
En l'anterior edició del butlletí 
d'Esquerra del Solsonès es va fer 
balanç del govern de Solsona. Així 
doncs, continuant en la mateixa 
dinàmica fem balanç de govern 
dels Ajuntaments de Pinell de Sol-
sonès i de Llobera.

Pinell de Solsonès
Des de l'Ajuntament es va inici-

ar l'activitat posant la nostra insti-
tució al dia en aspectes com el de 
la comptabilitat, la qual no es realit-
zava des de l'any 2003, i també 
en aspectes administratius, ja que 
vam trobar projectes de veïns que 
havien quedat aparcats sense mo-
tiu. En aquest sentit, a dia d'avui 
podem dir que vam aprofitar per te-
nir tots els expedients i la compta-
bilitat al dia.

També s'han acabat totes les 
actuacions que, per mandra o dei-
xadesa, l'antic equip de govern no 
havia executat quan tocava i esta-
ven a punt de caducar. Val a dir 
que aquestes actuacions i d'altres 
de noves ja estan fetes. Per exem-
ple, la reforma de la pista polies-
portiva, la construcció d'un parc 
infantil davant de l'escola, la refor-
ma i pintat de l'escola i l'ajunta-

ment i l'arranjament de camins 
perquè estiguin en bon estat i 
amb cunetes formigonades. Hem 
desbloquejat les negociacions per 
passar 142 hectàrees de secà a re-
gadiu al municipi. També hem res-
taurat l'Església de Santes Creus 
del Bordell, el Pou del Gel, la teula-
da i el campanar de Sant Miquel 
de Pinell i hem pavimentat l'accés 
a la parròquia de Miravé.

A més, estem promocionant el 
municipi desenvolupant el Pla Turís-
tic de "Col·locació de plafons expli-
catius del patrimoni i punts 
d'interès turístic, senyalització de 
rutes a peu i amb bicicleta". 
També estem a punt d'acabar la sa-
la polivalent; i ben aviat obrirem la 
Biblioteca Municipal i un punt Òm-
nia amb cinc ordinadors, on els 
veïns podran fer ús gratuït de la 
connexió a la xarxa. I organitzem 
contínuament un ampli ventall de 
cursets i xerrades amb els veïns.

Llobera
Des del primer dia d'aquesta 

legislatura, el nou equip de govern 
vam posar-nos a tirar endavant les 
propostes de la campanya electo-
ral. Així vam deixar sense efecte 
l'Ordenança Municipal de Camins 
aprovada per l'anterior govern muni-
cipal i que era motiu de rebuig 
per part de la majoria de propieta-
ris. També vam deixar sense efec-
te l'aprovació inicial del POUM per 

refer-lo més adequat a les necessi-
tats reals del municipi i al Pla Terri-
torial Parcial de les comarques 
centrals.

Pel que fa a les inversions, es 
pot fer esment de les més signifi-
catives. Per exemple: la millora 
dels camins de les parròquies de 
Llobera i Torredenagó i les millores 
al Local d'Entitats: mobiliari i cale-
facció de la biblioteca, ascensor, 
enrajolat i enguixat del local dels 
caçadors, i pintat de les façanes. 
Al Local Social també s'ha fet refor-
mes, com el revestiment de les pa-
rets, la millora de l'aïllament 
acústic i l'escenari. A més, hem 
ampliat els equipaments munici-
pals amb un parc infantil i magat-
zems municipals.

També hem complert la pro-
mesa "d'obrir" l'Ajuntament als 
veïns en fer una reunió anual per 
explicar què es fa i acceptar sug-
geriments. És la nostra intenció de 
seguir amb aquesta línia. Volem 
continuar materialitzant les nos-
tres idees de projecte en obres 
públiques necessàries i fent possi-
ble una bona política de proximitat 
estant al costat del poble.
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UNA ALTRA MANERA DE FER

"Hem posat al dia aquell 
Ajuntament que vam trobar 
a la UCI i en estat crític"

"Fem reunions periòdiques 
amb els veïns perquè

creiem en la política de
proximitat i amb el poble"
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Esquerra

Puigcercós, proclamat candidat d'Esquerra
Puigcercós es proclama nou candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat 
de Catalunya amb el 94% dels vots del Consell Nacional

El nou presidenciable d'Es-
querra a la Generalitat de Catalu-
nya va aprofitar l'ascens al 
Puigmal per anunciar que l'exerci-
ci del dret a decidir serà l'eix 
que determinarà els pactes de 
la Generalitat a partir de 2010. 
En un marc tant simbòlic com 
és el cim del Puigmal, a 2.910 
metres d'altura, que va protago-
nitzar el passat 17 d'octubre 
acompanyat d'un centenar de mi-
litants, simpatitzants i familiars, 
el líder dels independentistes va 
explicar que la pujada represen-
ta «l'esforç que a Esquerra es-
tem disposats a fer, i ja hem fet, 
per treballar per la independèn-
cia de Catalunya i el benestar de 
tots els catalans».

Per Puigcercós, fent un paral·-
lelisme amb el procés d'allibera-
ment nacional, «tothom pot fer 
el Puigmal si s'ho proposa; 
aquest país pot ser indepen-
dent, un país de la Unió Europea 
amb plenes facultats si ens ho 
proposem». El candidat repu-
blicà a la Generalitat va establir 

les condicions d'Esquerra de ca-
ra a la política de pactes des-
prés de les eleccions al 
Parlament de Catalu-
nya de l'any que ve, 
posant el dret a deci-
dir al centre del de-
bat. Esquerra ja ha 
ensenyat les cartes, treballarà 
amb aquells que vulguin fer un 
pas endavant a favor de la cons-
trucció de l'Estat català, s'ha 
acabat el desenvolupament de 

l'estat de les autonomies, s'ha 
acabat l'Espanya plurinacional 
perquè no és possible. Ara cal 

avançar cap a un 
nou marc polític que 
ens doti del millor 
autogovern, la inde-
pendència; que ens 

permeti gaudir plenament dels 
nostres recursos econòmics po-
dent tenir la clau de la caixa i 
que ens permeti tenir presència 
directa a Europa i al món.

Darrerament, la corrupció 
política torna a omplir portades 
de diaris. El cas Millet i el cas 
Gürtel, per posar uns exemples, 
són en boca de tothom. Algú ne-
cessitat d'una cortina de fum 
s'ha dedicat a intoxicar l'opinió 
pública explicant que tots els 
partits són iguals, i això no és 
veritat. Esquerra sempre ha es-
tat la impulsora i ha treballat 
per fer del finançament dels par-
tits un eix de la nostra praxi polí-
tica: les mans netes.

Ja el 1997 vam intentar 
que el Congrés espanyol de-

batés una proposta sobre el fi-
nançament dels partits, que 
finalment va reeixir en forma de 
llei el 4 de juliol de 2007. L'ob-
jectiu era fer una llei per dotar 
de més control i transparència 
el seu finançament, cosa que 
vam aconseguir incloent tres 
conceptes imprescindibles des 
del nostre punt de vista. En pri-
mer lloc, la llei fixa una quanti-
tat màxima i nominativa en les 
donacions a partits, cosa que 
vol dir que desapareixen les 
aportacions anònimes i que es 
fa públic quins particulars i em-

preses fan donacions. En se-
gon lloc, les entitats sense 
ànim de lucre vinculades als 
partits no queden excloses d'a-
questa llei, perquè a ningú se li 
escapa que la seva activitat 
està estretament vinculada a la 
generació d'idees dels partits. I 
en darrer lloc, la llei dota el Tri-
bunal de Cuentas i la Sindicatu-
ra de Comptes de règim 
sancionador per fer complir la 
llei. A Esquerra la feina ens ava-
la i ens permet afirmar amb con-
tundència que treballem amb 
les mans netes.

Contra la corrupció

Joan Puigcercós explicant els eixos del nou full de ruta d'Esquerra a la Vall de Núria.

Puigcercós referma 
el dret a decidir 

com a eix central
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13-D i 28-F: Al Solsonès guanya el sí
En les dues primeres fases de les consultes populars, la capital del Solsonès i nou 
municipis més aposten pel sí rotund en favor de l'autodeterminació de Catalunya

Un dels principals objectius 
de les consultes populars és el 
de demostrar al món que la na-
ció catalana està preparada per 
exercir el dret a l'autodetermina-
ci. I ho fan per mitjà de la mane-
ra més pròxima i 
popular possible: 
amb la pràctica 
del sa exercici de 
la democràcia. Els 
resultats obtin-
guts fins ara en són una prova fe-
faent, doncs demostren quins 
són els desitjos del poble català 
i quin és el seu sentiment d'iden-
titat nacional.

Al Solsonès ja s'ha fet dues 
onades de consultes populars, 
que han estat organitzades per 
l'Associació Volem Decidir. La pri-
mera onada del 13 de desem-
bre la van protagonitzar els 
municipis de Pinell de Solsonès, 
Clariana de Cardener i Solsona. 
I la segona onada del passat 28 
de febrer va fer protagonistes 
set municipis més que es varen 
sumar a aquesta iniciativa: Cas-

tellar de la Ribera, Guixers, La Co-
ma i la Pedra, Llobera, Navès, 
Pinós i Sant Llorenç de Mo-
runys. Els resultats han estat 
contudents, doncs entre les du-
es onades de consultes, són 10 

dels 15 municipis 
de la comarca els 
que han fet la con-
sulta, i han tingut 
una mitjana de par-
ticipació del 

29,16%, del qual un 94,60% de 
l'electorat ha apostat pel sí inde-
pendentista.

No menys important és que 
des de la nostra federació comar-
cal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya hem fet campanya pel 
sí a la independència de la nos-
tra nació. Vam penjar pancartes 
apostant pel sí sobiranista a 
gran part dels municipis on s'ha 
fet la consulta; però també en di-
versos indrets de la comarca. 
Així, valorant positivament els re-
sultats de la nostra campanya, 
desitgem repetir-la a la resta de 
municipis del Solsonès que vul-

guin convocar noves consultes 
populars el proper 25 d'abril.

ERC-Solsonès se suma 
a la campanya pel SÍ a 

la independència

Mostra de la pancarta d'ERC.

Gràfic extret de http://www.decidim.cat

Ningú pot posar en dubte 
que l'Impost de Successions, 
tal i com el teníem fins ara a Ca-
talunya, era una despesa injusta 
i depravada que exercia una for-
ta pressió directament sobre les 
classes mitjanes. Aquestes, a di-
ferència de les classes més 
adineradres, no tenien subterfu-
gis per evadir l'impost.

Així doncs, la seva reforma 
era del tot necessària. I era ne-
cessària perquè, per una banda, 
es pugui deixar exempts de paga-
ment els petits patrimonis, com 
poden ser primers habitatges, ve-

hicles únics, etc. Per altra ban-
da, la reforma servirà per 
augmentar la pressió sobre 
grans patrimonis i per establir 
eines i mesures per tal de perse-
guir contundentment l'evasió de 
l'impost.

Amb aquest acord de refor-
ma, doncs, més d'un 86% dels 
catalans i catalanes quedaran 
exempts d'aquest impost, xifra 
que pot augmentar fins al 94% 
el 2011. Un percentatge prou im-
portant que permetrà aconse-
guir que les classes mitjanes no 
vegin hipotecat el seu futur. Val 

a dir que moltes famílies havien 
de malvendre el seu patrimoni 
per a poder pagar-lo.

Per tant, no s'entén que fins 
ara s'hagués mantingut aquest 
impost en actiu. I cal dir que 
aquells que ho van mantenir in-
tacte durant 23 anys són els ma-
teixos que ara, amb una actitud 
hipòcrita i demagògica, ho vo-
lien suprimir del tot. Però per 
què suprimir-lo? No té sentit 
fer-ho perquè a partir d'ara 
aquest impost ajudarà a que les 
classes mitjanes no siguin les 
més castigades.

I sobre l'Impost de Successions...



Rebaixem l'Impost de Successions

Com vius l'inici de la campanya a 
la presidència de la Generalitat?
Amb intensitat i recorrent tot el 
país amb un constant intercanvi 
d'informació i contrast d'opinions 
amb la militància d'Esquerra de to-
tes les comarques i també amb 
els diversos sectors socials, polí-
tics i econòmics del país i les se-
ves necessitats i demandes. 

El nou full de ruta d'ERC parla de 
quatre eixos fonamentals. Un 
d'ells és el dret a decidir. Quines 
propostes duries a terme per a tre-
ballar en favor de l'autodetermina-
ció? 
Efectivament, el dret a decidir és 
part essencial del nostre full de ru-
ta. A hores d'ara, més enllà de les 

múltiples sensibilitats que hi pot 
haver en el si de cada partit, al Par-
lament només hi ha una força que 
aposta per la independència i que 
té 21 diputats en un hemicicle de 
135. Convé no oblidar-ho.
Es treballa dia rere dia aguditzant 
les contradiccions dels autonomis-
tes i d'un Estatut retallat que se-
gons sembla no té cabuda a la 
Constitució Espanyola. I predicant 
a tort i a dret que amb la inde-
pendència a aquest país i tota la 
seva gent li aniran molt millor les 
coses sense el llast que represen-
ta Espanya.

En la seva darrera visita al Sol-
sonès va parlar amb els sindicats 
agraris. Quines solucions creus 

que es podrien portar a curt termi-
ni des de la Generalitat?
Els sindicats agraris ens van ex-
pressar diverses dificultats per ti-
rar endavant les explotacions 
ramaderes i agrícoles especial-
ment per les contínues baixades 
de preus dels seus productes, per 
les dificultats del traspàs d'activi-
tats a les noves generacions... 
Des d'ERC ens vam comprometre 
a defensar la necessitat d'una ac-
ció conjunta des de tots els depar-
taments del Govern que treballen 
des de diveres òptiques en l'àmbit 
de la pagesia per tal d'assolir l'ob-
jectiu que els pagesos visquin legí-
timament i dignament de la venda 
dels seus productes.

Fem una mirada al futur. Sortirem 
reforçats de la crisi?
Si som prou hàbils reconvertirem 
la crisi en un escenari de noves 
oportunitats i per posicionar-nos al 
món millor que no estàvem. De cri-
sis ens en tocarà seguir vivint, són 
inherents a l'economia capitalista 
i a l'economia de lliure mercat. La 
qüestió és que ens reforcem ade-
quadament i ens preparem per 
resistir millor i en millors condi-
cions qualsevol cicle negatiu.
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Joan Puigcercós
En Joan Puigcercós és el nou candidat d'Esquerra a la presidèn-

cia de la Generalitat de Catalunya des d'aquest mateix any. Està ca-
sat amb la Núria i té un fill i una filla: en Guiu i la Sibil·la.

EDAT: 43 anys.
PROFESSIÓ: Diputat al Parlament de Catalunya.
AFICIONS: El muntanyisme.
UNA QUALITAT: La tenacitat.
UN DEFECTE: La impaciència.
UNA CITA: “Allò que no té solució mai pot ser un problema".
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