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El temps ens dóna la raó
No és una crítica a pilota passa-

da, és una constatació: en els dos
grans temes de debat d'aquest es-
tiu -aeroports i immigració- ha que-
dat evidenciat que el nou Estatut ha
quedat petit i la Generalitat segueix
sense tenir els instruments neces-
saris per donar-hi resposta. És un
fracàs de la classe política catala-
na, tant dels que vam demanar el
No a l'Estatut de la Moncloa com
els que el van avalar perquè, en les
grans qüestions de país, si no s'hi
dóna resposta, hi perdem tots.

Un exemple: la companyia bri-
tànica de vols de baix cost Easyjet
instal·larà la seva central
d'operacions a Barajas tot i tenir ara
el gruix de clients a El Prat. Coses
que passen quan hi ha un interès
deliberat que l'aeroport de Barcelo-
na no sigui competitiu i no pugui fer
ombra al de la capital d'Espanya.

Pel que respecta a la immigra-
ció hem assistit a un espectacle
vergonyant. Els uns, plantegen una

proposició no de llei al Congrés per
demanar que els immigrants tinguin
dret a vot. És un debat prou seriós i
profund com per fer-lo sortir a la llum
pública en ple mes d'agost i de qual-
sevol manera. Els altres, el princi-
pal partit de l'oposició, replica que
per votar han de saber la llengua.
Tothom interpreta que es tracta de
llengua catalana però després el
senyor Duran es fa entrevistar per
una ràdio espanyolíssima i diu que
ell va parlar de 'llengua' en genèric,
en cap cas especificant la catala-
na. És a dir, venia a dir que havia dit
que per votar s'havia de saber
l'espanyol. Sense comentaris.

Però el que els uns i els altres -
PSC-PSOE, ICV i CiU- no recorden
és que ells van donar suport a que
desaparegués de l'Estatut aprovat al
Parlament de Catalunya un bon gra-
pat de competències essencials en
matèria migratòria i de ciutadania.

Amb les dues darreres crisis
també es desmunta una altra men-

tida: que Esquerra Republicana era
la culpable de la mala marxa del Go-
vern catalanista i d'esquerres. Doncs
Esquerra no era al Govern quan va
tenir lloc el caos a El Prat ni quan el
Govern espanyol ha enviat immi-
grants a Catalunya sense avisar.

Malgrat que alguns ho intentin
silenciar, la ciutadania catalana no
és tonta i ho comença a veure clar.
Són moltes i molts els votants
d'Esquerra que podien haver quedat
desorientats pel vendaval ferotge
d'alguns mitjans de comunicació i
opinadors en contra de les decisio-
ns del nostre partit. Però la veritat
aflora i estem convençuts que l'1 de
novembre la bona gent de Catalun-
ya ens tornarà a fer confiança. Per-
què Esquerra Republicana és sinò-
nim d'honradesa. Perquè Esquerra
Republicana reconeix quan
s'equivoca i també quan el temps
demostra que teníem raó. Perquè la
gent d'Esquerra som gent coherent
i de principis.
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Polítiques de joventut al Solsonès
Les subvencions en polítiques de joventut al Solsonès s'han duplicat durant el mandat d'ERC

Les JERC som les responsables
de les polítiques de joventut
d'Esquerra. Durant aquests prop de
dos anys hem començat a desple-
gar des de la Secretaria General de
Joventut el contingut del nostre pro-
jecte. Un projecte que comença re-
inventant eines ja existents (Borses
Joves d'Habitatge) o creant-ne de
noves (Oficina Jove de Treball) i que
volem continuar els propers anys
generalitzant aquests instruments i
resolent els obstacles actuals a la
correcta emancipació individual i
participació social de la gent jove.

Massa anys, les polítiques de
joventut eren bàsicament polítiques
de lleure i no actuaven amb claretat
en àmbits com l'habitatge o el treball.
I aquí entren en joc les polítiques de
joventut de les JERC.

En l'àmbit de l'habitatge, en dos
anys i mig gairebé s'ha triplicat el
nombre de Borses Joves d'Habitatge
desplegades pel territori, s'ha refinat
el model d'oficina per a què esdevin-
gui finestreta única per als joves i s'ha
estudiat l'impacte sobre els lloguers
i la intermediació allà on es desple-
guen. També s'ha creat el programa
de Lloguer Just, amb l'objectiu que
la gent jove que viu de lloguer no hi
destini més del 30% dels seus in-

gressos. En l'àmbit de treball, s'ha
creat l'Oficina Jove de Treball, que
unifica assessorament i acompanya-
ment en matèria d'ocupació des de
l'hora de triar els estudis, passant
per l'adquisició de les competències
necessàries, feina a l'estranger, bor-
sa de treball, assessorament legal
i, si s'escau, intermediació. S'han
posat les bases per al conveni de
derivació entre el Servei Català
d'Ocupació, la Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil i la futura Xarxa
d'Oficines Joves de Treball.

El compromís territorial d'ERC
s'ha traduït, en el cas del Solsonès,
en un augment del 94% de les sub-
vencions destinades a polítiques de
joventut en el període 2004-06 (ve-
geu gràfic). En els successius aug-

Esquerra t’escolta
En el marc de la campanya Es-

querra t'escolta, el passat 18 de se-
tembre es va celebrar un sopar a
Solsona amb militants, simpatit-
zants i persones properes ideològi-
cament a Esquerra. Es tracta d'una
iniciativa de presència al territori en
la que es demana als assistents que
aportin les seves idees, propostes,
consideracions polítiques i, també,
crítiques.

L'acte, al que assistiren prop de
150 persones, va comptar amb la

participació de Josep-Lluís Carod-
Rovira (president d'ERC), Enric Aloy
(director de l'Agència Catalana de
Consum), Rafel Niubò (exsecretari
general de l'Esport), Manel Balcells
(vicesecretari general d'ERC i excon-
seller d'Universitats), Uriel Bertran
(secretari d'imatge i comunicació
d'ERC i diputat al Parlament), Josep
M. Jové (secretari de Promoció Po-
lítica i president de la sectorial
d'Economia d'ERC) i Laura Vilagrà
(alcaldessa de Santpedor).

A diferència de les campanyes
electorals més clàssiques, on la ciu-
tadania es limita a escoltar allò que
li diuen els polítics, l'objectiu
d'aquesta trobada ha estat el con-
trari: escoltar els raonaments i les
propostes de govern més concretes
que la pròpia ciutadania considera
necessàries per millorar la qualitat
de vida. Les propostes realitzades
serviran per donar contingut a l'acció
de govern d'Esquerra després de les
eleccions de l'1 de novembre.

ments s'han reforçat els Plans Lo-
cals i el Pla Comarcal com a esperó
d'unes polítiques de joventut que es
volen integrals, participatives i que
donin resposta a necessitats reals.
Un augment que pot superar el 100%
si s'acaba obrint la Borsa Jove
d'Habitatge prevista a Solsona i que
hauria de comptar amb un suport
d'entre 10.000 i 15.000• extres.

La tasca de govern d'aquests
darrers dos anys ha estat una tasca
de govern àmplia i agosarada tant en
els àmbits joves de cultura, forma-
ció, salut, mobilitat, interculturalitat...
Una tasca interrompuda per l'expulsió
d'Esquerra del Govern i que l'actual
equip a la Secretaria General de Jo-
ventut (PSC) està en part malmetent
i en part venent com a pròpia.
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Pacte Nacional per a l'Educació:

més qualitat, més oportunitats

El Pacte Nacional per a
l'Educació signat entre el Departa-
ment d'Educació de la Generalitat,
que encapçalava la consellera Mar-
ta Cid (ERC), i les organitzacions del
món de l'educació, representa un
compromís ferm amb tota la socie-
tat per enfortir el nostre sistema edu-
catiu i assegurar la cohesió social i
la igualtat d'oportunitats.

Aquest pacte és un missatge
d'optimisme a la societat catalana
que demostra la importància que té
l'educació al nostre país. És un acord
històric que dóna més estabilitat al
sistema educatiu, enforteix la quali-
tat i representa una innovació peda-
gògica i organitzativa.

A continuació reproduïm un breu
resum dels punts recollits al pacte:

El servei públic educatiu per

la igualtat d'oportunitats
Es reforça l'educació primària

amb 5 hores setmanals més als cen-
tres públics augmentant en 4600 la
plantilla de mestres.

Rebran ajuts els alumnes de 3 a
6 anys que tinguin germans a edu-
cació primària en el mateix centre.

Es dotarà d'ajuts econòmics els
centres concertats que escolaritzin
alumnes en situació socioeconòmi-
ca desfavorida en les etapes educa-
tives obligatòries i en el segon cicle
d'educació infantil.

Al llarg del període transitori, la
incorporació dels centres concertats
al compromís de gratuïtat es podrà
fer progressivament mitjançant con-
tractes-programa, un instrument que
permet singularitzar la dotació de
recursos als centres educatius
d'acord amb les necessitats de
l'alumnat, l'entorn i el projecte edu-
catiu de cada centre.

L'Administració encarregarà un
estudi econòmic per determinar els
costos estàndard del sosteniment
dels centres educatius finançats

amb fons públics. Les conclusions
d'aquest estudi serviran de marc de
referència per a l'establiment dels
mòduls dels concerts educatius.

El concert s'adequarà a la diver-
sa realitat dels centres i
s'actualitzarà anualment d'acord
amb l'increment de l'IPC. En qualse-
vol cas, l'import dels mòduls garan-
tirà la plena gratuïtat dels ensenya-
ments bàsics objecte de concert.

Famílies i educació
Promou un programa de reutilit-

zació de llibres de text i ofereix ajuts
a les associacions de mares i pares
i a les associacions d'estudiants.

S'incrementarà la quantitat apor-
tada i el nombre de centres benefi-
ciaris dels ajuts per a l'acolliment
matinal.

El Departament promourà que els
centres puguin romandre oberts tot
el mes de setembre, els darrers dies
de juny i, si cal, durant el mes de
juliol, per poder dur a terme activi-
tats socioeducatives.

Increment de les beques de
menjador en un 50% respecte de
2005 i creixement sostingut fins al
2009.

Corresponsabilitat dels

ajuntaments amb l'educació
Promou la col·laboració entre la

Generalitat i els ajuntaments per fa-
cilitar la transició entre l'escola i el
treball. Incentiva els programes edu-
catius relacionats amb la realitat de
cada municipi.

Impuls de projectes educatius
d'àmbit municipal que contribueixin
a fer efectiva la igualtat d'oportunitats
entre els alumnes en l'accés a les
activitats educatives que es fan més
enllà de l'horari lectiu.

Establiment d'una oferta
d'activitats extraescolars amb finali-
tats educatives i de cohesió social
en el territori.

Professorat i altres

professionals de l'educació
S’estableixen polítiques sobre

salut laboral i riscos laborals dels pro-
fessionals de l'educació.

Continua el procés d'homologació
de les condicions laborals i
d'analogia retributiva del professorat
dels centres concertats.

Impuls de la tutoria i orientació a
l'alumnat i atenció a les famílies,
impuls de la recerca i la innovació
educatives, tutorització del professo-
rat de nova incorporació al sistema i
reconeixement de l'assumpció de
més responsabilitat.

Reconeixement que la millora de
l'atenció educativa i la prevenció del
fracàs escolar requereix la col·laboració
d'altres professionals de l'educació.

Autonomia de centre
El Departament d'Educació dota-

rà els centres públics amb recursos
suficients per millorar la qualitat del
seu servei.

El Departament d'Educació faci-
litarà l'elaboració d'estratègies per al
desenvolupament de l'autonomia i
difondrà les bones pràctiques exis-
tents en aquest camp. També afavo-
rirà la reflexió interna dels centres
amb relació al seu funcionament i
l'impuls dels projectes de centre per
garantir que l'educació secundària
pugui articular diversificacions curri-
culars que permetin fer desdobla-
ments, aules obertes, fórmules
d'escolarització externa, etc.

Amb l'objectiu de millorar el ren-
diment de l'alumnat, el Departament
d'Educació promourà les iniciatives
d'innovació i recerca educativa ende-
gades des dels centres públics.

El Departament d'Educació revi-
sarà els actuals serveis educatius
amb la finalitat de constituir uns ser-
veis educatius integrats en un ma-
teix àmbit territorial d'intervenció i que
asseguri una atenció eficaç.



Mas o Montilla?
Ni l'un ni l'altre. Catalunya necessita un
govern que no depengui de Madrid. Mon-
tilla és un subordinat del PSOE i Mas
pactarà amb el PP si li cal. Això, si és
que no pacten directament CiU i el PSOE
que seria la renúncia definitiva. L'única
possibilitat d'evitar que el proper govern
de la Generalitat depengui de Madrid és
que Esquerra obtingui uns bons resultats.

Estàs satisfet de la feina d'Esquerra al

govern de la Generalitat?
Sincerament, molt. I això no vol dir que
no sigui capaç de veure els errors de for-
ma que hem comès. S'ha signat el Pac-
te Nacional per a l'Educació i s'ha dut a
terme una política educativa molt serio-
sa; s'ha fet el Pla d'Infrastructures Espor-
tives de Catalunya que suposarà la crea-
ció d'un nombre elevat d'instal·lacions;
tothom ha reconegut la feina feta en el
departament de Governació que ha su-
posat un augment molt important de la
inversió en els municipis; des del depar-
tament de Turisme s'ha acabat amb la
política de la repartidora i s'ha encarat
seriosament aquesta matèria; s'ha apro-
vat la llei d'horaris comercials en benefici
del petit comerç; i podria continuar amb
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comerç exterior, universitats, benestar,
etcètera.

Però en l'Estatut, la principal qüestió

de la legislatura, Esquerra va demanar

el NO.
I en el poc temps que porta vigent ja
veiem que teníem raó. Només cal veure
què ha passat aquest estiu amb la immi-
gració i l'aeroport de Barcelona. El més
preocupant és que és un Estatut tan mal
acabat que molts punts depenen de futu-
res lleis que s'hauran negociar de nou a
Madrid. O sigui, que ens "fotran" una al-
tra esquilada. A més, la Cambra de Co-
merç ja ha alertat que el proper any l'Estat
invertirà a Catalunya menys de la meitat
dels diners que alguns ens prometien.

Des del Solsonès, com es pot influir en

el Govern de la Generalitat?
La unió fa la força. Amb aquest objectiu,
membres de la direcció comarcal
d'Esquerra ens hem entrevistat amb tots
els alcaldes de la comarca i la presidèn-
cia del Consell oferint-los la nostra
col·laboració. Hem anteposat l'interès de
la comarca al del partit i això ha sorprès
a alguns polítics de la nostra comarca
que, tot i que cordial, han tingut una

col·laboració desigual. Des d'ERC-Sol-
sonès hem intentat fer sempre el que calia
en benefici exclusivament de la comar-
ca. No sé si tothom pot tenir la conscièn-
cia tan tranquil·la com nosaltres.

Què farà ERC si torna al govern?
D'entrada, hi ha algunes qüestions inelu-
dibles, com la gratuïtat del material i lli-
bres de text escolars, o multiplicar per
10 l'atenció domiciliària a les persones
dependents, entre d'altres que centraran
qualsevol negociació per formar govern i
que Esquerra farà públiques a l'inici de la
campanya. A nivell local, el sector turístic
ha estat, tradicionalment, deixat de la mà
de Déu. Com en qualsevol activitat econò-
mica, hem de saber trobar una marca dis-
tintiva de la nostra comarca que ens dife-
renciï d'altres indrets i en la que puguem
competir. En aquest sentit, el nostre pa-
trimoni folklòric i cultural és molt ric i hem
de saber explotar-lo. Per això, la cons-
trucció d'un Gegantòrum a Solsona, mo-
dern i interactiu, és una gran idea que ha
de servir d'impuls d'un turisme familiar i
de qualitat. I em consta que Josep Hu-
guet, conseller de Turisme en aquest da-
rrer govern, té moltes ganes de dur-lo a
terme. Només cal que les institucions
locals es posin les piles.


