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El país sho val

En un acte de Decidim.cat, en defensa de les consultes populars
per la independència de Catalunya

A l'inici de la campanya Catalunya Decideix, davant del
Parlament de Catalunya

Parlant a la convenció municipal d'Esquerra a Santpedor

Som molt conscients del desconcert
que sha instal·lat a la vida quotidiana
dels catalans/es per la situació
econòmica i política que ens ha tocat
viure; tot i així, també valorem amb
positivitat els canvis polítics i socials
que està vivint el país. Sha encetat una
nova etapa política, marcada per
ambició nacional i, per tant, és el
moment polític que Esquerra estava
esperant: sestà ampliant, amb passes
de gegant, la base social de
lindependentis-me. Per tant, malgrat
tot, hem de valorar també
lefervescència que viu la societat
catalana i ser intel·ligents per saber
gestionar aquest moment amb
generositat i ambició política.
Per tot plegat, personalment estic
optimista pel moment polític actual.
Esquerra ens sentim còmodes amb els
canvis, al contrari que daltres
formacions polítiques (llegeixis CIU i
PSC) que aposten per lstatus quo
actual. Hem estat una força
transformadora tant a nivell municipal
com nacional i hem demostrat que
quan Esquerra és forta, el país avança
socialment i nacionalment, tant quan

som al govern com també des de
loposició. En aquest sentit, hem tingut
diverses victòries ideològiques com ara
posar al centre del debat polític la
necessitat de superar el dèficit fiscal,
la necessitat dexercir el dret a
lautodeterminació o la manca
dinversió de lEstat a Catalunya.
Durant molts anys, defensàvem en
solitari aquests preceptes i ara són
arguments transversals en la política
catalana.
Esquerra té 80 anys dhistòria, amb
una trajectòria política que ha donat
grans líders, i sovint hem estat dels
valents que hem mogut el motor
daquest país. Així les coses, sigui quin
sigui el suport electoral que ha tingut
ERC al llarg de la història, bé sigui amb
majories aclaparadores o amb
modestos resultats des de loposició,
hem estat un partit que ha lluitat pel
nostre país i la nostra gent incansablement, sense pensar en el partit; i així
ho seguirem fent.
Laura Vilagrà i Pons

Alcaldessa de Santpedor
Número 4 de la llista dEsquerra per Barcelona
a les eleccions al Parlament
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Mertixell Calduch
Atleta

conviuen perfectament. Ha sabut donar un aire
modern a la localitat, però també ha sabut respectar
la seva part dhistòria. És això el que necessita el
nostre país: polítics com la Laura, amb idees noves
per mirar amb optimisme el futur, però sense oblidar
don som i don venim ni les nostres arrels.

Marta Sellas

Directora de l'Institut Llobregat de
Sallent

Si una cosa falta en aquest país són polítics joves,
frescos, capaços, preparats, amb empenta i amb
il·lusió. I la Laura és un bon exemple de tot això. El
seu arrelament irrenunciable al territori,
concretament a Santpedor, li atorga un plus
d'autenticitat molt important, que molt sovint
trobem a faltar en polítics professionals. A més, la
seva condició de dona que no renuncia a la
maternitat, però tampoc renuncia a una ambiciosa
carrera política, li atorga un paper exemplar per a
moltes altres dones que malden per conciliar la
c a r r e r a p r o f e s s i o n a l a m b l a f a m i l i a r.
Personalment,sempre mho passo bé parlant amb
la Laura, perquè té un gran sentit de l'humor i una
conversa molt agradable.

Josep Huguet

Conseller d'Innovació, Universitats i
Empresa

La Laura és una persona optimista, realista i segura
d'ella mateixa i dels seus ideals.
És molt propera a la gent, sobretot la del seu poble,
Santpedor, don és alcaldessa.

Queralt Casals

Periodista

La Laura és honesta, senzilla, fidel als seus orígens,
al seu poble, al seu país. Treballa per als interessos
de la seva gent, sense estridències, amb uns objectius
molt clars. És hàbil i perseverant en allò que vol
aconseguir.

Pilar Goñi
A nivell professional (i també personal) el tracte
amb la Laura és amè, distès i molt cordial. Sempre
es mostra sensible cap a la tasca dels mitjans de
comunicació als quals atén amb la rigorositat, la
seriositat i el respecte de qui té un compromís per
la feina ben feta.

Periodista de Ràdio Manresa i Canal
Taronja TV

Lucía Caram
Religiosa

"Després d'anys en la primera línia de la política
catalana, toca passar el relleu. En el meu cas, li passo
a la Laura Vilagrà. La Laura serà la diputada de les
nostres comarques i, com ho ha fet fins ara tant des
de l'alcaldia de Santpedor com des del seu escó al
Parlament, treballarà per Catalunya i els seus
ciutadans i lluitarà pel progrés i la llibertat. Li desitjo
tota la sort possible i molt bona feina, que segur que
farà."

Clara del Ruste
Actriu

La Laura defineix a la dona catalana: és valenta,
lluitadora i combativa, trets característics que
contrasten amb la seva senzillesa, humilitat i
discreció.

Joan Puigcercós

President dEsquerra i candidat a la
presidència de la Generalitat
La Laura és una dona de país, de paraula i de

projectes. És una persona compromesa, que viu de
conviccions i que treballa positivament per allò que
veu clar. La seva trajectòria política és impecable,
perquè és coherent amb el que pensa, diu i fa. La
seva vida, arrelada en valors humans significatius,
ha configurat la seva personalitat i fa que sigui una
persona creïble en la qual un pot confiar, amb la
certesa que no quedarà defraudat.

Imma Riba
Empresària

"En la Laura Vilagrà hi ha compromís i una capacitat
de resolució que no té fissures. Es palpa en la seva
mirada, en els seus gestos. Totes les vegades que ens
hem vist i que hem parlat de Santpedor he sentit
també en ella la visió de futur amb optimisme i
realisme, i m'ha agradat!!! Llarga i fructífera
trajectòria en nous reptes!!"

"Diuen que saber-se posar a la pell dels altres ajuda
a resoldre millor el dia a dia, i així actua la Laura; és
humana, senzilla, honesta, resolutiva i tenaç. Amb
persones com ella fa que encara puguis creure en la
política i els polítics. La Laura ha fet de Santpedor
un poble envejat per molts, ha fet un poble endreçat,
on gent vinguda daltres municipis ui vilatans

La Laura no només és una alcaldessa amb una
dedicació i actituds exemplars. És alhora una dona
amb un tremp singular, excepcional, de fermes
conviccions i que sap sumar. Però a més, ha estat
una diputada que s'ha guanyat amb escreix el dret
a formar part del nou Parlament. I no només per la
capacitat demostrada sinó perquè el proper
Parlament demana persones valentes, honestes i
amb empenta. El proper Parlament ha de ser el que
posi data per celebrar un referèndum per la
independència i per això necessita diputades com la
Laura, que no s'arronsin i sàpiguen què volen. La
llibertat de Catalunya és, doncs, essencial en la
nostra proposta, però mentrestant hem de construir
nació, cohesionar la societat, en definitiva, fer país;
i la Laura respon pel Bages i la Catalunya Central
perquè té aquestes comarques al cap. Sap els seus
reptes i problemes i ha treballat, treballa i treballarà
de valent per millorar la qualitat de vida i les
oportunitats de la seva gent.
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Gent dEsquerra Bages
LAURA VILAGRÀ I PONS,

NÚM 4 A LES LLISTES DESQUERRA PER BARCELONA

Voldria que els catalans tinguéssim
la intel·ligència de veure el que ens uneix
i deixéssim de fer-nos la punyeta
Què et va portar tan jove a
la política?
Des de jove em va interessar
seguir lactivitat política a
través de la premsa o llegint
llibres dassaig, però de fet el que em va fer entrar en política
justament foren les ganes de treballar per Santpedor, i el fet de voler
treballar per lalliberament nacional i social de Catalunya.
Com afrontes la popularitat?
No sé si dir-te que sóc una persona popular, però el cert és que a
Santpedor, i en general al Bages, força gent em reconeix, especialment
pels mitjans de comunicació comarcals. Al principi vaig patir una
mica i, sempre portava un radar posat per detectar qui em mirava,
cosa que em generava una certa tensió. Ara ja ho porto amb
naturalitat i, crec que ja ho gaudeixo i tot. A més el meu company
també ho porta bé i sovint ens trobem amb situacions molt curioses
i divertides.
Pots desconnectar de lactualitat política, de les reunions, de
la pressió diària?

més fàcil i agradable, a banda de sentir-me estimada pels ciutadans/es
santpedorencs/ques i bagecs/ques. I això no té preu.
I la família, com ho porta?
Força bé. És evident que el consell familiar sempre és que em dediqui
a altres coses, perquè el sacrifici personal és molt gran, però també
veuen que estic feta per això i, que si no patís per la política patiria
per una altra cosa. Per tant, no shi fiquen gaire.
La gent, et para pel carrer per parlar amb tu? I com els convences
de les teves idees?
Moltíssim. Al poble és evident, però cada vegada més per altres
qüestions o simplement per saludar-te. I els convenço dient-los que
la política per dintre no està tan malament com la veuen o la volen
fer veure alguns que estenen el pessimisme. Sempre els poso
lexemple dels milers de regidors/es que, sense cobrar o amb una
indemnització ínfima, es deixen la pell per aquest país. A partir
daquí, intento explicar les coses el més senzilles i properes possible.
Què és el que més trobaràs a faltar de ser alcaldessa?

Depèn del dia. Si he tingut un dia normal i no mhan sorgit problemes
nous, desconnecto completament; ara, si a partir de la tarda mentren
noves preocupacions al cap, a la nit em costa dormir.

En aquesta vida, una de les virtuts que ha de tenir la persona és la
capacitat dadaptació a les noves circumstàncies; per tant, quan
deixi de ser alcaldessa, espero adaptar-me bé als canvis. Dit això,
trobaré a faltar el contacte diari i la relació estreta que estableixes
amb els regidors/es companys/es de batalla.

Què fas quan vols/necessites desconnectar?

Com voldries que fos la Catalunya del futur?

Llegeixo el Temps, Sàpiens o Descobrir Catalunya. També vaig a
nedar, que és de les coses que magraden més daquest món.

Sobretot voldria que els catalans/es, els polítics i no polítics,
tinguéssim la intel·ligència de veure el que ens uneix i no el que ens
separa i aturéssim la dinàmica de fer-nos la punyeta amb qui tens
el costat i comparteixes objectius, però potser tallunya lestratègia
política. Crec que només amb això arribaríem molt lluny i
aconseguiríem tot el que ens proposem.

Quin és el principal canvi com a candidata a diputada del
Parlament respecte lanterior legislatura?
En lanterior ocasió el candidat de la comarca era el Josep Huguet;
per tant, per part meva estava encara a la seva ombra. En aquesta
ocasió mha passat el relleu, la qual cosa és una gran responsabilitat,
alhora que hauré de fer un esforç ingent per completar la feina
excel·lent que va començar a la comarca. Tot i així, coneixent la
vitalitat i compromís del Pep, de ben segur seguirà present a la
campanya i en el transcurs dels propers anys, sigui quin sigui el seu
futur polític.
Què és el què més i menys tagrada de la política?
El que més magrada és quan veus el fruit de la feina feta; per
exemple, a lajuntament amb la materialització de projectes o serveis
per millorar la fesomia o el benestar dels ciutadans/es. I el que menys
magrada és que moltes vegades als polítics ens fiquin a tots al
mateix sac, quan són ben pocs els que desmereixen aquest ofici que,
personalment, el considero el més noble, ja que es tracta desmerçar
el teu temps i dedicació a la col·lectivitat.
Per fer conciliar alcaldia, Parlament, família, aficions, quina
és la teva recepta?
Organització i no tenir mandra. És evident que mai pots abaixar la
guàrdia i, de fet, tacabes acostumant a aquest ritme, de tal manera
que aprecies més les coses realment importants i el temps que passes
amb la família, amb les aficions i rient amb els amics/gues. A més,
personalment he tingut la sort de tenir grans equips a lAjuntament
i grans companys/es al Parlament que mhan fet la vida política molt

La teva principal fita política a aconseguir?
De deures en tenim molts, els actors i actrius de la política actual,
començant per endreçar la situació econòmica amb uns fonament
sòlids i que ens portin a una Catalunya moderna econòmicament
en quant a nous models de producció i amb uns nous valors. Més a
mig termini, em conformaria amb poder aconseguir un full de ruta
cap a lalliberament nacional que aglutinés una majoria social àmplia,
cosa que ha de comportar generositat, intel·ligència i dosis de
paciència considerables per part de tothom, per tal de no fer cap
pas enrere, ni cap pas en fals. Aquest país nostre sho mereix i sho
val.

En mig minut
-Un color: Verd
-Un plat: Rovellons (ara a la tardor)
-Un lloc per anar de vacances: Menorca
-Un llibre: Madame Bovary, de Flaubert
-Una pel·lícula: Carícies, de Ventura Pons
-Una cançó/disc/grup musical:
A força de nits mestimo la vida / 11 Llachs / Manu Guix
-Un personatge real: Oriol Junqueras
-Un personatge de ficció: Lídia, dInfidels

Els compromisos dEsquerra,
les prioritats de la ciutadania de Catalunya

Bages

3. Preus justos per a la pagesia.
El món de la pagesia viu moments difícils a casa nostra. La competència
amb productes que arriben daltres indrets i amb les grans multinacionals
han donat lloc a una crisi de preus generalitzada. Per acabar amb aquesta
situació injusta en el sector de la pagesia, un dels més afectats, Esquerra
es compromet a establir un règim de preus justos per als nostres productors
que potenciï la producció agrària i ramadera i en faciliti la comercialització.
4. Eficiència i transparència a ladministració.
Esquerra continuarà vetllant per la transparència i lhonestedat de les
institucions públiques. Per això es compromet a donar un pas més en
aquesta cerca de la transparència, comprometent-se a impulsar una reforma
de lestructura de Govern per reduir els alts càrrecs, i una reforma a fons
de la funció pública per avaluar el treball dels funcionaris.

1. Crèdit per a famílies i empreses.
Un dels principals problemes que ha ocasionat la crisi és la falta de crèdit
per part dels bancs a famílies i empreses, que es veuen cada cop més ofegades
per no poder fer front als seus pagaments. Per pal·liar el problema, Esquerra
es compromet a crear un sistema financer públic català per suplir les
dificultats de crèdit a empreses, autònoms i famílies.
2. Cap persona dependent sense ajuda.
Una de les aportacions més emblemàtiques dEsquerra des del Govern és
la Llei de dependència. Per assegurar-ne el seu desplegament, Esquerra es
compromet a garantir els recursos necessaris, prioritzant lassistència
domiciliària especialment per a la gent gran i les persones discapacitades.

AGENDA

5. Els nostres impostos a Catalunya.
Des de fa dècades, Esquerra reivindica la necessitat que Catalunya recapti
i gestioni els seus propis impostos, però només ha rebut loposició de la
resta de partits catalans. Per fer possible aquest objectiu històric, Esquerra
es compromet a reclamar el Concert Econòmic quan sacabi el model de
finançament vigent, lany 2012.
6. Consulta per la independència.
Amb la via autonomista esgotada i amb més de mig milió de persones que
shan manifestat a favor de lassoliment dun Estat propi a través de les
consultes populars, ha arribat lhora de plantejar la celebració dun
referèndum per la independència de Catalunya, condició dEsquerra per a
la propera legislatura.

www.esquerra.cat/bages/

Cardona, 17 de novembre

Santpedor, 21 de novembre

Xerrada amb Josep Huguet
20h, local Esquerra Cardona

Acte central de campanya al Bages
Amb Joan Puigcercós, Ernest Benach,
Josep Huguet i Laura Vilagrà (en vídeo)
12.00h, pavelló municipal

Balsareny, 18 de novembre

Xerrada amb Marina Llansana
20h, Sala El Sindicat

Sant Vicenç de Castellet, 22 de novembre
Xerrada amb Marina Llansana
20.30h, Can Bosch

Barcelona, 20 de novembre
Acte central de campanya
11.30h, Palau de la Música

Altres actes fora de la comarca: Dijous 18, Llinars del Vallès
Divendres 19, Deltebre
Dilluns 22, Vic
Dimarts 23, Mataró

SANTPEDOR
DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
12.00 HORES
PAVELLÓ MUNICIPAL DESPORTS

Dimecres 24, Tarragona
Dijous 25, Lleida
Divendres 26, Girona

Ernest Benach, Joan Puigcercós, Josep Huguet,
president del Parlament
de Catalunya

candidat a la Presidència
de la Generalitat

conseller dInnovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat

