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Catalunya comença a decidir

Les consultes que es van dur a terme a 166
municipis el 12D i 13D van ser un exemple
de rigor, civisme i aprofundiment amb els
mecanismes que ens permet la democràcia
parlamentària que regeix els designis de la
política catalana. Per tant, en cap cas
aquestes consultes eren il·legals, sinó que
van estar revestides duna legitimitat i
simbolisme importants. Van ser, doncs,
unes primàries, un entrenament del que ha
de ser una referèndum vinculant després
de laprovació ja imminent de la Llei de
Consultes i Referèndums que ha dimpulsar
Esquerra dins del Govern de la Generalitat
i que, actualment, està en la recta final de
la tramitació parlamentària.
ERC ha estat un partit independentista des
del seu inici, i per tant, ha reforçat les entitats
que shan creat des de la societat civil per
impulsar consultes als municipis. És evident
que el suport al sí ha estat aclaparador, la
qual cosa indica que lindependentisme
social està creixent. Una altra cosa ha estat
la participació, on hi hagut moltes
disparitats. Amb tot, als municipis on hi
hagut una unitat dacció en lorganització
de la consulta, entre la societat civil, els/les
alcaldes/sses i regidors/res i també els
membres dels partits polítics, hi ha hagut
una participació àmplia. Especialment
significatiu ha estat el paper de municipis
com lEstany i Calders, amb alcaldies dERC
i amb un percentatge de participació
superior al 50%, on els alcaldes i lequip de
govern shan implicat a fons en la impecable
organització de la consulta.
És evident que ens trobem en un moment
de crisi econòmica, però també política per
la poca confiança en què aquesta millori la
situació econòmica o perquè han aparegut
casos de corrupció; però també perquè
moltes persones voldríem haver arribat més
enllà en el nivell de sobirania del nostre país
i aquest procés constantment pateix
retallades importants.
Etimològicament, la paraula crisi vol dir
canvi, un canvi després duna sacsejada
important. Honestament crec que ara ens
trobem davant duna sotragada
considerable que acabarà situant-nos en un
escenari polític diferent. I sensumen canvis
perquè lestat de les autonomies i el
desenvolupament estatutari ha donat pel
que ha donat i el balanç és molt decebedor:
Catalunya continua amb un reconeixement

polític insuficient i arrossegant un dèficit
històric dinversions de lEstat.
És per això que des dEsquerra no apostem
per iniciar cap altre procés de reforma
estatutària que no sigui per situar el dret a
decidir en el centre del debat i, per tant, el
reconeixement del dret a lautodeterminació
i laprofundiment en els instruments de la
Lurna de lEstany.

Alcalde de lEstany.

democràcia via referèndums i consultes. En
aquesta línia, les consultes dels 12 i 13 de
desembre, i les que vindran en un futur en
les altres dues dates, formen part dun
procés que no té aturador i que ha fet
recuperar la il·lusió per canviar la realitat que
ens és hostil i que ens empetiteix.
En aquest sentit, celebrem que la societat
catalana hagi sortit de la trinxera per
començar a ser proactiva. En èpoques

...celebrem que la societat
catalana hagi sortit de la trinxera
per començar a ser proactiva....
passades potser ens miràvem massa el
melic i ens ancoràvem en una Catalunya
romàntica, però mentrestant anàvem
perdent pistonada. I ara hem vist que ningú
no ens regalarà res, i menys la maquinària
política i jurídica de lEstat espanyol.
Per tant, amb cohesió entre representants
polítics i societat civil lèxit a les consultes
és garantit, perquè en una nació sense estat
com la nostra no ens podem permetre el
luxe destar desquena uns i altres. Aquesta
unitat dacció ha fet que hi hagi comarques

com el Bages, Osona o altres, on a gairebé
tots els municipis es realitzaran les consultes,
encara que hi ha daltres on caldrà seguir
picant pedra. En tot cas, aquestes consultes
tenen la virtut de fer visualitzar que la
independència de Catalunya no és una
entelèquia sinó un objectiu de país assolible.
I també poden propiciar que sampliï la base
social dels que es declaren independentistes
i que persones que fa uns mesos feien un
discurs pessimista i desencoratjador en
relació a la llibertat de Catalunya, ara hagin
canviat la perspectiva.
Cal que els agents econòmics i socials
comparteixin la necessitat danar cap a un
procés dautodeterminació i que entre tots
vegem la necessitat daugmentar la
capacitat de les institucions catalanes de
decidir sobre les infraestructures, sobre els
nostres recursos...
Catalunya ha de sortir més valenta i
reforçada daquest procés. Volem decidir
sobre la independència de Catalunya, i no
contra ningú, sinó a favor nostre.
Laura Vilagrà i Pons

Alcaldessa de Santpedor i diputada dERC al Parlament
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Esquerra respon, a Moià

La campanya "Esquerra respon" va arribar a Moià
amb un acte el passat 27 de novembre a l'Ateneu
La Pólvora. Aquesta campanya pretén acostar
els principals quadres del partit a tota la
militància, amb un format proper i amè a partir
del qual tothom pugui plantejar les preguntes
que vulgui. A Moià, "Esquerra respon" va aplegar
unes 30 persones i va estar presentat pel
recentment elegit president de la secció local,
Dionís Guiteras. La Secretària de Política
Internacional, Marta Rovira, i la diputada Laura
Vilagrà, van ser les encarregades, en aquest cas,
de respondre a la militància en nom del partit.
El col·loqui va ser molt animat i es van formular,
i respondre, una desena de preguntes.

Balsareny elegeix nova executiva,
amb Marc Selgas de president
>>

El passat 24 de novembre, la secció local
d'Esquerra a Balsareny va elegir, en assemblea,
una nova executiva local. L'acte, que va tenir lloc
a l'Ajuntament, va comptar amb la presència
del president sortint, Josep Bruch, que va
presentar l'informe preceptiu. Bruch va
manifestar que després d'un llarg període al
capdavant de la secció local, crec convenient
poder passar el relleu a algú que ve amb
empenta i amb il·lusió per continuar tirant
endavant el partit i el poble (...). Estic convençut
que entre tots farem créixer Balsareny i
Catalunya. Després, es va passar a la votació
de la nova executiva, elegida per unanimitat. Va
quedar constituïda amb Marc Selgas i Cors com
a nou president. Selgas és llicenciat en Ciències
Polítiques, màster en Relacions Internacionals
i doctorand en estudis interculturals. Va ser

regidor de l'Ajuntament de Balsareny durant la
legislatura del 2003-2007 i ha desenvolupat
tasques d'assessor al Parlament de Catalunya
i a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR), a Pequín. El nou president
va agrair a Bruch tots aquests anys al davant
d'ERC i la feina que ha desenvolupat, i va afirmar
que la seva intenció és activar el jovent del
poble i, després, donar més vida a les entitats
locals, que bàsicament són els eixos vertebradors
perquè un poble continuï viu.

Conxita Padró és elegida
presidenta d'ERC Navarcles

Bages

local. Lacte va tenir lloc al Casal de Joves i va
reunir tota la militància. Lassemblea va comptar
amb la presència de lexecutiva sortint i del
president de la permanent comarcal, Lluís
Oliveras. El president sortint de la secció local,

Dionís Guiteras és elegit nou
president dERC Moià
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Marcel·lí Canet, va valorar els quatre anys del
mandat que sacabava i va exposar els informes
polític i econòmic preceptius. Només es va
presentar una candidatura a la presidència, la
de la Conxita Padrós, que va ser elegida per
unanimitat pels militants assistents. Es va
presentar també una sola candidatura per cobrir
la resta de llocs vacants, formada per Lluís
Morató, Eduard Roqueta, Sebastià Monné i Josep
Canals. Durant la seva intervenció davant
lassemblea, Padró va demanar el suport de tota
la militància i l'assessorament per part de
l'executiva sortint. Es va constatar l'atzucac
d'Esquerra en les darreres eleccions municipals
i que es treballarà per enfortir la secció local i
per poder presentar una bona opció a les
municipals del 2011.

Dos bagencs a la nova Federació
Regional de les JERC Catalunya
Central

La secció local dEsquerra a Moià va celebrar, el
passat 8 de d'octubre, una assemblea ordinària
durant la qual es va elegir una nova executiva
local. Lassemblea, convocada tal com preveuen
els estatuts del partit, va comptar amb la
presència de lexecutiva sortint, del president
de la permanent comarcal, Lluís Oliveras, i d'altres
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L'antic teatre Calín de Cardona va ser l'escenari,
el passat 24 d'octubre, del Congrés Constituent
de la nova Federació Regional de les JERC
Catalunya Central, que d'aquesta manera
comença a caminar com la suma de les
comarcals del Bages, del Berguedà, del Lluçanès,
del Moianès, d'Osona i del Solsonès. La flamant
federació comptarà amb dos militants del Bages
a la seva primera executiva. Es tracta del
santvicentí Xavier Rubió, que ocuparà la
Secretaria de Finances, i de la manresana Sara
Olmos, a la Secretaria d'Igualtats. La resta de
càrrecs els ocuparan Isaac Peraire, de Prats de
Lluçanès (Portaveu); Mònica Grandia, de Berga
(Secretaria d'Organització); Josep Culí, de Sant
Pere de Torelló (Secretaria de Formació); Joan

membres del mateix ens. El president sortint,
Josep Romeu, va valorar els anys del mandat
que sacabava i va exposar linforme preceptiu,
que va ser aprovat pels militants. Es va presentar
una sola candidatura a la presidència, amb la
respectiva executiva, que encapçalava Dionís
Guiteras. Després, en votació secreta, va ser
elegit el nou president, per unanimitat, i que va
exposar breument els punts cardinals del que
seran els seus dos anys de mandat. Després
van ser elegits, en una segona votació, els
membres de la nova executiva, que acompanyaran Guiteras. Són Guillem Massallé, Antoni
Carmona, Jordi Guinart, Francesc Torres i Alfons
Gisbert. Durant la seva intervenció, en què es
va mostrar molt il·lusionat per aquesta nova
etapa, Guiteras va marcar com a principals
prioritats donar un nou impuls a la secció local
d'Esquerra, partint del compromís i la participació
activa amb la ciutadania i donant un suport
incondicional al grup municipal.

8 municipis del Bages van
celebrar consultes populars el 13D

>>
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La secció local dERC a Navarcles va celebrar, el
passat 30 de novembre, una assemblea ordinària
durant la qual es va elegir una nova executiva

d'Imatge i Comunicació). El congrés, on també
es van debatre i aprovar per unanimitat les
ponències que marcaran els objectius i les línies
a seguir per part de l'organització d'aquesta
zona els propers dos anys, va ser tot un èxit, i
va comptar amb la presència, entre d'altres, del
Portaveu Nacional de les JERC, Gerard Coca, el
President de la Federació Regional d'Esquerra
Catalunya Central, Jordi Serra, i l'amfitriona i
presidenta de la secció local d'Esquerra Cardona,
Carme Bertral. Tots ells van mostrar la il·lusió
per aquesta nova federació que comença a
funcionar i van coincidir a desitjar-li un futur
prometedor.

Codina, de Castellterçol (Secretaria d'Agitació i
de Medi Ambient); Josep Arisa, de Centelles
(Secretaria de Campanyes); Gerard Bajona,
d'Odèn (Secretaria de Política Institucional); i
finalment Òria Rovira, de Rupit (Secretaria

Els pobles de lEstany, Calders, Callús, Sant
Salvador de Guardiola, Castellbell i el Vilar, Navàs,
Marganell i Sallent (Cabrianes) van celebrar el
13 de desembre les consultes populars per la
sobirania de Catalunya. La participació va ser
del 26,9% i es van sumar 4.961 vots favorables,
el 94,7%. Altres poblacions de la comarca ja
estan treballant per organitzar consultes els
propers dies 28 de febrer i 25 d'abril.

Entrevista 3

Gent dEsquerra Bages
DOLORS MOLIST I COLOM

Trobo a faltar que sen parli més, de la independència
Manresana de 92 anys (és la militant de més edat
dEsquerra Bages), Dolors Molist i Colom va néixer
a Manresa el 13 de gener de 1917. De família
republicana, ha viscut tres guerres: la Guerra Civil
Espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra
dAlgèria. Enamorada de França, shi va exiliar el
1939 i hi ha viscut 70 anys. Casada amb un
anarquista fugit a França -ella va anar a trobar-lo al
camp dArgelers-, després es van guanyar la vida a
Algèria, on hi van viure fins que els van fer fora.

en cap altra organització, però sempre he estat a punt
per col·laborar i participar en actes culturals i
associatius. Per la meva tasca literària, vaig rebre un
trofeu al Liceu de Filosofia francès, on anava a fer-hi
xerrades.
-Quines són les seves aficions?
-Des de sempre he llegit molt. Quan vaig arribar a
França, el meu marit treballava, jo passava moltes
hores sola, així que llegir majudava a aprofundir en
la cultura i superar la solitud; això és el que mha
salvat. També mha agradat molt sempre ballar, sóc
una gran balladora; tot i la meva edat encara vaig al
ball dels dissabtes al Casal de la Gent Gran, on he fet
grans amistats. Gaudeixo amb tot tipus de compàs.
Ara, això sí, si no em ve a buscar un home, no ballo.
-Després de viure tants anys fora de Catalunya,
com lha trobat?
-A França vivia en un poble petit i la gent era molt
oberta. En arribar a una ciutat com Manresa, em vaig
trobar una mica desplaçada; aquí no hi ha tanta
implicació en política ni en causes socials. Veig que
aquí la gent costa molt de mobilitzar per una causa,
va a la seva, no vol maldecaps. A Catalunya es viu
massa bé i la gent es torna burgesa, només es belluga
per calés o sexe.
-Com i quan simagina la independència de
Catalunya?

-Quin any va començar a militar?
-Lany 2007, just quan vaig tornar a Manresa des
de França, fa gairebé tres anys. Vaig sentir la
necessitat de refermar els meus sentiments
desquerres i republicans, em va faltar temps per anar
a buscar on tenien la seu, on mhi vaig trobar molt
ben acollida.
-Ha militat en altres organitzacions o format
part dassociacions al llarg de la seva vida?
-Sóc una persona molt activa i decidida, no he militat

-Trobo a faltar que sen parli més, de la independència, no es copsa molta eufòria en lambient.
Potser als polítics els manca diplomàcia i estratègia
per arribar a tothom. Catalunya té moltes coses
maques que no valorem prou; hem de lluitar per la
independència al marge dEspanya, que siguem
conscients que ens posaran moltes traves i que no
ens en podem refiar. Cal buscar recolzament a les
institucions europees. Em faria molta il·lusió poder
viure aquest procés dindependència pel meu país.
He viatjat molt, i conèixer diferents situacions em fa
veure les coses més objectivament. Estic segura que
el meu pas per aquesta vida no haurà estat en va.

Infomació:
RAMON QUER I ARIÑO
El militant i regidor de Castellnou de Bages, Ramon Quer i Ariño, va morir sobtadament el passat 23 de desembe a ledat
de 60 anys. El seu funeral va tenir lloc lendemà a la sala Montserrat de la Funerària Fontanova de Manresa. Quer formava
part del govern de Castellnou des de l'inici d'aquesta legislatura municipal el 2007. Des d'ERC destaquem la seva entrega
total al càrrec institucional assolit, actuant amb els valors democràtics i republicans que sempre havia defensat, i mostrem
la nostra solidaritat amb la família i amb els companys de consistori.

Propostes culturals

Bages

Propostes musicals
Projecte Bu
Vol.1
Vol. 1 és el primer CD de Projecte Bu. La banda neix
lestiu del 2007 a Manresa i, com expliquen al seu
myspace
(http://www.myspace.com/projectebu),
es defineixen així:
Projecte Bu canta en català, amb un estil poc definit,
però que es belluga entre el brit pop i el rock. Les
lletres parlen des de la innocència dun nen petit,
lesquizofrènia, langoixa... a viatges per les estrelles
i missatges dins dampolles.
Formen el grup: Miquel Coll (veu i guitarra), Ferran
Tomàs (baixista i veus) i Òscar Calvo (bateria i
samplers).

El petit de cal Eril
El petit de cal Eril i les sargantanes al sol
El petit de cal Eril i les sargantanes al sol és el primer
CD de la banda que porta el mateix nom: El petit de
cal Eril ( http://www.myspace.com/elpetitdecaleril).
Aquesta és la proposta de Joan Pons des de Guissona.
Des dallà ha fet néixer aquest projecte de folk
psicodèlic amb un toc rural, lletres senzilles i properes,
sorolls de fons inclassificables, cors infantils La
música dEl petit de cal Eril és directa, viva. Tal com
raja, senzilla. Enregistrada a Guissona, a cal Eril.
Componen el grup: Joan Pons Villaró, David Paco
Sánchez, Lluís Rueda Peláez, Daniel Díaz Rialp,
Càndid Coll, Daniel Domene Gensana i altres persones
fent extres.

Agenda...
Dia 29 de gener 2010

a les 20:00h a l'Ateneu de les Piques. (MANRESA)
Joan Ridao, Secretari General d'ERC, presidirà l'acte
"Esquerra respon".

www.esquerra.cat/bages/

