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Presència d’Esquerra
   Aquest butlletí d’informació que

llegiu és el segon d’aquesta nova
etapa que encetem a ERC-Sol-
sonès. Amb la voluntat d’informar
sobre la nostra activitat (local, co-
marcal i nacional), i de fer saber els
nostres punts de vista, ha nascut
«El trabucaire». Amb independència
de l’encert o desencert a l’hora de
posar-li nom, aquest només pretén
ser la veu pròpia d’Esquerra a la
nostra comarca. I també la dels qui
vulgueu col·laborar-hi. I el que tam-
bé és important i s’ha de saber: pa-
gat de la nostra butxaca.

El creixement notable i progres-
siu d’ERC, generalitzat a tot Cata-
lunya i a la resta dels Països Cata-
lans, també és palpable al Solsonès.
Tot i que hi ha dues altres forces
que ens superen en presència a les
institucions locals de la comarca i
al Consell Comarcal, el nostre su-
port electoral en la resta de comicis
fa que un de cada quatre electors
de la comarca voti Esquerra, esde-
venint d’aquesta manera la segona
força d’opció política del Solsonès.
I la nostra determinació, i el nostre
esforç, van dirigits a créixer i a ser
útils, en bé de les persones que
habitem aquests verals i, per exten-
sió, de tot Catalunya.

Tot i que som al govern de Sant
Llorenç de Morunys i tenim presèc-
nia a dos ajuntaments més, potser
fins ara la nostra presència s’ha notat
més a Solsona, on ja fa més anys
que hi tenim representació. Amb els
nostres encerts i les nostres enso-
pegades. Amb els nostres compro-

misos i les nostres limitacions.
Però amb intenció constructiva quan
cal, i de denúncia quan creiem que
és necessari.

Per la meva condició de portaveu
del grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament de Solsona, puc cons-
tatar que la feina feta, juntament amb
els meus companys, és percebuda
com a positiva, honrada i coherent,
tot i les limitacions que té ser a
l’oposició. La nostra capacitat l’hem
posada sempre en aconseguir allò
que sigui més idoni pel major nom-
bre de ciutadans, i en allò que defen-
si millor els interessos comuns. Amb
el reconeixement, és clar, de possi-
bles errors i de manca d’aptituds.

Som en ple mes de maig, tems
de florides per excel·lència i
d’espera de bones collites. I al Sol-
sonès i a Solsona també és sinò-
nim de Fira de Sant Isidre. D’ací just
un any haurem de tornar a escollir
qui ha de regir els nostres ajunta-
ments. Regir, per a nosaltres, no vol
dir només manar. Vol dir, sobretot,
servir. Treballar per millorar la vida
de totes les persones. La salut,
l’educació, les comunicacions, el
benestar, la cultura. Tot el què pu-
guem necessitar per viure i viure
millor aquí, en una comarca rural del
mig de Catalunya. Ara és l’hora de
restar oberts a tothom qui vulgui ve-
nir a ajudar-nos en aquest projecte,
de continuar escoltant què ens diu
la gent. Pel bé del Solsonès la
presència d’Esquerra ha de créixer.
Amb humilitat, però amb molt con-
venciment.

Xavier Jounou i Bajo, President d’ERC-Solsonès
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Impuls definitiu al projecte de banda ampla rural
El passat 14 de març de 2006,

el Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació
(DURSI) encapçalat pel Conseller
Carles Solà (ERC) mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació (CTTI) va
resoldre la licitació del desplega-
ment del projecte Banda Ampla Ru-
ral (BAR) a les comarques de Giro-
na, Barcelona i la Catalunya Cen-
tral, entre les quals es troba el Sol-
sonès.

L’empresa Iberbanda S.A. va ser
l’adjudicatària del desplegament de
la xarxa de comunicacions electrò-
niques mitjançant la tecnologia sen-
se fils WiMAX. Aquesta tecnologia
permetrà l’accés al servei de banda
ampla a, com a mínim, 447 entitats
de població sense cobertura
d’ADSL en l’actualitat.

La present adjudicació millo-
ra la de l’any 2003 (amb CiU al
govern) en tots els aspectes.

L’aportació econòmica per part
de la Secretaria de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació
(STSI) és de gairebé 20 M€ enfront
dels 11 M€ del 2003.

La tecnologia WiMAX (estàndard
IEE 802.16) és clarament millor que

la tecnologia WI-FI (estàndard IEE
802.11b/g) que, segons l’adjudicació
del 2003, havia de desplegar
l’Empresa Flash10.

També s’incrementa de 317 fins
a 447 (com a mínim) el nombre
d’entitats de població beneficiades
per aquest projecte de desplega-
ment.

Precisament, la principal causa
del retard en el desplegament
d’aquest projecte de BAR va ser la
necessitat d’haver de procedir a
l’anul·lació de l’anterior concurs del
2003 i procedir a una nova convoca-
tòria que permetrà uniformitzar, a tot
el territori català, la mateixa tecno-
logia (WiMAX). Iberbanda ja va ser
l’adjudicatària el 2003 del projecte
de desplegament de la BAR a les
comarques de Tarragona i Lleida –
excepte el Solsonès- i l’ha fet efec-
tiu amb èxit en aquestes comar-
ques.

Pel que fa referència a la planifi-
cació temporal de desplegament del
projecte actual, el compromís exi-
git a l’adjudicatària contempla diver-
ses fases. Aquesta planificació co-
mença amb una prova pilot que té
una durada de 3 mesos i que conti-
nua el seu desplegament fins el
proper mes de juny de 2007,

quan aquest hauria d’estar fina-
litzat al 100%.

La xarxa d’accés resultant serà
de titularitat de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el CTTI. Això
permetrà que diferents operadors de
telecomunicacions puguin oferir els
seus serveis als ciutadans, institu-
cions i empreses a través d’aquesta
xarxa. Aquest fet afavorirà la com-
petència i beneficiarà els usuaris.

Pel que fa referència a les ca-
racterístiques de la connexió dispo-
nibles, la xarxa desplegada serà
capaç d’oferir des d’un mínim de 256
Kbps fins a 8 Mbps en els 2 sentits.
En hora punta, la velocitat mínima
per usuari no podrà ser inferior al
10% de la velocitat nominal contrac-
tada. No es limitarà el volum de tràfic
enviat/descarregat per usuari.

A més, es consideraran les se-
güents funcionalitats bàsiques que
s’hauran d’oferir: possibilitat
d’assignació d’adreces IP públi-
ques, servidors DNS, comptes de
correu electrònic, allotjament de pà-
gines web, serveis FTP i tractament
de dominis.

Finalment, també haurà d’oferir
la possibilitat de realitzar trucades
mitjançant el servei de telefonia IP.

Esport per a tothom
En els anys vinents, 600.000

usuaris catalans (41 comarques) es
beneficiaran de les noves infrastruc-
tures que preveu el Pla director
d’instal·lacions i equipaments espor-
tius de Catalunya (PIEC) que
s’impulsa des de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport que encapçala
Rafel Niubò (ERC).

El pla té per objectiu aconseguir
que tots els ciutadans de Catalun-
ya tinguin accés a la pràctica de
l’esport, situant de forma estratègi-
ca els equipaments per compensar
mancances actuals. Així, tothom tin-

drà una piscina coberta a menys de
20 km, hi haurà una pista d’atletisme
per comarca, els municipis de més
de 1.000 habitants tindran un camp
polisportiu, i els municipis amb es-
cola una pista polisportiva,

El pla incorpora per primer cop
una normativa tècnica per a la cons-
trucció i el condicionament dels equi-
paments amb l’objectiu d’augmentar-
ne la seguretat i la funcionalitat.

Les inversions necessàries su-
peraran els 970 milions d’euros i es
preveu que, com a resultat, es creïn
més de 1.600 llocs de treball nous.

A Solsona li correspon, en apli-
cació del pla, disposar d’una pisci-
na coberta (en una segona fase tam-
bé haurà de disposar d’una pista
d’atletisme). De moment, però,
aquesta no es podrà construir do-
nat que l’ajuntament de Solsona ha
perdut una subvenció d’un milió
d’euros per a la seva realització en
no haver fet la cessió del terreny (o
la cessió del seu ús) a la Generali-
tat en el termini establert. Tot i es-
tar inclosa en les inversions del Pres-
supost d’enguany, no es va complir
amb aquest tràmit.
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Esquerra, la incòmoda
Són diversos

els dirigents i opi-
nadors que han
coincidit a titllar
Esquerra de par-

tit incòmode. Diuen ells que és in-
còmoda per governar o perquè tren-
ca la unitat dels partits catalans
enfront de l’Estatut pactat a la Mon-
cloa.

En bona lògica, si Esquerra és
un partit incòmode vol dir que
n’hi ha de còmodes i per la ma-
teixa regla de tres, si Esquerra
és un partit protesta (com diuen
alguns) també hi ha partits re-
núncia. Doncs sí. Aquesta és la
grandesa d’Esquerra, que al llarg
dels seus setanta-cinc anys de tra-
jectòria pot demostrar que no
l’acomplexa el què diran i que la
coherència és la nostra principal
valedora.

I per què Esquerra genera inco-
moditat? Doncs principalment per
quatre grans motius.

El primer, perquè el país pas-
sa per davant de tot. D’interessos
de partit, d’interessos personals,
econòmics o d’aferrar-nos perquè sí
al poder. Prova d’això és que si
l’únic que ens interessés fos la ca-
dira, hauríem dit que sí a l’Estatut
de Mas i Zapatero des d’un primer
moment, com han fet d’altres.

En segon lloc, perquè som
transparents. Hem portat al Con-
grés dels Diputats una reforma de
la llei de finançament de partits per
tal de posar fi als donatius anònims
que empara la legislació vigent. Tots
els ciutadans han de saber quines
empreses paguen i a quins partits.
També en diverses ocasions hem
instat la resta de formacions políti-
ques a fer públics els seus comptes
o a fixar un límit per llei de despe-
ses en les campanyes electorals.
No hem obtingut resposta. O una
altra gran proposta impulsada per
Esquerra que ara es troba bloqueja-
da per algun partit dels anomenats
dels ‘grans’: l’Oficina Antifrau. Arran

de la crisi del Carmel, es va acordar
que aquest organisme pendent de
creació tindria competències per fis-
calitzar els comptes de tots els or-
ganismes públics catalans, des de
la Generalitat als ajuntaments. La
bona gent es pregunta, per què tan-
ta por per part dels grans partits a
l’Oficina Antifrau? Per què algú pot
témer que hi hagi control rigorós
sobre les finances públiques?

L’atac que ha rebut el secretari
d’Organització i Finances del partit,
Xavier Vendrell, no és casual. Han
intentat deslegitimar un sistema que
finança el partit amb els recursos i
les quotes dels seus militants i dels
seus càrrecs electes i de confiança.
Un partit o es finança així, o ha de
fer-ho amb els donatius anònims.
Només un petit detall: el darrer in-
forme fiscalitzador de les formacio-
ns polítiques elaborat pel Tribunal de
Cuentas (el de l’any 2002) assegu-
ra que CiU va rebre en un sol any
4,1 milions d’euros en donatius sen-
se especificar-ne la procedència.
Quanta generositat desinteressada
que hi ha a Catalunya, oi?

El tercer motiu que incomoda
els grans partits és perquè treballem
gratis. Ens dediquem a fer políti-
ca i no a fer negoci. La direcció
d’Esquerra ha rebut felicitacions de
la petita i mitjana empresa catalana
i de sectors estratègics com el far-
macèutic o el del tèxtil per la nostra
tasca en defensa dels interessos de
la indústria catalana. Ja sigui per la
feina feta des de la Conselleria de
Comerç, Turisme i Consum o des
del Grup Parlamentari de Madrid. I
a més reconeixen una cosa: Esque-
rra ho fa sense demanar res a can-
vi. Esquerra defensa una reclama-
ció si és bona per al sector i els seus
treballadors i per al conjunt de
l’economia catalana. Ens ho han
insinuat de manera més o menys
explícita en multitud d’ocasions; al-
tres partits que no treballen gratis.

I en quart lloc, Esquerra és
incòmoda perquè som un partit

d’esquerres i ho hem demostrat
allà on hem tingut capacitat per ges-
tionar i governar. A alguns els in-
quieta que Esquerra Republica-
na estigui entrant amb força a
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na on fa deu anys érem inexistents
o, directament, vistos com una ame-
naça. Als dos grans partits catalans
els ha vingut molt bé electoralment
jugar a aquesta divisió de les dues
Catalunyes, la catalana i la immi-
grada. Esquerra ha trencat aquest
esquema pervers i ha aconseguit
que el catalanisme de progrés sigui
una opció real i ben implantada a
tot Catalunya. Perquè, per a Esque-
rra, Catalunya som tots.

Tota la càrrega en contra nostra
que ens ha vingut a través d’alguns
mitjans de comunicació ni és fortuïta
ni és gratuïta. Intenten dinamitar la
coherència i doblegar la valentia de
la nostra gent que defensa allò que
creu que és just. S’han posat amb
el nostre finançament. Intentaran fer
trontollar la nostra unitat fent creure
que hi ha enfrontaments interns pel
posicionament en el referèndum de
l’Estatut. I s’inventaran el que faci
falta per tal d’intentar menjar-nos la
moral.

Per combatre tota la campanya
d’intoxicació tenim una recepta:
escoltar la gent i alhora explicar-li
per què ens mantenim coherents i
no hem volgut avalar un pacte que
queda molt lluny de les solucions
que el Parlament de Catalunya va
aprovar per afrontar els reptes de
futur. Per què el 30 de setembre
tots coincidíem que feia falta un
nou sistema de finançament per
Catalunya i ara els que avalen
el pacte Mas-Zapatero només
veuen necessari una simple ac-
tualització del que ja teníem?

Amics, militants i simpatitzants:
coherència i dignitat per davant de
tot. I que ningú no ho dubti; pels
quatre motius abans exposats, es-
tarem orgullosos de continuar es-
sent incòmodes.



Llobera és un dels pocs municipis de
Catalunya que té el mateix alcalde
des de fa més de 25 anys. Com valo-
res aquest fet?
Em sembla negatiu per a l’interès gene-
ral del municipi. Com a qualsevol enti-
tat, la manca de relleu provoca una pa-
trimonialització del càrrec. S’acaba ac-
tuant com si l’ajuntament fos propietat
d’una sola persona i no de tot el poble.

Fins a les passades eleccions només
s’havia presentat a l’ajuntament de
Llobera una única candidatura. Ales-
hores, es va presentar una altra
d’alternativa sota les sigles d’ERC ...
Tenint en compte el clima que hi havia
en aquell moment a Llobera, ha contri-
buït enormement a normalitzar la vida
democràtica a nivell municipal. Crec que
és una opció que cada vegada té més
possibilitats.

Has parlat del clima polític que hi
havia a Llobera. Quin era aquest?
Fruit de tants anys de candidatura úni-
ca i únic candidat, s’intenta fer creure
que una altra candidatura divideix el po-
ble. Crec que es poden defensar els in-
teressos del municipi des d’opcions di-
ferents, aquesta és l’essència de la de-

mocràcia. Per aquest motiu, una colla
de veïns de diferents opcions polítiques
vàrem començar a moure’ns per mirar
de fer una llista alternativa.

Finalment però, no vàreu fer llista.
No, perquè l’opció majoritària entre
aquestes persones era Esquerra, i CiU,
a nivell comarcal, no va acceptar mai
aquesta decisió i va pressionar per a que
no reeixís. L’ambient polític d’aquell
moment va poder més que nosaltres.

Tanmateix, es va acabar fent una llis-
ta d’Esquerra.
Sí. Van ser molt valents perquè no era
una decisió fàcil. I van treure un bon re-
sultat. Amb la proporció de vots obtingu-
da en un municipi amb llistes tancades
els dos candidats d’ERC haurien entrat
a l’ajuntament.

Com creus que s’hauria d’encarar el
futur a Llobera?
Com que som un municipi petit i ens
coneixem tots, s’hauria de recuperar
l’ambient que hi havia fa 15 anys, quan
la gent podia participar en les decisions
importants de l’ajuntament. Cal una ges-
tió més transparent de les qüestions que
afecten al poble.

Llobera és un municipi bàsicament
agrari. Quines perspectives hi veus en
aquest sector?
Tenint present que la majoria
d’explotacions són de dimensions peti-
tes i mitjanes, i als preus que van els
productes agraris, cada dia es fa més
difícil poder viure exclusivament d’això.
Calen noves inversions o buscar feines
alternatives. Al relleu generacional se li
posa molt difícil.

Però, no hi ha alternatives a Llobera?
No, aquestes es busquen a fora. Una
possible solució fóra que els pagesos,
fent un producte de qualitat i amb garan-
ties sanitàries, poguéssim entrar en el
procés de transformació i comercialitza-
ció dels productes agraris, a través de
cooperatives o altres societats, i així
poder participar en el valor afegit
d’aquests productes. Això s’hauria de
promoure a nivell de totes les adminis-
tracions. Un altre terreny amb moltes
possibilitats és el dels biocarburants. Aquí
els pagesos hi tenim un camp de futur.

Això vol dir que els pagesos haureu

de concentrar esforços?
Com deia el Joan Fuster, «entre tots ho
hem de fer tot».
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Veí de Llobera, Josep Colell té 47 anys i està casat amb la M. Carme amb
qui té 3 fills. Com a professió (i vocació) fa de pagès, feina que complementa
fent tasques en el ram del metall. El Josep és un home compromès amb la
seva feina i amb la problemàtica del sector, cosa que l’ha dut a coordinar, a
nivell comarcal, el sindicat Unió de Pagesos i a ser delegat nacional d’aquest
en representació del Solsonès.
AFICIONS: M’agrada llegir, caçar i esquiar quan puc.
UNA QUALITAT: M’involucro molt en el que faig.
UN DEFECTE: Sóc massa temperamental.


