BAGERC

MAIG

2010

Núm.2

Bages

Publicació trimestral de la federació comarcal d'ERC Bages, maig 2010

>>

La via gradualista cap a la independència

La tercera onada de consultes sobiranistes,
la del 25A, ha suposat una batalla més
guanyada a l'Estat espanyol i, sense dubte,
escriurà una pàgina important de la història
de la nostra nació. En primer lloc, cal felicitar
els milers de voluntaris/àries que han
treballat amb entusiasme i esforç per
preparar les consultes a tots i cadascun dels
municipis catalans, i totes les persones que
han tingut la valentia d'expressar amb
contundència que ja n'hi ha prou de rifar-se
Catalunya i que per això han votat
massivament i amb plena convicció 'sí'.
També cal lloar la feina de centenars de
càrrecs electes locals que han facilitat i donat
rigor i solemnitat a tot aquest procés.
Especialment volem destacar la implicació
d'alcaldes/sses i regidors/es d'ERC que des
del primer dia s'han abocat en l'organització
de les consultes, perquè Esquerra ens les
creiem amb convicció i perquè hem lluitat
tota la nostra vida política pel dret a
l'autodeterminació.

...prop de 30.000 bagencs/ques
han votat 'sí' en una consulta
organitzada amb pocs mitjans i
canals no oficials...

Josep Huguet votant a Manresa acompanyat de Joan Puigcercós

L'alcaldessa de Santpedor i diputada, Laura Vilagrà,
vota amb Joan Ridao

Recompte de vots a Monistrol de Calders

Alhora, les consultes han suposat un bany
de realisme, ja que, si bé ha quedat palès
que cada dia hi ha més independentistes i
que la sobirania plena és més a prop, també
s'ha evidenciat que encara ens cal picar
molta pedra i que, per tant, té més sentit
que mai la via gradualista cap a la
independència i la consolidació d'una base
social, econòmica i política sòlida
proindependència, un camí que Esquerra
lidera.
Pel que fa a la comarca del Bages, on 16
municipis concorrien a aquesta tercera
onada, cal valorar els resultats com a
positius. En primer lloc, perquè ja s'ha fet
la consulta en més del 80% dels municipis
i des d'ERC estem treballant per arribar a
cobrir tota la resta. En segon lloc, per tenir
una participació per sobre de la mitjana
catalana en totes les onades i, en tercer lloc,
perquè prop de 30.000 bagencs/ques han
votat 'sí' en una consulta organitzada amb
pocs mitjans i canals no oficials. Per tant, la
valoració ha de ser positiva. Gràcies a tots/es.

Joan Puigcercós amb membres d'Esquerra Sant Vicenç de Castellet

Joan Ridao a Monistrol de Montserrat amb l'alcalde,
Joan Miquel Rodríguez

Joan Vinyes vota a Manresa amb Joan Ridao

2 Actualitat
Pepita Subirana va rebre el 9è
Premi Maria Casajuana
>>

El novè premi Maria Casajuana va ser
atorgat a Pepita Subirana i Badia, que va
rebre el guardó a lEspai Gastronòmic del
Teatre Kursaal, el 16 de març, en un acte
que va reunir una setantena de persones
entre familiars, amics i militants d'Esquerra.
Aquest premi va ser instaurat l'any 2002
per la secció local dERC i de les JERC de
Manresa, en motiu de la diada del 8 de
març. És un guardó a nom de Maria
Casajuana, manresana i republicana, que
simbolitza la lluita, lesforç, la constància,
i la implicació de la dona en la vida laboral
i social, a més de l'amor per Catalunya.

Bages

i el vot de més de la meitat de la militància
del partit a la capital del Bages. Culell va
s er ele g i t p er u na nimi ta t entre
aplaudiments i mostres d'alegria, i va ser
felicitat per tothom. L'acte oficial de
presentació, però, no serà fins el proper 18
de juny, a les 9 del vespre, a la sala El Sielu
de Manresa, i amb la presència de Joan
Ridao.

n'havien promogut. La mateixa sala va
acollir abans una assemblea d'alcaldes i
regidors d'ERC. Aquestes trobades de
càrrecs electes també han estat habituals
durant el primer any de mandat de l'actual
permanent i tindran continuïtat.

>>
>>

Nova executiva dERC a Sant Joan
de Vilatorrada
>>

La secció local d'ERC de Sant Joan de
Vilatorrada va celebrar el passat 6 de març
una assemblea general extraordinària per
escollir una nova executiva local. L'acte va
tenir lloc al local social de Sant Martí de
Torroella, i va reunir militants, simpatitzants
i amics d'Esquerra de Sant Joan. La nova
executiva està formada per Joan Oller,
presidència; Gemma Boix, secretaria
d'Organització; Maite García, secretaria de
Finances; Cati Aloy, secretaria de
Comunicació; Eudald Fíguls, vocalia per
Sant Martí de Torroella; Joan Casahuga,
coordinació de Sectorials; i finalment Mireia
Casellas, secretaria de Joventut (JERC).

Nova llei de Vegueries

L'alcaldessa de Santpedor i diputada al
Parlament, Laura Vilagrà, va comentar i
valorar, en una roda de premsa el passat
16 de març, la nova llei de Vegueries. Vilagrà
va destacar que la llei està pensada en
defensa de la racionalitat territorial i
econòmica de la nova distribució del
territori. Pel que fa a la vegueria de la
Catalunya Central, Vilagrà es va mostrar
partidària que la capital sigui Manresa,
al·legant els pes econòmic i demogràfic del
Bages respecte les altres comarques que
la conformen. Va afirmar, a més, que
aquesta nova vegueria acostarà de manera
fefaent l'administració al territori.

ERC Manresa elegeix Pere Culell
com a candidat a lalcaldia
La secció local d'ERC de Manresa va elegir,
en assemblea, el passat 20 de gener, el
seu candidat a l'alcaldia a les eleccions
municipals del 2011. L'acte, que va tenir lloc
a la seu local, va comptar amb la presència

L'Ateneu de les Piques de Manresa va
acollir, el 29 de gener, l'acte principal de la
campanya "Un pas endavant, Esquerra
Respon", que pretenia acostar els principals
quadres del partit a la militància. El
secretari general d'ERC, Joan Ridao, va
reunir entre 80 i 90 persones, a qui va
explicar l'acció de govern d'Esquerra. Ridao
va fer èmfasi en què s'ha arrossegat el PSC
cap a posicions properes a ERC en la
defensa dels drets nacionals de Catalunya
i va remarcar l'aprovació de les lleis
d'educació, del català, de vegueries, de
consultes populars, i del pacte nacional per
a la immigració.

Bona resposta de la militància al
primer Congrés Comarcal Ordinari

ERC Bages al costat del cinema
en català

El Casal Artesenc va acollir el passat 26
de març la celebració del primer Congrés
Comarcal ordinari del Bages. L'acte, que va
reunir un nombrós grup de militants, va
servir per explicar les actuacions de la
permanent comarcal. El president, Lluís
Oliveras, va exposar la feina feta en el
primer any de mandat i els objectius del
proper any, durant el qual hi haurà eleccions
al Parlament. El secretari de finances,
Miquel León, va explicar l'estat de comptes
de l'últim exercici i el pressupost previst.
Aquesta era la primera vegada que se
celebrava una assemblea d'aquest tipus,
ja que les anteriors presidències no

ERC Bages va organitzar una roda de
premsa davant dels cinemes Atlàntida de
Manresa, el 4 de febrer, amb motiu de
l'aturada patronal de les principals
empreses exhibidores de cinema de
Catalunya en contra del projecte de la llei
del Cinema. Laura Vilagrà va criticar la
postura dels exhibidors i de CiU, i va
remarcar que en altres àmbits culturals, hi
ha hagut normalització lingüística. La llei
del cinema té l'objectiu de garantir el dret
real a decidir quines obres consumir i en
quina llengua; estableix que el 50% de les
pel·lícules subtitulades o doblades han de
ser en català, excepte les de versió original
catalana o castellana, i preveu mesures de

>>

>>

Esquerra respon a Manresa

>>

Gent dEsquerra Bages
caire industrial per garantir l'equilibri entre
la distribució de còpies en les diferents
llengües.

Entrevista 3

SÒNIA GIMBERT CAELLES

Esquerra serà el partit
que lideri Catalunya,
perquè ha de ser un país
independent i desquerres

>>

Festa dels Traginers a Balsareny

Balsareny va celebrar la Festa dels
Traginers, el 7 de febrer, recordant de nou
les nostres tradicions i arrels comercials.
La cita va comptar amb el president
d'Esquerra, Joan Puigcercós, que va visitar
tots els punts d'interès com el Rebost i el
Mercat del Traginer. Esquerra va fer un acte
d'unitat i força amb la presència de Laura
Vilagrà, Josep Candàliga, Lluís Oliveras,
regidors i membres de l'executiva de
Balsareny i de poblacions veïnes, en una
diada que va superar les expectatives
d'assistència.

Nascuda a Cabanabona el 15
d'octubre del 1993, Sònia Gimbert
va viure fins als 12 anys a Ponts i
des d'aleshores, a Santpedor. El
seu avi va ser alcalde de
Cabanabona durant 23 anys i li va
ensenyar que ser alcalde vol dir
treballar pel poble i amb el poble.
Cursa primer de batxillerat social
a l'IES Auro de Santpedor, està
implicada en diferents activitats
del poble i és la militant més jove
de les JERC Bages.
Quin any vas començar a
militar?
Als 13 anys, concretament el 8
de març del 2008, me'n recordo
perquè va ser entrar i fer el primer
acte amb el Sindicat d'Estudiants.
En quines altres organitzacions
has militat al llarg de la vida?
Amb el Sindicat d'Estudiants i
amb El Graner.

Jaume Masats repeteix com a
alcaldable dEsquerra a Sant Vicenç

>>

Esquerra de Sant Vicenç de Castellet va
triar Jaume Masats com a candidat per a
les eleccions municipals. Masats, que
repetirà com a alcaldable de la formació
republicana en aquesta població, va ser
escollit el passat 29 de març per unanimitat
en una assemblea de militants celebrada
a la Seu Local.

Formes part d'alguna altra
associació o entitat?
Actualment, no.
Quina és la teva principal
afició?
El teatre, tot i que fa falta temps
i diners. També la lectura, sobretot
llegeixo dones escriptores, la meva
predilecta és Mercè Rodoreda,
passejar per la natura i,, és clar, la
política.
Situa de l'1 al 10 a Esquerra. 1
"és molt d'esquerres" i 10 "és molt
de dretes".
En el 2.
Si el 0 és la dictadura més
estricta i el 10 la democràcia més
perfecte, on situaries l'actual

marc polític dels Països Catalans?
En el 5 cap a 6. Tenim la via
democràtica, però segueixen
existint pràctiques dictatorials.
Com i quan t'imagines la
independència de Catalunya?
El punt d'inici ha de ser a partir
dels referèndums, l'aconseguirem
per via democràtica i Esquerra serà
el partit que lideri Catalunya,
perquè ha de ser un país
independent i d'esquerres. Quan?
M'agradaria, però és impossible, el
2014. Tan de bo pugui veure-la, la
vull veure.
Quins creus que són els reptes
de l'independentisme per als
propers 4-8 anys?
Donar-lo a conèixer i fer que la
gent s'adoni de la identitat
catalana, perquè actualment som
minoria. Que la gent ens escolti,
que la gent d'Espanya s'adoni que
no ens agrada com ens tracten,
que no ens sentim espanyols. Hem
de canviar de xip, hem
d'aconseguir un país més just. Des
de les JERC treballem dia a dia per
tenir gent.

Propostes culturals

Bages

Recomanacions musicals
Dept
X
Dept neix l'estiu de 1999 a Manresa. El grup està format per David Rosell, Pere
Borralleras, Txero Albà i Gabi Codina. Aquesta banda ha basat la seva feina en
la composició de cançons pròpies amb una visió alternativa i moderna dins
de lestil pop-rock.
El 2009 Dept va treure al mercat el seu darrer disc, X (Musica Global), un disc
amb tretze cançons que destaca per un estil més madur i rocker. X és el
resultat de 10 anys a la carretera del grup més fidel a si mateix.

Roger Mas
a la casa d'enlloc
El cantautor solsoní acaba de treure el seu darrer disc, el setè, a la casa
d'enlloc (Satélite K, 2010). En aquest disc, Roger Mas recupera el format de
banda i el so més pop amb una presència molt important de guitarra. Torna
als orígens, als primers discs, més potents i amb més llibertat d'estil. Torna,
doncs, el Roger Mas més enèrgic i rocker amb un disc de cançons d'autor.

Exposicions
Màrius Torres. Poeta, metge, músic (1910-1942)
Sala dExposicions Caixa Manresa, Manresa
Fins el 27/06/2010

J.Vayreda. F. Rierola. Una mirada al paisatge.
Museu Industrial del Ter, Manlleu
Fins el 13/06/2010

Lexposició "Màrius Torres. Poeta, metge, músic (1910-1952)" posa de
relleu la figura d'aquest poeta lleidetà, tot commemorant el centenari
del seu naixement. La mostra recull l'extensa producció poètica de
l'artista i l'apropa al visitant a través de les imatges de Montserrat
Gudiol. D'aquesta manera, poesia i pintura es barregen i permeten
visualitzar les sensacions i significats d'una poesia solitària, essencial
i intemporal, que ens descobreix el món interior d'un artista que morí
jove però que deixà un gran llegat literari. Caixa Manresa vol retre
homenatge a Torres tot refermant el vincle que segellà amb la nostra
ciutat a través de la seva amistat amb el doctor manresà Josep Saló,
amic i metge de l'artista.

L'exposició presenta una comparació entre l'obra paisatgística d'un
pintor (Vayreda) i un fotògraf (Rierola) coetanis i en dos territoris veïns
(Osona i la Garrotxa). La mostra també és el fruit del treball conjunt
entre el Museu Industrial del Ter de Manlleu i el Museu Comarcal de la
Garrotxa d'Olot. També s'han organitzat sortides per conèixer el paisatge
de la Garrotxa i el paisatge osonenc.

Santes Creus. De monestir a monument 1821-1921
Museu d'Història de Catalunya, Barcelona
Fins el 16/05/2010

Exposició que presenta diversos objectes arqueològics, del període
neolític. Centrant-se especialment en l'extracció i comercialització de
la variscita de les mines de Gavà i la societat neolítica especialment a
partir dels objectes d'algunes necròplis de l'entorn de Sabadell i d'altres
indrets de Catalunya.
Tot plegat s'inicia i es conclou a l'entorn d'una reflexió global sobre
les xarxes d'intercanvi d'objectes i coneixements i el seu paper
fonamental en el creixement de les societats humanes tant les actuals
com les prehistòriques.

El Museu d'Història de Catalunya acull i amplia, coincidint amb el 850è
aniversari de la fundació del monestir, l'exposició que ja es va poder
veure a Santes Creus, amb peces escultòriques i elements arquitectònics
restaurats del monument.

XARXES. Els primers intercanvis fa 6.000 anys
Museu Comarcal de Manresa, Manresa
Fins el 05/09/2010

Agenda...
Acte de presentació de
Pere Culell com a candidat
d'ERC a l'alcaldia de Manresa
www.esquerra.cat/bages/

Dia: divendres 18 de juny
Lloc: El Sielu
Hora: 9 del vespre
Obertura de portes: a 2/4 de 9 del vespre
Amb la presència de Joan Ridao, sceretari general dERC
Amb les actuacions de TRG Blues Machine (Traus, Reberte &
Gallardo) + Projecte Bu

