflectir el parer d’ERC en els 

diversos temes d’interès que poden 
esdevenir-se al nostre territori.

Darrerament, hem viscut un pe-
ríode d’adaptació degut a les noves 
responsabilitats en els ajuntaments 
en els que tenim representació. Això 
ens ha obligat a prioritzar tasques i, 
a pesar nostre, a abandonar tempo-
ralment la dedicació que requereix la 

publicació d’aquest butlletí.
Una vegada ens hem situat en les 

noves responsabilitats i hem reorga-
nitzat el partit a nivell comarcal amb 
la incorporació de noves persones, 
tornem a editar aquesta publicació 
que, de manera periòdica, anirà 
desgranant aspectes de la política 
local i nacional.

Segurament el lector d’aquest 
butlletí ja és sabedor de la injecció 
de diners que el govern central des-
tinarà aquest any als ajuntaments 
per promoure la realització d’obra 
pública. Al Solsonès li pertocarà una 
quantitat de 2.372.000 euros, dels 
quals, 1.593.000 a Solsona.

Des d’Esquerra entenem que la 
idea subjacent en la creació del Fons 
Estatal d’Inversió Local, la transferèn-
cia de recursos econòmics als ajunta-
ments, és positiva, tot i que, alhora, 
fem una lectura crítica d’alguns dels 
seus aspectes, motiu pel qual el grup 
parlamentari d’Esquerra a Madrid es 
va abstenir en la convalidació del 
Reial decret llei al Congrés.

Les nostres objeccions
En relació a les nostres objec-

cions, assenyalar en primer lloc que 
al·legant motius d’urgència s’han 
envaït competències exclusives de 
la Generalitat en matèria de coope-
ració local. I aquesta transgressió és 
important, no només pel fet que la 
injecció financera extraordinària pot 
arribar a fer trontollar la planificació 
en matèria de cooperació local rea-
litzada mitjançant programes supra-
municipals com el PUOSC, sinó pel 
fet que la distribució d’aquest fons 
obvia del tot el principi de reequilibri 
territorial, primant així als municipis 
amb major nombre d’habitants que, 

d’altra banda, són els municipis que 
pateixen, en termes estructurals, 
menys dificultats econòmiques. 
D’això en som prou coneixedors a la 
nostra comarca.

Greuges comparatius
Una segona observació gravita a 

l’entorn de la qüestió de la urgència 
de la iniciativa. Deixant de banda les 
inconcrecions i els dubtes 
d’interpretació que ha 
generat la publicació del 
Reial decret llei, entenem 
que es tracta d’un pro-
cés excessivament ràpid 
quant a la tramitació i a la 
presentació de projectes 
i, per tant, obre la possibilitat que no 
tots els municipis puguin aprofitar-se 
d’aquest fons. Així mateix, es cons-
tata que aquests fons no han estat 
pensats per als municipis i, per tant, 
existeix la idea implícita que els ajun-

taments han de ser mers executors i 
inspectors de l’estructura de l’Estat.

Cortina de fum
Finalment, assenyalar que la 

creació d’aquest Fons d’Inversió Lo-
cal és una estratègia política pensada 
per intentar tapar les reclamacions 
unànimes del municipalisme català. 
El Reial decret llei és una reacció 

tardana i poc elabo-
rada a la demanda 
que el municipalisme 
català va clamar en 
una sessió celebrada 
solemnement el pas-
sat 10 de setembre al 
Palau de la Generalitat 

de Catalunya. Amb aquesta iniciativa 
no s’aborda el problema de fons dels 
ajuntaments, el mal finançament que 
pateixen, i, en definitiva, es pot dir 
que es tracta d’un pedaç mal dissen-
yat i deficient.

Una solució inadequada per als ajuntaments

Distribució 
del Fons 
Estatal 
d’Inversió 
Local i del 
PUOSC 
(% sobre 
el total per 
trams de 
població).

Aquest fons 
envaeix 

competències i 
obvia el principi 
de reequilibri 

territorial

Mentre un 81% dels recursos del Fons Estatal 
d’Inversió Local es queden en municipis de més de 
10.000 habitants, el PUOSC, que té en compte la 
realitat municipal del país, destina el 80% dels recur-
sos a municipis de menys de 10.000 habitants.
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Odèn

El camí d’Oliana a Cambrils ja té fi nançament
L’any 2007 es va realitzar el Pla 

de Camins Comarcal del Solsonès. 
Aquest Pla comprenia l’execució de 
les obres de 32 camins del Solsonès, 
subvencionats amb la xifra de 6,5 
milions d’euros que va atorgar el 
Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DPTOP). Aquest 
Pla va ésser aprovat per unanimitat 
de tots els grups al Consell Comarcal 
a finals de la passada 
legislatura.

El febrer de 2008, 
però, va ésser modi-
ficat per iniciativa del 
nou equip de govern 
del Consell Comar-
cal i amb els únics 
vots a favor de CiU, 
adduint que no s’hi 

havia previst el finançament per al 
manteniment de tots els camins. La 
modificació implicava l’eliminació 
del Pla d’alguns camins (entre ells 
el Camí que va d’Oliana a Cambrils) 
i la inclusió d’algun altre de dubtós 
interès comarcal.

L’alcalde d’Odèn no va defensar 
l’interès del seu municipi i acatava la 
decisió del Consell Comarcal al·legant 

la confiança que li 
transmetia el nou 
president del Con-
sell (una confiança 
que no devia ser tal 
quan després de-
manava a membres 
d’ERC d’Odèn que 
li donessin un cop 
de mà en les seves  

reclamacions a la Generalitat per a 
l’arranjament d’aquest camí). Aquest 
fet va disgustar als veïns d’Odèn, ja 
que feia més de 20 anys que rei-
vindicaven la realització d’aquestes 
obres, i una vegada més veien com 
s’exhauria una possibilitat de veure 
complert l’asfaltat d’aquest camí.

Finalment, el Departament 
d’Agricultura i Acció Rural de la Ge-
neralitat de Catalunya, a diferència 
del Consell Comarcal del Solsonès, 
ha entès la necessitat d’aquest camí 
i s’ha compromès a arranjar-lo. 

Actualment, el DAAR ja ha en-
carregat la redacció del projecte 
d’aquest camí i posteriorment serà 
exposat, a través de REGSA, a licita-
ció pública per adjudicar l’obra a una 
empresa constructora.

La Generalitat va fer entrega, 
el passat 21 de desembre, de nou 
de les onze màquines llevaneu que 
proporciona als ajuntaments dels Pi-
rineus per millorar les comunicacions 
vials durant l’hivern.

Dues de les màquines llevaneu 
que resten per donar són una amplia-
ció de la convocatòria, i estaran dis-
ponibles a finals del mes de gener.

Aquesta mesura pretén donar 
solució als problemes de circulació 

i comunicació que provoca la neu 
durant l’hivern, tot i que tal com ha 
destacat el conseller de Governació 
i Administracions Públiques, Jordi 
Ausàs, també permeten dur a terme 
activitats de manteniment i obres 
durant la resta de l’any. Amb aques-
ta segona adjudicació de màquines 
llevaneu, Ausàs també ha volgut 
remarcar la voluntat del Govern de 
millorar la cohesió del territori tot i la 
separació per administracions.

En la comarca del Solsonès, les 
màquines llevaneu s’han entregat 
a l’Ajuntament de la Coma i la Pe-
dra, a l’Ajuntament de Guixers i a 
l’Ajuntament de Navès, tots tres en 
conveni.

Els camions disposen d’una pala 
davantera per apartar la neu, un dis-
pensador o repartidor de sal per fon-
dre la neu i el gel a la part del darrere 
i una caixa de camió per transportar 
tota mena de materials.

Noves màquines llevaneus per al Pirineu

El DAAR, que ja ha 
encarregat la redacció 
del projecte, procedirà 
a executar les obres 

tan bon punt en 
tingui la consignació 

pressupostària



Com valores el progrés d’Esquerra del 
Solsonès en aquest últim any i mig?
Aquests darrers anys Esquerra ha cres-
cut gràcies a la feina feta per tots els 
militants i simpatitzants; i la gent ha 
pogut comprovar que es pot governar 
i fer oposició d’una altra manera, amb 
seriositat, amb rigor, amb transparència, 
i sense faltar a ningú.
Per això la meva valoració és positiva, 
però tan sols hem fet les primeres passes 
i la caminada és molt llarga.

Com creus que s’hauria d’enfocar el 
futur de la comarca del Solsonès?
El futur de la nostra comarca s’hauria de 
plasmar, amb respecte i consens, sense 
descuidar cap de les activitats tradicio-
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EDAT: 62 anys
PROFESSIÓ: Comercial
AFICIONS: La música
UNA QUALITAT: Procuro fer bé les coses
UN DEFECTE: Tinc mal geni
UNA CITA: “El dia que Xina desperti, el món tremolarà”. Napoleó Bonaparte. 
Sembla una profecia que s’està complint.
UN LEMA: “Desperta ferro!!” Els almogàvers, guerrejant, varen conquistar 
la meditarrània; nosaltres, pacífi cament, hem de conquerir la independèn-
cia.

nals, com l’agricultura i ramaderia, la fo-
restal i derivats, i les activitats industrials, 
incorporant les noves tecnologies, i sense 
oblidar-nos de la cultura i les arts.
El creixement dels nostres pobles i ciutats 
hauria d’ésser moderat, però que pogués 
absorbir els nostres joves, de manera que 
no hagin de marxar per la força.
També crec que s’han de millorar les 
comunicacions, com carreteres i camins, 
telefonia, internet... Faltaria un camp de 
vol o un heliport, i que arribés el tren.

Ja fa més d’un any que Esquerra go-
verna Solsona, Llobera i Pinell. Estàs 
satisfet de com s’han dut a terme les 
gestions fi ns ara?
Sí, estic content de com van les coses, 

així com també de l’oposició que fem a 
Riner i Odèn.
Les valoracions, però, s’han de fer al cap 
de quatre anys, tot i que durant aquest 
any i mig  hem treballat molt i ja se’n pot 
veure bons resultats.

Quins són els reptes que té Esquerra, 
actualment, a la nostra comarca?
És important que consolidem els munici-
pis on tenim representació, i que siguem 
constants en aquells municipis que estem 
fent oposició.
Cal també que treballem per crear noves 
llistes locals en alguns municipis del Sol-
sonès on no hi tenim representació, com 
al municipi de Sant Llorenç de Morunys 
o el d’Olius, entre d’altres.
Es pot dir que hem arribat molt lluny en 
poc temps, la qual cosa ens en podem 
sentir orgullosos, per bé que hem de 
continuar tocant de peus a terra i, so-
bretot, continuar treballant amb rigor i 
seriositat.

Obama és el nou president d’EUA. Estàs 
content de la victòria del demòcrata?
Bé, estic content que hi hagi hagut un 
canvi favorable que tanta gent desitjava. 
Per això, amb les bones expectatives que 
ha generat, si en compleix la meitat ja 
me’n sentiria més que satisfet.

Font: PSC, CiU, PP, 
ICV i ESQUERRA. La 
despesa electoral del 
PP s’ha calculat pro-
porcionalment al pes 
demogràfic de Cata-
lunya en el conjunt 
de l’Estat. La despesa 
electoral d’Esquerra 
inclou l’efectuada al 
País Valencià i a les 
Illes Balears.

La despesa electoral
a Catalunya

La frase: “N’hi ha pocs que siguin tan necis que no prefereixin governar-se a si mateixos abans que ser 
governats per altres” Thomas Hobbes


