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Més enllà
daquestes
municipals
>>

Som a la recta final de la campanya per
les municipals. I Esquerra torna a presen
tar candidatures a la majoria de municipis
del Bages, amb equips cohesionats i bons
programes. Conscients que les majories
socials es construeixen des de la proximi
tat: de què serviria treballar pels millors
horitzons nacionals si els nostres electes
ignoressin què és un embornal?. I és que
no n'hi ha prou amb un bon eslògan i un
desig de victòria. Cal tenir també criteris
per la planificació urbanística o la diver
sitat cultural, contrastar pressupostos i
organigrames... i tot això vol temps, co
neixement i idees.
L'Esquerra municipalista ha fet feina
aquests anys. Avui tenim més gent, i més
preparada encara. I els objectius aconse
guits aquests quatre anys permeten pen
sar en uns bons resultats el 22 de maig.
És clar que amb això no podem pas que
dar satisfets. Perquè venim d'una notable
ensopegada aquest novembre, i ara el
bàlsam d'unes eleccions municipals, lluny
d'endormiscar-nos, ens ha de ser útil per

rellançar programa i partit. Per això pen
so que aquest serà un any important,
perquè, al costat dels resultats de maig,
hi ha d'altres indicadors com ara el con
grés de tardor i, des del 14 d'abril, la nova
Conferència d'Esquerres per la República
Catalana (http://www.esquerra.cat
/80anys/conferencia.html).
Perquè Esquerra, que acaba de fer vuitan
ta anys, sap que no n'hi haurà prou amb
un congrés que sedimenti l'organització.
Que és hora de repensar, també, aquells
objectius de justícia social, aprofundi
ment democràtic i llibertat nacional. Per
reencaixar-los amb les demandes d'una
societat postindustrial i globalitzada,
marcada per la crisi.
D'aquí la necessitat d'una Conferència
d'Esquerres per a la República Catalana
que ha de durar tot un any. Una Con
ferència per a donar resposta als reptes
de futur que tenim plantejats com a so
cietat, renovar el discurs ideològic de les
esquerres catalanes i oferir un horitzó
possible de més
benestar i progrés
pel conjunt de la
ciutadania. La
proposta, formu
lada per Josep Hu
guet i per Joan
Manuel Tresserras,
és un procés de
reflexió col·lectiva,
pública i oberta a
tots aquells que
avui coincidim al
menys en dos ob

jectius estretament lligats: el desig d'una
major justícia social vinculada a una eco
nomia pròspera i sostenible, i el de la
creació d'una República Catalana que en
garanteixi la fermesa i la continuïtat.
Perquè cada dia som més els que estem
convençuts que, a Catalunya, l'únic esce
nari de futur políticament engrescador
es troba ja molt més enllà de
l'autonomia. Però també és cert que la
seva formulació més complexa i precisa
ha de basar-se en les aportacions de
múltiples punts de vista i el debat que
puguin suscitar. Ras i curt, que ens cal
anar molt més enllà de la consigna. Ens
cal reflexió i cultura política. Complici
tats. Talment hem aconseguit a tants i
tants ajuntaments: guanyant cada cop
la confiança de més i més ciutadans.
El dia 22 ho tornarem a veure. Però el 23...
continuarem treballant. Bona feina!

Ramon Fontdevila i Subirana

Membre de lexecutiva dEsquerra-Bages
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80 anys aglutinant pel municipalisme
d'independents, de partits progressistes,
d'associacions diverses, i van conformar un
conglomerat de gent "normal", gent del carrer,
que van tombar l'statu quo del moment i es
van imposar amb força en uns comicis que van
representar l'adveniment d'una efímera
República Catalana, però, sobretot, d'anys
d'il·lusions, esperances, llibertat i prosperitat.

Fa poc dies que hem celebrat els 80 anys d'ERC.
Ho hem celebrat treballant, com no podia ser
d'una altra manera. I és que ERC va ser fundada
per gent pencaire poques setmanes abans
d'unes eleccions municipals, com ara. Va
aglutinar una munió de sensibilitats diferents
que van trobar, sota el paraigua de les sigles
d'ERC, un mínim comú denominador que va
arrasar a les eleccions de l'any 31. A tots els
pobles, viles i ciutats del país es van ajuntar
gent d'ateneus, de societats corals, de
sindicats, de cooperatives, de candidatures

Il·lusió

Aquesta, de fet, és l'Esquerra que ha arribat
fins als nostres dies. Com li agrada dir a
l'exconseller de Cultura Joan Manel Tresserras,
som "el partit dels miserables". El de la gent
que sempre li toca pencar i callar. Els camàlics
del país. Els dels cornuts que paguen el beure.
Els que sempre estan a sota, perquè uns altres
vagin a esquena dreta. Però aquesta és la
nostra naturalesa i no hi volem pas renunciar.
Els 7 anys que hem estat al Govern de la
Generalitat han estat una excepció en 300
anys d'història silenciosa i silenciada. I ara toca
un nou període de fer feina a l'ombra i de seguir
creixent, que el nostre objectiu és al final d'una
cursa de fons.
Per això no deixa de sorprendre que ERC, ara
com abans, sigui capaç una vegada més de

regenerar-se, d'aglutinar, de crear il·lusió nova
perquè gent fresca s'incorpori al projecte i en
renovi el compromís i els ideals. Perquè és així
com està passant, com l'any 31, que molta gent
nova i independent s'ha involucrat amb
Esquerra. Al Bages, ERC presentarem 28 llistes
electorals a les properes eleccions municipals.
28 llistes fetes a partir de militants del partit,
però sobretot, a partir de gent independent,
molta de la qual és la primera vegada que es
presenta en unes eleccions i que s'ha volgut
mullar per la dignitat, la llibertat i la
prosperitat del seu poble, vila o ciutat. Perquè
ha cregut que és des dels Ajuntaments que es
construeix el país que volem. I perquè ha cregut
que és ERC, el partit de Macià i de Companys,
l'instrument vàlid per portar aquest país cap
a la seva plena llibertat i sobirania. El 22 de
maig serà el dia que començarà el gran canvi.
Perquè els grans canvis d'aquest país sempre
han començat des dels Ajuntaments. I aquest
canvi vindrà, una vegada més, de la gent
normal, de la gent d'Esquerra.
Lluís Oliveras i Giralt
President comarcal d'Esquerra Bages

Il·lusió

Ara que ja estem de ple en campanya electoral,
duna manera més o menys explícita tots els
partits i candidatures van fent públiques
propostes concretes. Nosaltres no en som una
excepció i, per això, la nostra candidatura ja
fa temps que comunica periòdicament les
diferents idees que hem elaborat durant els
últims dos anys per aconseguir la Manresa que
volem. De totes maneres, els pressupostos
municipals durant la propera legislatura no
seran els que tots
voldríem. I el nou alcalde, sigui qui sigui, haurà
de fer grans equilibris per tal de fer quadrar
els números de lAjuntament.
És per això que crec que, més important que

les propostes concretes, que hi han de ser, serà
la il·lusió amb la qual encararem la propera
legislatura. Perquè així és com jo penso que ha
de ser la meva tasca per la ciutat, il·lusionada
i il·lusionadora. Sempre he treballat en
projectes que han tingut per objectiu millorar
la vida de les persones. Ser alcalde de Manresa
és un repte més en aquesta direcció, que
mil·lusiona. Magradaria sumar més que
discutir, voldria escoltar i opinar lliurament.
Crec en la igualtat doportunitats i lluitaré per
inculcar els valors republicans a aquesta ciutat.
Magradaria que tots els manresans ens
sentíssim la ciutat com a pròpia i per això un
dels meus objectius serà procurar que Manresa

passi a ser vista com una ciutat doportunitats
per a tothom.
Compto, doncs, amb vosaltres per tenir una
visió real del que menvolta, perquè matabaleu
amb les vostres propostes i suggeriments,
perquè em critiqueu i, per què no dir-ho, perquè
ens acompanyeu en primera línia a mi i a tots
els candidats que ens presentarem a les
properes eleccions municipals dins la
candidatura dERC a Manresa.
Pere Culell i Oliveras
Candidat a l'alcaldia de Manresa

La força dels Ajuntaments dEsquerra
Una de les millors coses que m'han passat a la
vida, i en són moltes, és haver estat alcaldessa
de Santpedor. És evident que és una tasca dura,
però molt agraïda. De fet, vaig entrar a la
política per dos motius. D'una banda, per ser
independentista i treballar per alliberar aquest
país nacionalment i socialment; i de l'altra, per
treballar pel meu municipi, millorar-ne la
fesomia i la cohesió social. I estic molt orgullosa
d'haver entrat en política de la mà d'ERC i, per
tant, continuar la nissaga de càrrecs polítics
honestos, treballadors i patriotes que fa 80
anys que nodreixen la política catalana.

els Ajuntaments d'ERC suplirem les retallades
del Govern de CiU. Farem mans i mànigues,
essent creatius, per reforçar l'estat del benestar
perquè aquest país no es pot permetre el luxe
de fer ni un pas enrere. Tenim uns bons serveis
públics que hem de preservar, no retallar.
Des dels Ajuntaments d'ERC també defensem
el territori fent polítiques de respecte al medi
i de revalorització de tot el patrimoni
mediambiental. En tenim exemples de Salses
a Guadamar i de Fraga a Maó. Enfront hem
tingut els que defensaven el totxo, que ara
estan amagats i avergonyits.

un moment d'aglutinar diversos sectors socials,
des de pagesos a botiguers, passant per
emprenedores, per fer bones candidatures.
Per fer un partit fort i seguir sent la força
transformadora. Que no ens busquin en una
dinàmica de qui dia passa any empeny. Som
un partit valent que pretén canviar a fons les
estructures que no funcionen i per superar
l'atzucac autonomista en què ens trobem.
Construïm des dels Ajuntaments els
fonaments del futur Estat Català, com s'ha
començat a visualitzar amb les consultes
independentistes propiciades per la societat
civil amb el suport incondicional dels
Ajuntaments d'ERC.

lss Ajuntaments
A
sd
Des dels Ajuntaments també construïm nació,
segurament n'és el primer esglaó perquè
preservem la llengua i cultura catalana en tota
la seva dimensió, però també perquè
promovem i construïm l'estat del benestar,
donant suport a les famílies i a totes les
situacions de dependència. En aquest sentit,

ERC als governs municipals és una garantia de
manteniment de la qualitat dels serveis públics.
80 anys d'Ajuntaments oberts i transparents
i 200 alcaldies ens avalen. La força d'ERC rau
també en l'àmbit municipal. Per tant, tal com
ha succeït en altres moments històrics, ara és

Laura Vilagrà i Pons

Diputada al Parlament de Catalunya i alcaldable a Santpedor
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Alcaldables

Agustí Massana.
Sant Fruitós de Bages

Albert Mulero.
Castellbell i el Vilar

Àngel López.
Súria

Carles Moya.
Monistrol de Calders

Conxita Padró.
Navarcles

Pere Culell.
Manresa

Dionís Guiteras.
Moià

Dolors Clusellas.
Marganell

Eloi Hernández.
Fonollosa

Eudald Vilaseca.
Avinyó

Ferran Estruch.
Cardona

Hortènsia Font.
Navàs

Isabel Taulats.
Gaià

Jaume Lladó.
Callús

Jaume Masats.
Sant Vicenç de Castellet

Joan Miquel.
Monistrol de Montserrat

Jordi Graner.
Talamanca

Josep Canals.
Mura

Josep Romero.
Sant Feliu Sasserra

Josep Candàliga.
Artés

Laura Vilagrà.
Santpedor

Rafael Vilaseca.
Castellgalí

Marta Barnils.
Mirella Cortès.
El Pont de Vilomara i Rocafort Sallent

Ramon Planell.
Sant Joan de Vilatorrada

Ramon Vilar.
Oló

Nuri Prat.
Balsareny

Salvador Tresserra.
L'Estany

BREUS

Bages

Lluís Oliveras reelegit president comarcal
dEsquerra Bages

Lluís Oliveras va ser reelegit president comarcal d'Esquerra Bages en el Congrés Comarcal, celebrat a Gaià el passat 4 de
febrer, davant d'un centenar de persones. La renovació d'Oliveras va ser per unanimitat. Amb ell, van ser escollits la resta
de membres de l'executiva bagenca:
- Secretaria d'Organització (Agustí Lleyda, de Fonollosa)
- Sec. de Finances (Miquel León, de Manresa)
- Sec. d'Atenció al militant i moviments socials
(Albert Mulero,de Castellbell i el Vilar).
- Sec. Imatge, Comunicació i Premsa (David Güell, de Sta. Maria d'Oló)
- Sec. Política Parlamentària (Laura Vilagrà, de Santpedor)
- Sec. Dona i Empresa (Hortènsia Font, de Navàs)
- Sec. Política Municipal (Eloi Hernàndez, de Fonollosa)
- Sec. Política Comarcal (Josep Candàliga, d'Artés)
- Sec. Joventut (Xavier Rubió, de St. Vicenç de Castellet)
- Vocalia Cultura, Llengua i Afers Religiosos
(Ramon Fontdevila, de Manresa)
- Voc. Política Estatal i Europea (Marc Selgas, de Balsareny)
- Voc. Educació (Gemma Boix, de St. Joan de Vilatorrada)
- Voc. de Campanyes (Miquel Àngel Alfaro, de Manresa)
- Voc. Formació (Aida Molner, de Cardona)
- Voc. Medi Ambient i Medi Natural (Josep Canals, de Mura)

ERC de Manresa lamenta la mort de
Maria Casajuana
ERC Bages mostra el condol per la mort de Maria Casajuana i
Oncins (Manresa, 1912), militant històrica del partit, i que dóna
nom al premi atorgat el 8 de març a una manresana per la seva
trajectòria compromesa amb la societat. Als 19 anys es va
incorporar a les files del partit de Macià i Companys, als quals
va conèixer personalment, amb la voluntat de fer una societat
més justa i igualitària i treballar per la llibertat de Catalunya. De
família treballadora, va treballar des de les files d'ERC i del
sindicat CNT durant la República i la Guerra Civil. Els últims anys
va viure a la Residència Montblanc, seguint amb interès la vida
política catalana, i recordant amb nostàlgia els anys que va poder
treballar amb més intensitat per l'ideal republicà.

Concentració de rebuig a la
sentència i per la defensa de
la llengua
El Tribunal Suprem espanyol (TS) va emetre tres
sentències el passat desembre que, basant-se
en la retallada del Tribunal Constitucional
espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el
castellà com a llengua vehicular al costat del
català a totes les escoles i en tots els cursos del
cicle d'ensenyament obligatori, és a dir, fins als
16 anys. Esquerra Bages va participar en la
concentració celebrada a la plaça de
l'Ajuntament de Manresa per manifestar
públicament el seu suport al sistema d'immersió
lingüística de les escoles catalanes i el seu rebuig
a les sentències.

Concentració en suport al
País Valencià a Manresa
ERC Bages es va adherir a la proposta d'Òmnium
Cultural i va participar a la concentració, el
passat 15 d'abril a la plaça Major de Manresa,
de rebuig al tancament de TV3 al País Valencià
i de suport a la manifestació de l'endemà a la
ciutat de València, en el diada nacional del País
Valencià

Premi Maria Casajuana
Maria Dolors Serra i Riba va rebre el 10è Premi Maria Casajuana
en un acte celebrat a l'Espai Gastronòmic del Teatre Kursaal de
Manresa, el passat 9 de març. La família de Serra, visiblement
emocionada, i una membre de Càritas Manresa van intervenir
per agrair la trajectòria pública i vital de la guardonada. Aquest
premi va ser instaurat l'any 2002 per la Secció Local d'ERC i de
les JERC de Manresa, en motiu del Dia Internacional de la Dona.
És un guardó que cada any premia una manresana i amb el qual
es vol significar la lluita, l'esforç, la constància i la implicació de
la dona en la vida laboral i social del nostre país.

