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Eleccions del 25N A nosaltres no ens tremolaran les cames 
 Objectiu: la independència

També ens hi juguem l'Estat del benestar
Entrevista Sara Alarcón, candidata d'ERC al Parlament de Catalunya

L'ESQUERRA D'UN NOU PAÍS
GUANYEM LA INDEPENDÈNCIA!

L'Oriol Junqueras és el nou can-
didat d'ERC a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya i presi-
deix Esquerra Republicana. És lli-
cenciat en Història Moderna i 
Contemporània i doctor en Història 
del Pensament Econòmic. A més, 
ha estat eurodiputat al Parlament 
Europeu entre els anys 2009 i 
2011, i actualment és alcalde de 
Sant Vicenç dels Horts.

El presidenciable d'ERC i el par-
tit en el seu conjunt esperem que 
hi hagi una majoria independentis-
ta al Parlament de Catalunya l'en-
demà de les eleccions del 25 de 
novembre; una majoria que 
permeti proclamar la inde-
pendència. Si això no 
és possible, el nostre 
desig és que una majo-
ria demòcrata posi da-
ta al referèndum 
d'independència per-
què la ciutadania pu-
gui decidir si vol ser 
un Estat de la Unió 
Europea.

Les enquestes 
preveuen que 
podríem 
esde-

venir la tercera força al Parlament, 
i fins i tot que ens aproparíem a 
ser la segona 
més votada, fet 
que evidencia la 
vitalitat i la capaci-
tat d'ERC de 
superar els mals 
moments. Ser se-
gona força seria 
un missatge molt 
contundent al Go-
vern espanyol, a 
Europa i als nostres conciutadans; 
i ens donaria la capacitat d'impe-
dir que la força majoritària del Par-

lament no faci cap pas 
enrere, perquè quan ho 

provi ens trobarà a no-
saltres empenyent.

Hem de cons-
truir una majoria sò-
lida d'esquerra o 
centre-esquerra 
que sigui capaç de 
ser alternativa de 
govern. Amb CiU hi 
hem de coincidir, 
sense oblidar que 

hem d'estar al 
costat del 

moviment independentista de l'11 
de setembre. Si CiU també hi és, 

ens hi trobarem, i 
si no hi és hem 
d'empenye'ls 
quan dubtin, que 
dubtaran. Però da-
vant l'agenda de 
govern de CiU, tal 
i com hem vist 
els darrers dos 
anys amb els 
seus acords pres-

supostaris i laborals amb el PP, no-
saltres hi tenim serioses discre- 
pàncies.

En el darrer Debat de Política 
General, ERC vam signar un acord 
amb CiU per convocar un referèn-
dum la pròxima legislatura; així 
doncs, vam trobar un punt de con-
sens per donar veu a les aspira-
cions sobiranistes del nostre país. 
I és probable que l'endemà del 25 
de novembre hi hagi una majoria 
al Parlament per convocar-lo. No 
sabem quines traves ens posarà 
el Govern espanyol per impedir-ho, 
però en cas que pogués, serà l'ho-
ra que el Parlament faci un pas en-
davant i proclami unilateralment la 
independència convidant a la po-
blació catalana a ratificar-ho en un 
referèndum. El futur Parlament 
haurà d'estar a l'alçada de les cir-
cumstàncies i d'un procés que de-
mana seny, però que també 
requerirà audàcia i valentia.

“Si ERC és forta, no 
podran fer cap pas 
enrere, perquè quan 

ho provin ens 
trobaran a nosaltres 

empenyent”



Anem fent camí, sumant i re-
cuperant les forces. La nostra 
gent omple els recintes i conta-
gia la il·lusió i el compromís, sa-
bedors que estem vivint un 
moment històric pel qual ningú 
no ha batallat tant com nosal-
tres. El repte que tenim al da-
vant és gegantí i alhora una 
aventura apassionant que de 
ben segur ens pot portar a la lli-
bertat. Si som forts, el país se'n 
sortirà. Nosaltres, homes i do-
nes d'ERC, no ens farem enrere; 

a nosaltres no ens tremolaran 
les cames.

Presentem una candidatura 
renovada i oberta a la societat ci-
vil per afrontar les eleccions del 
proper 25 de novembre. Desta-
cats representants de la socie-
tat civil, com l'advocada Gemma 
Calvet, els escriptors Eva Piquer 
i Jordi Llavina, i el filòsof Josep 
Maria Terricabras, entre d'altres, 
formen part de les llistes.

La llista de Barcelona l'en-
capçala Oriol Junqueras, seguit 

per Marta Rovira, Anna Simó, 
Gemma Calvet, Oriol Amorós, 
Marc Sanglas, Eva Piquer, Pere 
Aragonès i Jordi Solé. En Joan 
Puigcercós tanca aquesta llista.

A Girona, la llista l'encapça-
la l'alcalde de Sarrià de Ter, Ro-
ger Torrent; a Tarragona l'encap- 
çala l'alcalde de Montblanc, Jo-
sep Andreu; i a Lleida l'encapça-
la Josep Cosconera, que ha es- 
tat alcalde de Guissona, i la tan-
ca l'actual alcalde de Solsona, 
David Rodríguez.
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A nosaltres no ens tremolaran les cames

En Josep Cosconera encapçala 
la llista d'ERC per Lleida. Ha es-
tat alcalde de Guissona, diputat 
provincial i membre executiu de 
la Federació de Municipis de Ca-
talunya. Va néixer a Ponts l'any 
1957.

Què t'ha motivat a presentar-te 
com a candidat a les Eleccions 
al Parlament?
De fet ja vaig ser candidat per 
ERC l'any 1988. Ara la situació 
històrica que està vivint el nos-
tre país és excepcional i poder 
aportar també el meu gra de sor-
ra per veure acomplerts els ob-
jectius pels quals hem lluitat 
durant tants anys, juntament 
amb el suport de militants de la 
meva secció local de Guissona, 
i amb el permís de la família, 
han estat els motius principals 
que m'han animat a prendre 
aquesta decisió.

Com et definiries a nivell perso-
nal i per què creus que els teus 
companys d'ERC de Lleida 

t'han escollit com a primer can-
didat?
Em definiria com una persona 
tranquil·la però constant i per-
severant quan es tracta d'asso-
lir uns objectius. De no massa 
paraules ni grans discursos. 
Sóc força pràctic, i no m'agrada 
esmerçar esforços en coses 
que al meu entendre són impos-
sibles o efímeres. No sóc de 
«cop calent», m'agrada avaluar 
pros i contres abans de prendre 
una decisió. Crec que sóc una 
persona humil i no em sap greu 
reconèixer les meves mancan-
ces, que són moltes.

La teva llarga experiència en la 
política municipal jugarà a favor 
en la teva tasca com a diputat?
Espero que sí. El nostre partit 
ha estat de sempre un partit mu-
nicipalista. La meva experiència 
en el món local, en el qual he es-
tat vint anys entre regidor, alcal-
de, conseller comarcal i diputat 
provincial, en el cas de ser ele-
git diputat, m'hauria de servir 

per vetllar que les futures lleis i 
reglaments que faci el Parla-
ment de Catalunya puguin ser as-
sumibles pels pobles petits i 
mitjans del nostre país.

Com creus que serà el futur de 
Catalunya com a estat lliure 
d'Europa?
Qui ho sap... altra cosa és com 
el voldria jo i suposo que tots no-
saltres. Com diu el president del 
partit, volem veure que el nostre 
país esdevingui un estat normal 
dins la Unió Europea, i recone-
gut per l'ONU amb els seus 
drets i amb les seves obligaci-
ons. I per descomptat, on els va-
lors republicans 
siguin sempre 
presents. Crec 
que no ens va-
len altres objec-
tius ni matisa- 
cions. Només 
així serem un 
país nor-
mal.
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Aconseguir la independència 
de Catalunya és ja una necessi-
tat que per diversos motius gua-
nya pes cada dia que passa. El 
fet que millor representa aques-
ta necessitat del poble de Catalu-
nya va ser la manifestació del 
passat 11 de setembre en la 
que més d'1,5 milions de perso-
nes es van manifestar perquè Ca-

talunya sigui un nou Estat 
d'Europa. És una necessitat, 
però també un desig que s'enca-
ra amb il·lusió i esperança per 
posar fi a molts dels mals que 
pateix Catalunya.

En el Debat de Política Gene-
ral (DPG) del passat 25 de se-
tembre al Parlament, ERC i CiU 
van tancar un acord per convo-

car un referèndum la pròxima le-
gislatura. En certa manera, ja ho 
havia vaticinat Joan Puigcercós 
dos anys enrere a Solsona: «Si 
ERC és decisiva, hi haurà un re-
ferèndum d'independència la 
pròxima legislatura». La legislatu-
ra ha estat breu, però l'acord ha 
permès encetar un camí que vo-
lem completar.
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Objectiu: la independència

Molta gent d'ERC tenim ga-
nes de deixar de ser independen-
tistes algun dia. Perquè volem la 
independència, i la volem veure 
aviat. Tenim davant una oportuni-

tat única com a país, resultat de 
l'alineació de molts esdeveni-
ments, que alhora són fruit de la 
feina feta. Una feina que ve 
d'anys, i que s'ha transformat 
en capital polític i capital social 
acumulat per diverses generaci-
ons d'independentistes.

I és a les portes de la inde-
pendència que sentim la remor 
de l'arribada d'un país nou. Per-
què la gent d'ERC volem anar 
més enllà del procés d'inde-
pendència. En aquestes elecci-
ons crucials hem de situar en el 
debat públic que el propi procés 
d'independència no és ideològi-
cament neutre. Per això recal-
quem la intenció de construir el 
país des de l'esquerra, la nostra 
Esquerra Republicana. Perquè 
per a nosaltres els models d'Es-
tat no són simples estructures 

amorfes o asèptiques en relació 
al dia a dia de les persones. El 
model d'Estat és clau per deter-
minar els mecanismes de repre-
sentació, deliberació i participa- 
ció dels ciutadans. Bàsicament, 
donen forma a la democràcia 
mateixa, i a com la ciutadania 
s'expressa políticament.

En aquest sentit, i abans 
d'entrar en el model d'Estat, és 
important el procediment a se-
guir en la construcció de la Repú-
blica Catalana dins la UE. Des 
d'ERC proposem que el pròxim 
Govern endegui un diàleg nacio-
nal que permeti als catalans ex-
pressar-se lliurement respecte 
el país que volem. Un procés 
participatiu de baix cap a dalt 
per copsar i traduir en infraes-
tructures jurídico-polítiques el ba-
tec del poble.
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EL NOU PAÍS QUE FAREM

1. La República de Catalunya, un nou Estat d'Euro-
pa.
2. Una República per a tothom, on no importi l'ori-
gen de les persones sinó el compromís en el futur 
comú.
3. Una República radicalment democràtica, trans-
parent i al servei de les persones.
4. Farem de Catalunya un país obert al món, pròs-
per, culte i innovador.

COM HO FAREM

1. Convocarem un referèndum sobre la inde-
pendència abans de dos anys.
2. Prepararem el país per afrontar la transició cap 
a la independència.
3. Reforçarem els suports internacionals i farem 
un diàleg nacional per definir la República que vo-
lem.
4. Dialogarem amb la Unió Europea i negociarem, 
de tu a tu, amb l'Estat espanyol.

EN AQUESTES ELECCIONS 
CRUCIALS VOLEM 
SUBRATLLAR QUE EL 
PROPI PROCÉS 
D'INDEPENDÈNCIA NO ÉS 
IDEOLÒGICAMENT 
NEUTRE. PER AIXÒ 
RECALQUEM LA INTENCIÓ 
DE CONSTRUIR EL PAÍS 
DES DE L'ESQUERRA, 
DES DE LA NOSTRA 
ESQUERRA 
REPUBLICANA.



El Trabucaire

Edita: Fundació Josep Irla
Redacció i maquetació: Gerard Bajona
Col·laboradors: Sara Alarcón i Xavier 
Castellana

Web: www.esquerra.cat/solsona
Correu electrònic: solsona@esquerra.org
Twitter: @ERC_Solsones
Adreça: Pl. Sant Pere 3, 1r; 25280 Solsona
Telèfon i fax: 973 48 14 11

Què és el que més et motiva a presen-
tar-te al Parlament?
Aconseguir la plena sobirania pel meu 
país. Sempre he estat una persona ac-
tiva, amb ganes de fer coses, inquie-
tuds,... precisament per aquesta 
manera de viure i per tirar endavant el 
projecte de justícia que la meva nació 
es mereix, he accedit a presentar-me. 
Entenc que el moment actual és trans-
cendental i penso que és ara o vés a 
saber quan. Per tot plegat, estic con-
vençuda que les coses no passen per-
què sí. La conjuntura econòmica, el 
context social i polític que vivim, i 
aquest moment en general, fan que 
ens trobem en un punt crucial. Les per-
sones ho han empès, així ho van fer 
en la manifestació de l’11 de setem-
bre, i ara ens toca als partits polítics 
agafar-ne la pancarta i el clam, i defen-
sar-lo fins al final. Penso que puc aju-
dar-hi, ho vull fer, i si els catalans i les 
catalanes ens fan confiança, serem el 
contrafort necessari per aconseguir la 
independència.

Hi ha moltes cares noves al partit. 
Què destacaries del nou cap de llista 
d'ERC per Lleida, Josep Cosconera?
La veritat és que havíem coincidit po-
ques vegades, abans. No obstant, el 
seu bagatge en el món de la política i 
la seva experiència com a alcalde fan 
que s’aglutinin la fortalesa i la sensa-
tesa, dues condicions indispensables 
per liderar aquest procés. Tanmateix, 
la sensació que tens quan coneixes 
personalment el Josep, és la de saber 

que estàs al costat d’una bona perso-
na, i això avui en dia, penso que és el 
més important de tot. Poder dir que el 
candidat a qui fas costat és un home 
honest, coherent, sincer, que té les co-
ses clares, però que d’altra banda 
sap aturar-se i saludar, preguntar com 
estàs i preocupar-se pels altres, diu 
molt d’ell mateix. I això tan senzill, 
però tan humà a la vegada, penso, 
que el fa idoni per tenir-lo en compte 
en qualsevol moment, però sobre tot, 
ara que s’acosta l’hora de la veritat. 
Podeu estar segurs que no ens de-
cebrà, ans al contrari.

I de l'Oriol Junqueras com a nou presi-
denciable a la Generalitat?
En aquest cas, poder estar al costat 
de gent com l’Oriol Junqueras és tot 
un repte i, a més a més, un orgull. Té 
un currículum impecable i, acadèmica-
ment, està més que preparat. Té el 
do de conèixer bé la situació i, a més 
a més, de saber-la explicar. Tot i així, 
per mi, el candidat a la presidència de 
la Generalitat per ERC, igual que en el 
cas d’en Josep Cosconera, compta 
amb una qualitat indispensable, i és 
el fet que sigui una bona persona. 
Les idees i les creences no valen res, 
si darrere, no hi ha una persona que 
sàpiga gestionar-les dignament, pel be-
nefici col·lectiu, sense interessos ni 
personals, ni partidistes, tan sols per 
millorar una comunitat, en aquest 
cas, el poble de Catalunya. Els valors 
de la justícia, la llibertat, la fraternitat 
i la concòrdia han de ser transmesos 

La frase: «Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. Però n'hi ha que lluiten tota la vida. 
Aquests són els imprescindibles.» Bertolt Brecht, poeta alemany.

Sara Alarcón
La Sara és candidata d'ERC al Parlament de Catalunya per la demarcació de Lleida. 
A més, va ser regidora de cultura i joventut de l'Ajuntament de Solsona durant la le-
gislatura 2007-2011 i actualment ho és de cultura, Vinyet i salut. Consellera comar-
cal al Consell Comarcal del Solsonès des del 2010, i Secretària de la Dona 
d'ERC-Solsonès. És llicenciada en Història de l'Art per la UdL i està casada amb en 
Josep Nosàs, amb qui conjuntament regenten un establiment del ram de l’hostaleria.
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Professió: Hostalera.
Aficions: La música, l'art i el patinatge artístic.
Una cita: “Ningú no és més lliure que aquell que és lliure per amor”; no sé de qui 
és, però una vegada de petita ho vaig llegir i m’ha acompanyat, més o menys, sempre.

per les persones que els practiquen 
en el seu dia a dia, procurant que el 
demà venidor es construeixi sobre 
aquests fonaments. I qui millor per ti-
rar-ho endavant, que una persona que 
les porta per bandera en la seva quoti-
dianitat.

Quina és la prioritat d'ERC en un mo-
ment històric com l'actual? 
Sens dubte, la independència de Cata-
lunya; bé de fet, aquesta ha estat sem-
pre la nostra prioritat. ERC ha treba- 
llat al llarg dels últims trenta anys per 
“garantir la llibertat i el benestar dels 
catalans, recuperant la nostra nació i 
sobirania perduda”- ja ho deia Heri-
bert Barrera el 10 d’abril de 1980, en 
la primera sessió del Parlament de Ca-
talunya després del llarg hivern del 
franquisme. Per ERC, això no és nou, 
ho hem defensat sempre i ara ho con-
tinuem fent. No obstant, alguna cosa 
ha canviat. Aquell fil de veu que sortia 
de la gent d’esquerra demanant la in-
dependència anys enrere, ara ressona 
evocant un eco infinit en la majoria 
dels catalans. Per això és diferent, per-
què abans érem tan sols uns pocs i 
ara som un milió i mig de persones 
unides per una sola veu: independèn-
cia. I evidentment, ERC està totalment 
preparada per aquest moment, s’ha 
estat preparant durant molts anys i 
ara és la nostra. Ara és hora gent d’es-
querra, ara és hora segadors, ara és 
hora catalans i catalanes.




