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ERC proposa la creació d’ajuts
als universitaris del Solsonès
Esquerra demana a l’equip de govern del
Consell que retiri els contenciosos, que no po-
den prosperar per aquesta qüestió contra el
DURSI i, amb els diners estalviats, es podria

crear un fons per a la concessió d’aquests ajuts.
Els consellers republicans estarien disposats a
renunciar a la seva retribució al Consell si es
destinés a la concessió d’aquests ajuts.

El passat 11 de novembre, ERC
va votar negativament una moció
presentada en el ple del Consell
Comarcal contra el decret d’ajuts per
als estudiants universitaris de l’àmbit
de l’Alt Pirineu i Aran. Lluís Pujol,
portaveu d’ERC al Consell, afirmava
que «no es pot votar a favor d’una
moció en contra de la concessió
d’aquests ajuts. En tot cas,
s’hauria de presentar una a favor
que s’hi inclogués el Solsonès».

Així, el portaveu republicà afirma que
«CiU no va lluitar mai per cap tipus
de beques, ans al contrari, sempre
va frenar, quan era al govern de la
Generalitat, les iniciatives que, en
aquest sentit, presentaren diputats
d’ERC al Parlament».

ERC denuncia la intoxicació
interessadament partidista del grup
de CiU en voler confondre la
ciutadania barrejant el que són els
àmbits territorials (aprovats l’any
1995 i ampliats el 2001, per tant,
amb CiU al govern) amb el que són
les comarques o municipis de
muntanya. Una cosa no té res a
veure amb l’altra. Prova de quin és
l’interès real que mou CiU a presen-
tar el recurs és que quan es va
demanar, en l’esmentat ple, quants
podrien ser els estudiants
universitaris de la comarca que es
podrien acollir a una convocatòria
d’aquests ajuts, el responsable
d’ensenyament del Consell no va
saber respondre.

ERC vol ser coherent, buscava
solucions llavors i les continua
buscant ara. Per això, es demana
la retirada del contenciosos
presentats contra el DURSI donat

que no tenen cap possibilitat de
prosperar. Amb els diners estalviats
n’hi hauria prou per a convocar una
línia d’ajuts per als estudiants
universitaris dels municipis de la
comarca que, segons la moció
aprovada pel Consell, es troben en
greuge comparatiu.

Com a mostra que l’únic interès
que mou els consellers d’ERC és el
servei als ciutadans de la comarca,
aquests estan disposats a renunciar
als seus honoraris si es destinen a
aquesta qüestió amb l’única
condició que també s’hi afegeixin la
resta de consellers.

De moment, però, l’oferta no ha
rebut cap resposta per part del
president ni del conseller
d’ensenyament del Consell. Per
aquest motiu, el grup d’ERC al
Consell presentarà una moció en el
proper ple del mes de gener per mi-
rar de forçar el grup de CiU a que es
manifesti clarament a favor dels
estudiants de la comarca o, en cas
contrari, quedi en evidència el seu
únic interès partidista (utilitzant els
estudiants universitaris i les seves
famílies) en tot aquest afer.
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El Camp del Serra, una mala notícia per Solsona
Un cop elegit alcalde el Sr. Jordi

Riart i en la primera reunió que va
tenir (juliol 2003) amb el portaveu
d’ERC, Xavier Jounou, aquest ja li
va demanar que, sobretot i el més
aviat possible, intentés aconseguir
lligar el Camp del Serra pel bé de la
ciutat. No el podíem perdre i tindria
tot el nostre suport per fer-ho. El
senyor Serra Forn feia pocs mesos
que havia mort i aquell era el moment
per intentar-ho, negociant amb els
seus hereus. Ja llavors es va notar
poc entusiasme per part de l’alcalde.

Hi ha coses que són clares i irre-
futables. Quan el novembre de 2003
vam presentar la primera moció de
compra (amb assistència a la sala
de plens dels llavors propietaris
hereus del senyor Serra), i l’alcalde
va justificar el «no» a la proposta
dient que no era una prioritat per al
grup de CiU, què creu que devien
pensar els propietaris? Que volien
vendre era clar, la prova està en que
ho van fer al cap de poc. Com pot
un venedor tenir esperances de ne-
gociar amb qui públicament diu que
no està interessat a comprar? I
l’Ajuntament té molts mitjans legals
per sortir-se’n, d’una adquisició com
aquesta. Només va faltar una cosa:
ganes de fer-ho. Aquí ja es van
perdre gran part de les possibilitats.
És de calaix. Els antics propietaris
volien vendre, els actuals no.

Sempre hagués estat més fàcil
negociar amb qui volia vendre
que amb qui no ho vol fer
perquè, lícitament, ho ha
comprat per a fer un negoci. La
decisió de Jordi Riart va facilitar la
compra a Camp del Serra Inversions,
SL. Al cap de poques setmanes els
hereus ja se l’havien venut als
actuals propietaris. Nosaltres
imputem a l’alcalde de mostrar poca
intenció i voluntat en tot el procés.
És per això que no li podem fer
costat en la solució final.

És del tot fals que la compra del
Camp de Serra només es pogués
aconseguir a través de l’expropiació.
És veritat que els propietaris havien
sol·licitat aquesta sortida, però ERC
mai. Ni en aquell ple, ni en cap
moment. La badada de l’alcalde ja
s’havia produït abans. Tot i així, els
grups de l’oposició, encara vam fer
un darrer intent presentant una

moció per reunificar esforços i inten-
tar-ho de nou, tot i saber que seria
difícil i molt més costós econò-
micament. CiU torna a dir que no.

Finalment, l’alcalde anuncia que
ha arribat a un acord amb els
propietaris. Evidentment fa patxoca
presentar que s’ha cedit a la ciutat
un 75% de l’indret. S’ha de dir, però,
que les Normes Subsidiàries ja
preveien una cessió de la meitat
del terreny. Aquest conveni
augmenta els metres quadrats de
sostre, que és el que compta. La
construcció d’habitatges de
protecció pública no és cap mèrit
del conveni ja que ve marcat per
la nova llei d’urbanisme. A més,
si es contempla el plànol de la
modificació de les normes subsi-
diàries del Camp del Serra, la part
edificable, a part de semblar més
d’una quarta part del terreny, és molt
més de biaix que la que havíem vist
sempre i arriba fins davant dels
safareigs del Vall Fred. Si es cons-
trueix tal com diu aquest plànol,
adéu a la vista de la Bòfia que
sempre hem pogut contemplar
en entrar o sortir del portal del
Castell. Hi ha encara moltes coses
a aclarir i a discutir; no tot és tant
idíl·lic i meravellós com diu l’alcalde.
I és trist. I només Convergència i
Unió n’és la responsable.

ERC escolta la comarca
Des del passat mes d’abril i fins

a setembre, ERC-Solsonès s’ha
reunit amb tots els alcaldes de la
comarca i la presidència del
Consell. Han estat 5 mesos de feina
fent reunions i recollint impressions
de tots els alcaldes de la comarca
(independentment del seu color
polític) amb l’objectiu de sumar
esforços i mirar de facilitar ponts de
diàleg en benefici de la comarca.

ERC s’ha ofert als ajuntaments per
recollir propostes que puguin ser
d’interès per al municipi. El fet de
realitzar aquestes converses amb
els alcaldes ja són un èxit per elles
mateixes, trencant una dinàmica
que s’arrossegava en la que els
representants d’unes institucions
amb un color polític determinat no
intercanviaven impressions d’una
manera sincera, serena i cordial

amb representants d’altres
formacions polítiques. «Hem
encetat un nou tarannà en la mane-
ra d’entendre la política a la comar-
ca. Pensar diferent no vol dir no tenir
punts en comú. Hauríem de ser
capaços d’entendre que es pot
col·laborar en benefici del poble o la
comarca des de posicions polítiques
diferents i s’hauria d’acceptar amb
naturalitat la discrepància política».
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clavegueram, 6 edificis sòcio-
culturals o polivalents i 10 actuacions
diverses com escoles, piscines o
zones esportives. Això significa
que aquest PUOSC és una eina
més per contribuir a un equilibri
territorial que encara no havia
arribat a alguns pobles de les
nostres contrades.

El FEDER representa un
cofinançament de fins al 50% dels
projectes en tipus d’actuacions que
vénen donades per la Comissió Eu-
ropea com són les relacionades amb
el foment de l’ocupació, la
competitivitat, el medi ambient, els
recursos hídrics, la societat del
coneixement o les xarxes de
comunicacions, entre altres. El
Departament en regula el
procediment per a la selecció de les
actuacions més adequades.

El FCLC. Aquest Fons és una
transferència que anualment fa el
Departament als ajuntaments i
consells comarcals. Amb aquest
Fons es proporciona al món local
més diner de caixa per a millorar la
hisenda local. La voluntat del
departament és triplicar aquest Fons

Import dels ajuts de la conselleria de
Governació al Solsonès

Inversions de la Conselleria de Governació al Solsonès

en quatre anys.
Finalment, cal esmentar que el

departament de Governació ha
aconseguit estalviar 6 milions
d’euros que l’anterior govern
destinava a protocol i, amb
aquests diners, s’ha creat un nou
fons per als municipis menors de
2000 habitants que, per la seva
poca població, tenen una capacitat
econòmica limitada. Així, la
conselleria de Governació de la
Generalitat ha concedit ajuts a tretze
ajuntaments del Solsonès que su-
men un total de 223.710 euros. Ajuts
que es concedeixen  en funció de
l’import dels recursos ordinaris de
l’ajuntament, el percentatge de
població disseminada o en nuclis
agregats, el descens de població i
la superfície. A més, aquests diners
són de lliure disposició, és a dir, els
ajuntaments els podran emprar en
el que vulguin sense necessitat de
justificació. Per tant, constitueix
una aposta més d’aquest
departament per potenciar els
petits municipis de la nostra co-
marca i d’arreu de Catalunya.

El departament de Governació incrementa molt les seves inversions al Solsonès respecte l’anterior
govern: El PUOSC s’ha incrementat en un 45 %, el FEDER en un 54 %, i les aportacions directes
als ajuntaments més d’un 75 %

El Departament de Governació i
Administracions Públiques que
encapçala el conseller Joan Carre-
tero (ERC), entre altres qüestions,
s’encarrega d’impulsar programes
de subvenció i finançament per als
ens locals. Bàsicament són el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
(FEDER) i el Fons de Cooperació
Local de Catalunya (FCLC).

El PUOSC és l’instrument de
cooperació de la Generalitat amb els
ajuntaments i consells comarcals
per a cooperar en la realització de
les obres i en la prestació dels
serveis de competència municipal o
supramunicipal. Es convoca cada
quatre anys, la seva execució és
anual i es pot arribar fins al 95% de
subvenció depenent de la població
de cada ens.

Pel que fa al tipus d’actuacions
tenim 39 accessos a nuclis de
població, equipaments viaris,
pavimentacions o urbanitzacions de
carrers, 11 condicionaments urbans
i enllumenats, 7 obres de captació,
dipòsits o xarxes d’aigua i

Programes de subvenció i finançament per als ens locals del Departament de
Governació i Administració
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Quan temps fa que treballa a Solsona ?
Des del 98, quan vaig venir com a gerent
del Centre Sanitari.

Creu que va ser una bona decisió la
de venir a treballar a Solsona?
Sí, perquè m’estimo la meva ciutat.

En general, què li agradaria desta-
car de la seva tasca a Solsona?
Moltes coses però potser em quedaria
amb tres: Haver col·laborat a implantar
la història clínica informatitzada al meu
centre de treball, haver ajudat a
aconseguir la base SEM per a Solsona i
haver desenvolupat la medicina esportiva
en el nivell de la medicina primària quan
ningú no hi creia.

Però no creu que per fer tot això ha
rebut massa?
Els pioners de les coses en solen rebre
sempre moltes, i si no que li ho preguntin
als que estan negociant l’estatut de
Catalunya en aquests moments. De
totes maneres, els fets són tossuts i al
final solen donar la raó a qui la té.

Podria explicar en què consisteix la
seva feina actual al centre sanitari?
Porto malalts de diverses patologies
mediques en col·laboració amb els
metges i infermeres de primària, els
veritables protagonistes de l’atenció del
centre sanitari. Realitzo les valoracions
mèdico-esportives dels esportistes de
Solsona i de la gent que en general vol
fer exercici. En números rodons faig unes
5000 visites l’any de les que un 20% són
de medicina esportiva.

Sempre s’ha mostrat molt orgullós
de la unitat de medicina de l’esport.
Quan la vam acreditar, l’any 2000, vam
ésser pioners a Catalunya. A més, m’ha
permès aportar el meu granet de sorra
al boom de l’esport solsoní dels últims
anys.

Quines activitats de consultoria
sanitària ha fet a Solsona?
Diverses, des de col·laborar en la
implantació del Sol del Solsonès fins a
coordinar les beques d’investigació del
Rotary Club.

Què creu que necessita la sanitat del
Solsonès per millorar?
Es pot parlar molt sobre els serveis que
calen i els que no, però el que
necessitem de debò són metges i
infermeres del Solsonès. Cal que hi hagin
batxillers i batxilleres de la comarca que
vulguin ésser professionals sanitaris. En
aquesta feina, si el capital humà es bo
es poden fer moltes coses.

Però vostè no ens podria dir algun
servei que no tenim que fos important
tenir en el futur?
Solsona, com a capital d’una àrea
geogràfica que va més enllà de la nostra
comarca es mereix, algun dia, disposar
d’un hospital de proximitat.

No és massa ambiciós?
Jo, per a la meva feina i el meu país
m’aplico el lema del poeta: «tot està per
fer i tot és possible» .

EDEDEDEDEDAAAAATTTTT: : : : : 41 anys, casat, 2 fills.
PROFESSIÓ:PROFESSIÓ:PROFESSIÓ:PROFESSIÓ:PROFESSIÓ: metge, especialista en medicina interna, coordinador de
trasplantaments, master en gestió hospitalària per ESADE, master en ergonomia
i riscos laborals, expert en medicina esportiva.
FEINA ACTUAL: FEINA ACTUAL: FEINA ACTUAL: FEINA ACTUAL: FEINA ACTUAL: Responsable de la unitat de medicina interna i medicina de
l’esport del centre sanitari del Solsonès i consultor sanitari.
AFICIONS:AFICIONS:AFICIONS:AFICIONS:AFICIONS:     L’esport i la lectura.
UNA QUUNA QUUNA QUUNA QUUNA QUALITALITALITALITALITAAAAATTTTT::::: Sóc un apassionat de la meva feina.
UN DEFECTE:UN DEFECTE:UN DEFECTE:UN DEFECTE:UN DEFECTE: La tossuderia, faig el que crec fins les últimes conseqüències.


