
Per primera vegada en la histò-
ria del Consell Comarcal del Sol-
sonès, hi ha possibilitats reals de 
canvi. Possibilitats reals basades 
en una veritable necessitat de can-
vi. I en resposta a aquesta necessi-
tat, homes i dones de dotze 
municipis d'aquesta comarca han 
fet un pas endavant, com a Esquer-
ra o com a independents en llistes 
d'Acord Municipal associades a Es-
querra, per a poder-ho fer realitat.

Tots ells tenen propostes 
clares per als seus municipis, pro-
postes que trobareu en aquest but-
lletí. Però més enllà del seu 

municipi, tenen consciència de 
pertànyer a una comarca, el Sol-
sonès, amb reptes que requereixen 
respostes globals. És per tot això 
que han ampliat el seu compromís i 
treballaran conjuntament els pro-
pers anys des del Consell Comarcal 
per a poder donar aquestes respos-
tes.

Les eleccions diran si es materi-
alitza aquest canvi. Serà la suma 
dels resultats de cadascun dels mu-
nicipis de la comarca la que ho de-
terminarà. Perquè en aquestes 
eleccions, cada butlleta també 
compta per al Consell. I amb la vo-
luntat d'explicar ben clarament què 
vol dir aquest canvi, les persones 
que encapçalen les llistes d'Esquer-
ra i d'Acord Municipal van fer públi-
ques una bateria de propostes per 

a un Consell Comarcal del Sol-
sonès renovat. Us en fem un brevís-
sim extracte:

- Elaborar un Programa d'Actua-
ció Comarcal, full de ruta per a la 
comarca.

- Despolititzar el Centre Sanitari.
- Convertir l'empresa pública Ini-

ciatives i Foment en una veritable 
brigada d'obres al servei de la co-
marca.

- Reforçar els Serveis Tècnics 
per a assolir un rendiment adequat.

- Transparència en la contracta-
ció de personal.

- Estratègia de promoció econò-
mica al món rural, a la indústria i 
als serveis.

- Promoure l'economia verda 
com a revulsiu de creació de ri-
quesa i progrés i de conservació 
del nostre patrimoni natural.

- Universalitzar els serveis so- 
cials al món rural. Promoure els ser-
veis socials com a estratègia de cre-
ació d'ocupació.

- Eliminar zones fosques en te-
lecomunicacions.

- Acabar l'estructura bàsica de 
camins comarcals i d'accés a les 
masies.

En resum, fer el gran canvi: que 
el Consell lideri, coordini i acompa-
nyi la resta d'actors, públics i pri-
vats de la comarca. Que tot el 
Solsonès se'n pugui sentir orgullós. 
Que sigui carta de presentació a 
tot arreu de qui som, com som i 
cap a on volem anar.
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“En aquestes eleccions, 
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Són ja més de 30 anys que 
a Lladurs hi ha govern monoco-
lor que s’ha demostrat incapaç 
d’afavorir una evolució per per-
metre que el municipi esdevin-
gui dinàmic i plural. El tarannà 
no ha canviat al pas del temps 
i hi ha hagut una continuïtat de 
pensament, idees i accions que 
no han donat els fruits desit-
jats per desenvolupar un treball 

esperançador pel futur del po-
ble.

Tota la renovació que propo-
sa l'actual govern es redueix a 
reciclar antics regidors, evident-
ment perquè res canviï.

És per això que  presentem 
una alternativa vàlida pel pre-
sent amb jovent incorporat que 
proposa modernitzar un munici-
pi poc mobilitzat a l’hora de fer 

coses en comú. Les relacions 
actuals entre veïns es reduei-
xen a tres o quatre trobades 
anuals per dinar o sopar, limi-
tant la participació activa dels 
ciutadans en debats de calat. 
Volem establir mètodes de parti-
cipació de la gent en les deci- 
sions que els afectin.

Creiem en la gent i les se-
ves legítimes aspiracions de 
progrés, per això volem que sen-
tin l’ajuntament com cosa seva, 
que participin sense vergonya 
en els plens, hi tenen tot el 
dret. La participació no es pot 
reduir a votar un dia i passar 
quatre anys sense interessar-
se pels afers municipals, cal do-
nar un pas endavant perquè Lla-
durs mereix més i el volem 
projectar per donar-lo a conèi-
xer al món.

Llobera

“Per seguir avançant”
Estem ja a les portes d’unes no-

ves eleccions municipals, la qual co-
sa significa la fi d’un període i el 
començament d’un altre. Per tant, 
és hora de fer balanç de la feina feta 
i de valorar les propostes de futur 
que oferim les diferents candidatu-
res que ens hi presentem.

Fent balanç d’aquests quatre úl-
tims anys, hem de dir que la nostra 
feina a l’Ajuntament s’ha basat en 
tres eixos: atenció a les persones, in-
fraestructures i equipaments, i dignifi-

cació de l’Ajuntament. Hem demos- 
trat que hi ha una altra manera de go-
vernar. Ho hem fet amb l’equanimi-
tat, la imparcialitat i la transparència 
que tothom es mereix.

De cara als propers quatre anys 
hem de ser conscients de la crua rea-
litat de crisi econòmica que vivim i 
de la davallada que conseqüentment 
comporta dels ingressos dels Ajunta-
ments. Això  significarà haver de prio-
ritzar. L’atenció a les persones, en 
especial als més febles, haurà d’en-

capçalar la llista. Caldrà, però, no obli-
dar la inversió i el manteniment 
d’infraestructures i equipaments en 
la mesura que sigui possible.

El nostre programa per aquests 
quatre anys es basarà en:

Suport i atenció a la gent gran i 
dones, comptant amb la col·labora-
ció del Consell Comarcal i l’Associa-
ció ARADA. Suport als infants, a 
l’Escola Rural i a l’AMPA. Suport a 
l’Associació Cultural de Llobera i a to-
tes les altres entitats. Declaració 
com Patrimoni d’Interès Local les ca-
pelles romàniques del municipi. Asfal-
tatge i manteniment dels camins. 
Millores i manteniment dels equipa-
ments municipals.

Amb la mateixa il·lusió amb la 
que hem governat, i amb la garantia 
de l’experiència adquirida, ens veiem 
capacitats per a fer-ho possible. Per 
seguir avançant, feu-nos confiança.

Lladurs

“Un canvi de projecte per Lladurs”
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Per segona vegada ERC es pre-
senta a les eleccions municipals 
d’Olius. Som un grup que combi-
na la joventut amb l’experiència, 
gent que vivim a Olius i volem tre-
ballar pel nostre municipi. El nos-
tre objectiu és el present i el futur 
d’Olius. Creiem fermament en les 
nostres possibilitats per dur a ter-
me un canvi de manera de fer les 
coses, és un projecte en el que vo-
lem engrescar-vos a tots. Volem 
ser la pólvora per Olius i desper-
tar aquest municipi, i hem centrat 
el nostre programa en uns punts 
determinats.

SERVEIS SOCIALS: Manteni-
ment de tots els camins, servei 
de telefonia i banda ampla a tot el 
poble, un dels punts on volem inci-
dir fort és en posar en marxa un 
pla de prevenció d’incendis adap-
tat al nostre extens i boscós ter-

me municipal i també vetllar per 
l’atenció a les persones grans a 
pagès.

CULTURA: Creació d’un espai 
públic per la realització d’esdeveni-
ments culturals i centre de reunió 
de tots els habitants d’Olius, col·la-
boració i impuls de les festes ma-
jors del municipi, impulsar acti- 
vitats esportives i manteniment i 
recuperació de les restes arqueolò-
giques.

ECONOMIA I COMERÇ: Ens a-

proparem al teixit empresarial per 
escoltar les seves necessitats, mi-
llorarem els serveis al polígon in-
dustrial, impulsarem la creació 
d’empreses i comerços.

ESPORTS I TURISME: Rehabi-
litació i senyalització de camins i 
fonts, creació de vies verdes, pro-
moció d’actes i campionats espor-
tius i estudiarem a fons la pos- 
sibilitat de tenir una piscina cober-
ta per aprofitar una instal·lació 
que la gaudim 2 mesos l’any.

Olius

“Junts, fent poble”

Benjamí Puig és alcalde i 
candidat a la reelecció a l'alcaldi-
a de Pinell de Solsonès, que en-
capçala la llista; i el segueixen 
Ezequiel Real, Mariona Martín i 
Vanessa Ginestà.

Tal com expressa Benjamí 
Puig, “aquesta llista és una com-
binació de l'experiència adquiri-
da en aquests quatre anys i la 
incorporació de gent nova amb 
una visió fresca i amb aporta- 
cions noves”.

Sota l'eslògan “PER CONTI-
NUAR PROGRESSANT”, la candi-
datura d’Esquerra vol continuar 
en la línea que ha anat seguint 
fins ara i que s’ha caracteritzat 
per l’esforç en la recerca de re-
cursos pel municipi i en la seva 
màxima optimització.

Alhora, la candidatura d’ERC 
a Pinell ha fet un esbós dels prin-

cipals punts programàtics per de-
senvolupar en la propera legis- 
latura i que són:

Asfaltatge i manteniment de 
camins. Promocionar l’aplicació 
de mesures respectuoses amb 
el medi ambient i per a la preven-
ció d’incendis com motobom-
bes, plaques solars per aigua 
calenta, fosses sèptiques ecolò-
giques, entre d’altres. Continuar 
potenciant el sector turístic. Re-
habilitar patrimoni. Mantenir la 

cohesió social donant suport i or-
ganitzant festes, cursets, excur-
sions,... Convocar reunions pe- 
riòdiques amb els veïns per man-
tenir-los informats de les actua-
cions municipals. Potenciar les 
tecnologies de la informació.

Benjamí Puig ha destacat la 
il·lusió i les ganes de treballar 
de tota la candidatura amb l’ob-
jectiu de millorar i modernitzar 
el municipi i mantenir la qualitat 
de vida dels seus veïns.

Pinell de Solsonès

“Per continuar progressant”
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Els pobles que avancen són 
els que van junts, no dividits. Per 
això volem continuar la tasca 
d'aquests darrers anys d'obrir 
l'ajuntament a les persones. L'ajun-
tament és molt més que una ofici-
na: som tots, sense excloure ningú.

Tothom sap qui pot fer possi-
ble un ajuntament de set regidors. 
Fa quatre anys ja vam estendre la 
mà a l'actual equip de govern i 
només vam rebre rebuig. Ara oferi-
rem l'altra galta. Tots tenim la res-
ponsabilitat de fer pedagogia de 
què pensar diferent no divideix, 
sinó enriqueix. Per això oferirem 
d'integrar l'altra llista al govern si 
guanyem; i si no és el cas, ens oferi-
rem a treballar pel poble en tot allò 
que ens uneix que és molt més 
que el què ens divideix. Pensar dife-
rent no incapacita a ningú a treba-
llar pel poble. El repte és de tots.

També continuarem millorant 
els accessos a les cases. I a-
vançant cap a la total cobertura de 
telecomunicacions en les zones ha-
bitades. Però hem de fer molt més.

Hem d'augmentar l'activitat cul-
tural, la del propi coneixement dels 
pobles, amb un ajuntament que re-
colzi i no dirigeixi. Hem de recupe-
rar l'ús de les rectories com a 
equipaments de poble. Hem de créi-
xer des de l'arrelament, no amb ur-
banitzacions de casetes adossa- 

des i de pisos. Hem de tenir més 
cura de la gent gran. Hem d'ajudar 
als nostres emprenedors perquè 
ningú hagi de marxar perquè no hi 
ha feina...

Ens ho devem. I si anem ple-
gats ens en sortirem. Per això fa-
rem com a mínim un ple a l'any a 
cada poble: Santa Susanna, Frei-
xinet, Su i El Miracle. Els farem 
amb tu perquè comptem amb tu. 
Sense promeses: si vols, junts 
podem.

Esquerra del Solsonès

Per què Acord Municipal?
Ja fa anys que Esquerra-

Acord Municipal és l'aposta de 
gent que, potser amb les matei-
xes idees d'Esquerra, potser 
amb idees més properes a d'al-
tres formacions polítiques, ha tro-
bat en la manera de fer de la 
gent d'Esquerra l'instrument và-
lid per a la tasca de servei pú-
blic que, ben feta, és la més 
noble de totes: la de treballar 
pel propi poble. Tot plegat amb 
la convicció generosa que el con-
sens de poble, i especialment 
als municipis rurals, ha de po-
der ser més ampli que el con-
sens de partit.

Acord Municipal és la forma 
en que candidatures que preferei-
xen presentar-se al seu municipi 
com a independents, desvincula-
des de partits polítics, ho pu-
guin fer al mateix temps que 

permeten que, de cara al Con-
sell Comarcal, els vots obtinguts 
sumin conjuntament amb la res-
ta de candidatures d'Acord Muni-
cipal i amb les d'Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya.

I això ens hem trobat: hem 
estat capaços d'aconseguir la fi-
ta de presentar 12 llistes al Sol-
sonès —ja sigui directament 
com a ERC, ja sigui per mitjà de 
les llistes associades d'Acord 
Municipal— per afrontar les pro-
peres eleccions municipals del 
22 de maig. Tot fa pensar en 
que això és una veritable onada 
de necessitat de canvi. Per exem-
ple, persones en alguns casos 
d'ideologies diferents, que en al-
tres tipus de convocatòries elec-
torals voten altres formacions 
polítiques, ara i al Solsonès, en-
tenen que l'opció de regenera-

ció política que necessita la 
comarca i, especialment, el Con-
sell Comarcal, l'ha de liderar Es-
querra Republicana de Catalu- 
nya. I més, quan Esquerra ha tin-
gut l'alcaldia en tres municipis 
del Solsonès i ha demostrat que 
hi ha una altra manera d'enten-
dre i de fer política, de governar 
una localitat i d'homogeneïtzar 
els recursos municipals; però en 
definitiva una manera que està 
desacomplexadament basada 
en l'honradesa, la humilitat, 
l'equitat i la proximitat, com 
s'ha demostrat a Solsona, Llobe-
ra i Pinell de Solsonès.

Riner

“Sense promeses: si vols, junts podem”

“Quan la política va més 
enllà d'unes sigles i 

genera un projecte comú”
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D’on venim: Ja fa anys que 
els equips de govern del nostre 
municipi, integrats al llarg del 
temps per un bon nombre de per-
sones, hem hagut de treballar 
de valent per a poder suplir bo-
na part de la manca d’infraes-
tructures i serveis bàsics que hi 
havia. 

Aigua, llum, camins, zona es-
portiva i telecomunicacions han 
estat els eixos de treball d’a-
questes legislatures.

On som: De les mancances 
inicials podem dir que actual-
ment  tenim cobertura d’aigua a 
totes les cases habitades, així 
com de llum i gairebé tots els ca-
mins asfaltats.

Hem resolt amb bona nota 
el tema de telecomunicacions, 
assumint el 100% de cobertura 
de banda ampla i TDT, així com 
un mínim d’un operador de mò-
bil per casa habitada. 

Hem construït també la zo-

na esportiva, i hem donat una 
sèrie d’ajuts que faciliten l’arre-
lament en el territori de la nos-
tra gent, així com un munt 
d’activitats d’oci i formació.

On anem: Estem a punt de 
començar el local social, a un 
pas d’aprovar el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, que per-
metrà que els nostres fills es pu-
guin quedar a viure al poble. 
Hem de tenir cura del manteni-
ment de tot el que hem fet fins 
ara, així com asfaltar algun 
camí que queda i seguir apor-
tant mitjans als nostres veïns 
per a millorar les seves condi- 
cions de vida.

Incidirem especialment en 
els temes relacionats amb la cri-
si i en la repercussió que tingui 
aquesta en els aturats del nos-
tre poble.

La Molsosa

“Enraonem amb totes i tots”
Som l'Arnau de Cal Palà, el 

Lluís de Cal Barrusca i el Ramon 
de Cal Vidrier. Ens presentem per-
què som persones implicades 
amb La Molsosa i hi volem viure; 
perquè creiem molt positiu un can-
vi; perquè creiem que podem apor-
tar al municipi els nostres 
coneixements, formació i experièn-
cia professional; i perquè creiem 
en una gestió pròxima, on tothom 
s'hi senti representat.

La transparència és la mane-

ra de fer que dóna resposta a les 
nostres conviccions. Per això cre-
iem que cal respectar les normes 
democràtiques, que cal fer convo-
catòries públiques dels plens muni-
cipals tot informant-ne de l'ordre 
del dia i que cal editar un butlletí 
municipal per a informar de les de-
cisions que pren l'Ajuntament. 
Però volem anar més enllà.

Creiem que a La Molsosa ha 
arribat l'hora del pressupost partici-
patiu. Per això cal consultar als 

veïns de cada nucli les accions 
que s'hi volen dur a terme i cal fer 
partíceps de les decisions munici-
pals a tots els ciutadans del muni-
cipi.

Fixades les maneres de fer de 
l'Ajuntament, l'actuació ha d'anar 
en quatre grans eixos bàsics:
- Serveis socials de proximitat (a- 
tenció a la gent gran i col·lectius 
en risc).
- Noves iniciatives empresarials.
- Infraestructures adaptades a les 
necessitats reals dels veïns.
- El desenvolupament de les TIC.

Per tot plegat poder fer nostra 
aquella definició de democràcia 
que diu que és un sistema de go-
vern basat en el principi de la parti-
cipació igualitària de tots els 
membres de la comunitat en la 
presa de decisions d’interès 
col·lectiu.

Clariana de Cardener

“Encarant el futur”
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Navès, per extensió és el mu-
nicipi més gran del Solsonès. La 
seva densitat de població és sols 
d’1,9 hab/km2 els quals residei-
xen majoritàriament en cases de 
pagès disseminades. 

Des de les primeres elec- 
cions municipals democràtiques 
Navès ha estat en mans de CIU, 
coalició que governa al municipi 
des de 1979. En aquests anys hi 
ha hagut la presència de certa 
oposició, generalment del PP i de 
2003 a 2007, del Comú. 

En aquests darrers anys 
molts navesencs i navesenques 

ens hem adonat de l’empobri-
ment que suposa per la democrà-
cia la presència d’una sola 
candidatura. Pensem que la socie-
tat, ja sigui estatal, nacional o mu-
nicipal, no és un tot homogeni. La 
pluralitat d’idees no ha de servir 
per dividir ni per crear desacord 
sinó que, mitjançant el diàleg, ha 
de permetre arribar a acords en 
benefici del bé comú. 

És amb aquest objectiu que 
hem decidit donar una alternativa 
a la gent de Navès presentant-
nos a les properes eleccions del 
22 de maig. 

Som gent molt diferent ja que 
volem representar a tota la diversi-
tat de població i no només a un 
sector. La nostra llista està forma-
da per cinc homes i cinc dones 
que provenim de gairebé tots els 
districtes del municipi. Tenim gent 
de Linya, de la Urbanització de 
Sta. Llúcia, de Tentellatge, de Pe-
gueroles i Vilandeny, de les Cases 
de Posada...; pagesos, transpor-
tistes, treballadors de la construc-
ció, empresaris de turisme rural, 
estudiants...; joves i no tant jo-
ves, però tots amb moltes ganes 
de treballar pel nostre poble i por-
tar aires nous a Navès.

Amb la denominació d’Inde-
pendents per Navès – AM, vincu-
lats a ERC, volem ser una opció 
política constructiva, aportant 
punts de vista diferents però sem-
pre sumant.

Odèn

“Un municipi de tots i per tots”
Som un grup de persones 

que tenim un objectiu molt clar 
que ens ha empès a presentar-
nos com a Acord Municipal 
d'Odèn, i és que volem fer reali-
tat una il·lusió: un Ajuntament 
on tothom s'hi senti representat 
i atès.

Els municipis rurals tendei-
xen a patir despoblació i Odèn 
no és diferent. Per això creiem 
necessari que l'Ajuntament d'O- 
dèn sigui dins del territori munici-
pal i no a fora.

Tenim present que cal garan-
tir tots els serveis bàsics i mí-

nims als quals tothom té dret a 
gaudir, com són l'abastament 
d'aigua potable, l'abastament 
d'electricitat, les xarxes de sane-
jament i depuradores, el submi-
nistrament de telefonia i TDT, 
l'arranjament de camins i el te-
nir unes infraestructures viàries 
decents.

Però més enllà dels serveis 
bàsics som realistes a l'hora de 
fer promeses electorals. Troba-
rem solucions per a facilitar l'ha-
bitatge i el treball en el nostre 
municipi, dues necessitats fona-
mentals, per mitjà del treball i 

de la dedicació. També donarem 
un nou impuls al turisme, sense 
oblidar de preservar la fauna i la 
flora. A més, promourem activi-
tats socials i de participació ciu-
tadana, cobrirem les necessi- 
tats de la gent gran en atenció 
mèdica i farem que tothom sigui 
partícep i coneixedor dels pres-
supostos del consistori i de la 
seva gestió, amb transparència i 
fent reunions anuals amb els 
veïns.

Aquesta és la visió que te-
nim i que oferim d'un municipi 
de tots i per a tothom.

Navès

“Aires nous per Navès”
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Som un grup de persones 
que ens presentem com a Indepen-
dents de Pinós i que volem re-
forçar l'Ajuntament sobre quatre 
eixos principals:

Ensenyament: Potenciarem 
l’escola. El futur és i són els  nos-
tres petits. Farem donació de la pa-
ga d’alcalde a l’escola. Sense un 
bon ensenyament els nostres pe-

tits ho tindran difícil.
Sanitat: Dignificarem el consis-

tori mèdic; que disposi dels medis 
necessaris i adaptat als dies 
d’avui. La nostra qualitat de vida 
depèn dels serveis sanitaris, més 
d'hora o més tard tots en som usu-
aris.  

Atenció a la gent gran: Crea-
rem un servei d’atenció domicilià-

ria per les persones grans que ho 
necessitin. Hi som gràcies a ells.

Creixement econòmic: Adap-
tarem el pla urbanístic a les neces-
sitats de Pinós. Manteniment i 
millora de camins a totes les masi-
es habitades, servei d’electricitat, 
telefonia, banda ampla, banda am-
pla mòbil 3G. Han de ser serveis 
universals a l’abast de tothom.

Sant Llorenç de Morunys

“Ara Sant Llorenç”
El començament d’aquest se-

gle XXI no ha estat especial-
ment propici per Sant Llorenç. 
En aquesta primera dècada, de 
forma silenciosa, sense grans 
traumes es produeix la desinte-
gració de la nostra estructura 
econòmica. Desapareix pràctica-
ment el sector primari, el sector 
secundari l’aguanta (afortunada-
ment) l’empresa Knauf, i resulta 
que a hores d’ara tenim menys 
comerços, menys hotels i menys 
professionals que mai. Des de 
la nostra agrupació electoral, 
ens hem plantejat d’intentar tro-

bar remei a aquesta situació i 
per això ens presentem a la 
propera contesa. Ho fem amb 
un pla clar i concís, amb un full 
de ruta determinat, amb una úni-
ca orientació, la de fer poble, la 
de construir-nos nosaltres matei-
xos, aprofitant allò que tenim: ter-
ra, boscos..., i allò que som: 
persones. Amb l’horitzó de gene-
rar treball i per tant riquesa esta-
ble. Proposem un llenguatge 
nou, una manera de fer-nos sen-
tir davant el món, de convertir-
nos en referent. Volem ser els 
primers. Parlem de bioconstruc-

ció o bioarquitectura o arquitec-
tura bioclimàtica com a fil con- 
ductor d’un programa de desen-
volupament, i d’altres mots car-
regats d'intenció: cooperació, 
mancomunació, agricultura ecolò-
gica, recursos propis, eficiència, 
educació...

El nostre programa és con-
sultable a:
http://arasantllorensdemorunys. 
blogspot.com

Us convidem a visitar-lo i a 
opinar, enriquint així la nostra vi-
sió i possibilitant-ne la modula-
ció.

Pinós

“Perquè puguem viure a Pinós”
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Si es fa memòria de com es-
taven molts indrets de la ciutat i 
equipaments municipals s’apre-
cia fàcilment que Solsona ha fet 
un salt endavant en aquesta legis-
latura. S’han dut a terme un 
munt d’actuacions i s’han resolt 
alguns problemes molt impor-
tants que estaven pendents. I 
tot això s’ha aconseguit malgrat 
que les finances municipals han 
patit una rebaixa més que consi-
derable! 

No hem tingut les coses fà-
cils. Però la gent d’Esquerra del 
Solsonès hem demostrat, al llarg 
d’aquests anys, que estem a 
prop de la gent, que som treballa-
dors, que no ens arronsem da-
vant les dificultats i que lluitem 
per superar-les. 

Ara fa quatre anys que, sota 
l’eslògan “una altra manera de 
governar”, ens presentàvem com 
a alternativa de govern. Passat 

aquest temps podem dir que 
hem complert la promesa. Hem 
estat un govern proper, que ha es-
coltat a tothom i que ha treballat 
molt.

Ara es tornen a acostar les 
eleccions. La gent d’Esquerra 
conformarem una candidatura far-
cida de gent il·lusionada per tal 
que, una vegada més, puguem 
treballar per continuar fent de Sol-
sona la ciutat pròspera que vo-
lem. I ho continuarem fent com 
fins ara, amb honradesa, humili-
tat, equitat i proximitat. 

Aquesta propera legislatura 
la nostra prioritat serà la lluita 
contra l’atur. Ho farem des de la 
seriositat i el rigor en els planteja-
ments, sense promeses miraculo-
ses, amb el compromís i la 
garantia de la feina feta i de la 
manera de governar la ciutat 
aquests anys. Per això, haurem 
de potenciar la competitivitat de 

la ciutat col·laborant amb l’em-
presariat i el comerç local. 

La continuïtat en la millora 
de la gestió municipal, l’atenció 
als barris (condicionant carrers i 
zones de Solsona que encara no 
ho estan i fent un manteniment 
continu i convenient al conjunt 
de la ciutat) i els serveis a les 
persones (incidint especialment 
en l’atenció a la gent gran, cre-
ant espais d’esbarjo per a la 
pràctica esportiva al marge de 
l’àmbit de les instal·lacions muni-
cipals, millorant el servei de 
transport públic i moltes altres 
coses) seran els altres 3 eixos 
en els que incidirem de manera 
especial.

Aquests darrers anys hem es-
tat treballant de valent i aquesta 
és la millor garantia de la tasca 
que podem fer la propera legisla-
tura. I ho farem com a tu t’agra-
da perquè som persones com tu.

La frase: “La saviesa és filla de l'experiència.” Leonardo Da Vinci
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