
En anteriors edicions del butlletí d'Esquerra del Solsonès es va fer balanç dels governs de Solsona, Pinell de 
Solsonès i Llobera. Continuant en la mateixa línia fem balanç de tres anys d'oposició republicana als municipis 
de Riner i Odèn.
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Tres anys parlant clar
RINER i ODÈN

Riner Odèn

A Riner, aquesta legislatura va camí de ser, tant 
per bé com per mal, recordada durant força temps.

A nivell d’infraestructures, destaquen la carretera 
del Miracle i la variant de Santa Susanna. A la carrete-
ra del Miracle, Esquerra va denunciar l’ús d’àrids po-
tencialment contaminants i va evitar la hipoteca que 
podia haver suposat. A la variant de Santa Susanna, 
pel fet de no haver estat avisats per l’Alcaldia sinó pel 
començament de les expropiacions, va fer gairebé im-
possible actuar sobre el projecte: encara s’ha pogut 
evitar el camí lateral addicional (perfectament prescin-
dible) que feia que l’impacte hagués estat el d’una au-
tovia. També s’ha insistit sobre el revolt del pont de 
Casamartina i la retirada de fils elèctrics i de telèfon 
als nuclis urbans, sense cap resposta positiva.

Però el tema clau d’aquesta legislatura haurà es-
tat el Pla Urbanístic. Aquest POUM permetrà arreglar 
moltes coses que ja fa temps que calia haver arreglat. 
I ens n’alegrem. Però Riner pagarà un preu massa alt: 
vora dues-centes construccions en urbanitzacions de 
casetes adossades i pisos pot ser el model de creixe-
ment d’una capital com Solsona, però mai el de Frei-
xinet, Su o Santa Susanna. I això ho combatrem, fins i 
tot després d’aprovat: i és que per molta majoria que 
tingui Convergència a Riner, no hi ha dret que entre 
tots haguem de pagar un peatge que no haurà pagat 
cap altre municipi rural del Solsonès.

El municipi d'Odèn pateix les conseqüències d'un 
govern inoperant. Un govern que només actua en a-
quelles zones on els seus habitants combreguen amb 
l'alcalde. Aquesta és la realitat en la que ens enfron-
tem els regidors d'Esquerra i que, malgrat tot, hem cer-
cat solucions dipositant-hi el nostre esforç des del 
primer dia.

Tenim present que el 
nostre municipi és tot ell un 
conjunt de nuclis, masies i 
habitants; però no només 
uns quants, com veuen des 
del govern. I és per aquest 
motiu que des del primer 
dia hem procurat mantenir a-
questa integritat global de 
municipi en la que volem 
que es respectin els drets fo-
namentals i bàsics de tothom. També hem estat cons-
cients de la dificultat que això comporta i no ens hem 
fet enrera en cap moment.

Tant és així, que hem vetllat perquè tothom dispo-
si dels serveis mínims i que són un dret fonamental, 
com és l'aigua. De la mateixa manera ho hem fet amb 
la resta d'infraestructures: camins i carreteres, saneja-
ment, enllumenat públic i TDT. Hem fet pressió per a-
conseguir subvencions de fins a 160.000 �, encara 
que el govern no les hagi volgut materialitzar.

La nostra feina, doncs, és més que meritòria si te-
nim en compte que només som dos regidors. Amb 
més representació podríem fer més feina. Però en tot 
cas estem molt atents a les necessitats de tots els 
habitants d'Odèn, perquè vetllar per ells és el nostre 
objectiu mentre fem oposició.

“Vetllem perquè 
tots els habitants 

del nostre
municipi 

gaudeixin dels
mateixos drets 
fonamentals i 

bàsics”“Urbanitzacions de casetes adossades i 
pisos pot ser el model de creixement d’una 

capital com Solsona, però mai el de 
Freixinet, Su o Santa Susanna”
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Esquerra sempre torna
Segons s'anuncia, després 

d'una onada de creixement de 
l'independentisme polític català 
que, de la mà d'ERC, ha situat 
aquesta ideologia en l'etapa 
amb més poder i més llarga des 
de l'actual democràcia, ara s'a-
proxima la caiguda. Les enques-
tes profetitzen una gran pataca- 
da d'ERC i, per a les altres gran 
formacions, sort diversa dintre 
d'uns límits incerts, que ni èxits 
del tot ni fracassats del tot per 
a ningú. 

Aquesta tendència demoscò-
pica al naufragi d’ERC (indepen-
dentment que la correspondèn-
cia amb la realitat sigui autèn-
tica o falsa) em sembla un símp-
toma de crueltat gratuïta. Amb 
les misèries públiques i priva-
des que s’han esdevingut en els 
últims tres o quatre anys, algú 
creu de veritat que la condemna 
ha de recaure tan exclusiva-
ment en ERC? I, amb els 
avenços (que n’hi ha hagut) tant 
administratius com polítics, algú 

creu de veritat que ERC no se’n 
pot apuntar electoralment la 
part de mèrit que li correspon 
(que no hauria de ser poca d’a-
cord amb la quota de presència 
al govern)? 

No cal fer victimisme, sim-
plement s’està produint una pa-
radoxa previsible (la intermina- 
ble anomalia nacional dels cata-
lans ens aboca, entre d’altres 
comportaments i maneres de 
ser propis, a la paradoxa per-
manent): els sectors no indepen-
dentistes li tenen ganes a ERC 
perquè ha situat el llistó de la 
dignitat a una alçada incòmoda, 
i els sectors independentistes li 
tenen ganes a ERC perquè ha 
faltat èpica (encara que sigui èpi-
ca virtual). En altres paraules: a 
la sociovergència de govern no li 
agrada ERC i a l’independentis-
me d’oposició, tampoc. 

Enmig d’aquest panorama, 
a ERC només li queda esperar 
les eleccions al Parlament amb 
coherència amb si mateixa i 

amb plena confiança en la feina 
feta (i la que queda per fer en 
els pròxims mesos). Més enllà 
de les maquinàries dels dos (o 
tres, comptant el PP) grans 
(econòmicament parlant) partits, 
i de les estupideses a les xar-
xes socials (per part de, rela-
tivament, tanta gent que deu 
tenir poca feina, que no vol dir 
gent sense lloc de treball), l’es-
tratègia de fer entrar l’indepen-
dentisme polític a les institu-
cions de govern, tard o d’hora, 
donarà fruit.

Amb més traça que força 
s’han creat estructures d’Estat i 
per això ERC ara es troba en la 
situació delicada que es troba: 
els uns no poden permetre que 
ens hàgim situat a un pas de 
superar la cotilla autonòmica i 
de saltar la paret constitucional, 
i els altres no poden entendre 
que no es pot dir blat fins que 
no és al sac i ben lligat. Entre el 
seny i la rauxa, tanmateix, ERC 
sempre torna.

Esquerra - Article de: Josep M. Pasqual, 5 d'abril de 2010, diari El Punt

Foc nou al Grup Comarcal d'ERC-Solsonès

La regidora de cultura i joven-
tut de l'Ajuntament de Solsona, 
Sara Alarcón, s'incorpora al 
Grup Comarcal d'Esquerra del 
Solsonès com a consellera co-
marcal després que David Rodrí-
guez renunciés a ser-ne el 
portaveu per dedicar-se plena-
ment a ser l'alcalde de Solsona. 
Així mateix, la tasca de portaveu 
al Consell Comarcal la realitzarà 
l'alcalde de Pinell de Solsonès, 
Benjamí Puig.

El nou Grup Comarcal ja 
està al dia de l'activitat del Con-
sell Comarcal i resta a disposi-
ció dels ciutadans. Per a contac- 
tar-hi us podeu adreçar al telè-
fon 973 48 14 11, dimarts i di-
jous de 18 a 20 de la tarda.

A la fotografia, d'esquerra a 
dreta: Jaume Badia, regidor de 
Llobera; Gerard Bajona, regidor 
d'Odèn; Benjamí Puig, alcalde 
de Pinell de Solsonès i Sara 
Alarcón, regidora de Solsona.

Comarca

S'incorpora Sara Alarcón al Grup Comarcal d'ERC-Solsonès i Benjamí Puig adopta 
el càrrec de portaveu d'ERC al Consell Comarcal

ERC-Solsonès també ha celebrat el Congrés Comarcal 
d'enguany, en el que Carles Montoriol ha estat reelegit 
president i s'ha constituït la nova Permanent Comarcal 
d'Esquerra. També la formen: secretari d'organització, Xa-
vier Castellana; secretari de finances, Salvi Nofrarias; se-

cretari d'imatge i comunicació, Gerard Bajona; secretari 
de política social, David Rodríguez; secretària de política 
municipal, Sara Alarcón; secretari d'actes i campanyes, Jo-
sep Vila; secretària de la dona, Meravelles González i se-
cretari de política parlamentària, Joan Jou.
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Govern de la Generalitat

‘Model propi d'organització territorial:
fita històrica i aposta de futur’ (I)

L’organització territorial ha 
estat sempre un debat viu al nos-
tre país. Un debat obert i no tan-
cat en el temps, en bona part, 
per les disfuncions que ha pre-
sentat el model existent fins 
ara, de superposició d’estructu-
res polítiques i administratives 
amb confusió de competències i 
provisionalitat de continguts com-
petencials d’algunes instituci-
ons. 

Els municipis cata-
lans es caracteritzen per 
la seva petita dimensió, 
tant des del punt de vista 
geogràfic com poblacio-
nal. La divisió municipal 
no permet abastar als 
ajuntaments amb eficiència les 
tasques locals que tenen enco-
manades. A més, ens trobem 
amb 1 diputació rica i 3 diputaci-
ons pobres, per dir-ho d’una ma-
nera simple. El que vol dir que 
els serveis no arriben en la ma-
teixa intensitat a tot arreu. 

Des de l’edat mitjana fins al 
decret de nova planta, Catalunya 
es va organitzar territorialment 
en vegueries. En el seu origen, 
el veguer era un funcionari reial 
que exercia el seu poder sobre 
el territori veguerial. El nombre 
de vegueries i sotsvegueries va 
modificar-se en diverses ocasi-
ons fins que la promulgació del 
decret de nova planta, l’any 
1716, va abolir aquesta divisió 
per instaurar els corregiments 
borbònics d’inspiració castella-
na. 

La constitució de Cadis va 
preveure la divisió en províncies 
que va ser una realitat l’any 
1833 amb el decret de Javier de 
Burgos. Catalunya va quedar divi-
dida en quatre províncies que 
han restat inalterades, immòbils 
i petrificades fins als nostre di-
es. 

La divisió provincial va supo-
sar un model altament centralit-
zador, aliè a la realitat catalana 
que estava mancada de divisió 

pròpia des de 1716. Les reivindi-
cacions del catalanisme van ser 
immediates en defensa d’altres 
divisions geogràfiques més lliga-
des a la realitat nacional. 

Les Bases per a la Constitu-
ció Regional Catalana de 1892, 
conegudes com les Bases de 
Manresa, en són un exemple. I 
és un exemple, també, de la con-
frontació catalana amb el model 

imposat, la supressió de les dipu-
tacions provincials amb la procla-
mació de la II República i el 
restabliment de la Generalitat. 

En aquesta etapa republica-
na, una Ponència per a l’Estudi 
de l’Estructuració Comarcal de 
Catalunya, encapçalada pel cèle-
bre geògraf Pau Vila, va propo-
sar una divisió del territori en 38 
comarques i 9 vegueries que va 
esdevenir realitat el desembre 
de 1937, en plena guerra civil. 

Cal destacar que, en cap 
cas, la Generalitat republicana 
va pensar que la comarca o la ve-
gueria es configuressin com a en-
titats locals, sinó com a divisió 
administrativa de l’organització 
de l’administració de la Generali-
tat. 

La dictadura, però, va reim-
plantar la divisió provincial i en 
va potenciar la seva naturalesa 

local. La uniformitat, l’intervencio-
nisme i l’autoritarisme d’alesho-
res van refermar la província. 

El restabliment de la de-
mocràcia i de la Generalitat no 
va comportar, aquest cop, la su-

pressió provincial. No obstant 
això, el catalanisme polític ha se-
guit apostant per la superació 
d’aquest model amb fórmules di-
verses i no reeixides. 

Vistos els antecedents i les 
pugnes del catalanisme en con-
tra de les imposicions territori-
als centralitzadores, l’aprovació 
de l’avantprojecte de llei de ve-
gueries de Catalunya és una fita 
històrica. És una victòria del ca-
talanisme, la victòria d’un model 
propi basat en divisions geogràfi-
ques més properes a la nostra 
realitat nacional. 

Hem superat les reticències 
al canvi i les postures immobilis-
tes i rígides, que resten al mar-
ge de la dinàmica i de l’evolució 
territorial. I ho hem fet per crear 
un model més proper i més efici-
ent, un model que suposa una 
notable simplificació, un atansa-
ment entre l’administrador i l’ad-
ministrat. 

Les divisions administrati-
ves han de ser adaptables a la 
canviant realitat social. Facilitar 
una millor administració i acon-
seguir una organització pròpia 
hauria de ser un objectiu de tots 
els ciutadans i de totes les for-
ces polítiques catalanes. Cap 
partit de tradició catalanista pot 
oposar-se a un exercici de sobi-
rania, ni pot oposar-se a un mo-
ment cabdal per convèncer 
l’Estat que Catalunya té el dret 
d’organitzar el seu propi territori 
com li sembli més adient, 
d’acord amb la nostra manera 
d’entendre’l i de voler transfor-

mar-lo. No s’enten-
dria, de cap de les 
maneres, que Catalu-
nya deixés passar 
aquesta oportunitat! 

Però, l’organitza-
ció en vegueries és només una 
fita històrica i un afer identitari? 
No. Hi ha molta més ambició 
darrera d’aquest projecte que 
us explicarem en el proper núme-
ro d’aquest butlletí.

Durant segles, Catalunya s'ha 
organitzat territorialment en 

vegueries. L'any 1716 es va abolir 
aquesta divisió i el 1833 ens van 
imposar les divisions provincials.

L'aprovació de l'avantprojecte de llei 
de vegueries és una fita històrica i una 
victòria del catalanisme que aproparà 

les administracions a la població.



Quines fites creu que expliquen millor la 
tasca d’Esquerra al capdavant del Depar-
tament de Governació i Administracions 
Públiques?
Totes les actuacions impulsades per do-
nar suport al món local, desplegar les in-
fraestructures de telecomunicacions i la 
societat de la informació, fer créixer la xar-
xa d’equipaments cívics, potenciar l’asso-
ciacionisme i el voluntariat o modernitzar 
la funció pública, tenen el segell d’Esquer-
ra perquè estan pensades per vertebrar 
el territori i cohesionar la societat catala-
na. Des de Governació també hem impul-
sat marcs legals importants per al futur 
del país, per aprofundir en el dret a deci-
dir a través dels referèndums o per garan-
tir la qualitat democràtica a través de 
l’Oficina Antifrau.
Des de Governació també s’ha elaborat 
una nova organització territorial. Quina 
importància tenen les vegueries per al fu-
tur del país?
Aquesta és també una llei de país, segura-
ment la més important i transcendent de 
les que tenim ara mateix al Parlament de 
Catalunya. Des de Governació treballem 
intensament per fer funcionar el país 
amb totes les eines que tenim i hem po-
sat al nostre abast. Però, necessitem un 
país més equilibrat i amb millors serveis, 
i això passa per una ordenació territorial 
coherent. Per això hem impulsat la implan-
tació d’una organització territorial pròpia, 
per vertebrar el món local en municipis i 
vegueries, desplegant amb ambició el 
marc estatutari. Per primer cop, després 
de molt de temps, Catalunya s’organit-
zarà territorialment en un model propi, de-
cidit per nosaltres, basat en el catalanis- 
me polític i que superarà definitivament 
l’esquarterament provincial.

Uns dels reptes importants en termes 
d’equilibri territorial es deia TDT i banda 
ampla. Com s’hi ha respost?
En els últims anys hem treballat intensa-
ment per l’extensió dels serveis de teleco-
municacions, garantint l’accés a la TDT, la 
banda ampla i la telefonia mòbil per tot-
hom, es visqui on es visqui. A través del 
Pla Catalunya Connecta s’han desplegat 
aquestes infraestructures a tot el país, do-
nant cobertura de serveis a tots els nu-
clis de població de més de 50 habitants i 
tots els polígons industrials. Aquest pla 
té un seguiment comarcal, per exemple 
amb el Solsonès Connecta, perquè volem 
arribar al detall, per no deixar ningú sen-
se accés a la societat de la informació, 
que és la que mou el món avui en dia. 
Per fer-ho possible al Solsonès, on hem 
fet un vestit a mida, ja s’hi han invertit 
més de 4 milions d’euros i realitzat més 
de 60 actuacions.
Cohesió i vertebració, dues paraules que 
defineixen el departament que dirigeix. 
Quin impacte tindran les actuacions que 
s’hi fan al Solsonès?
Des de Governació donem suport a tots 
els ajuntaments, però entenem que els 
municipis més petits són els que preci-
sen d’una especial atenció, ja que són 
els més desprotegits per fer front a les 
necessitats actuals. Per això, els progra-
mes de cooperació local estan enfocats 
a l’equilibri territorial, destinant els recur-
sos segons les necessitats. Per exem-
ple, el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, el principal programa de coo-
peració local del Govern, ha continuat 
creixent any rere any a totes les comar-
ques amb xifres rècord. Només al Sol-
sonès s’han programat inversions de 
més de 17 milions d’euros per a 62 actu-

acions fins al 2012. Una altra mesura de 
suport als municipis petits és la retribu-
ció econòmica per a càrrecs electes, per 
a fomentar l’accés a la política i dinamit-
zar els ajuntaments petits. També hem 
posat en funcionament ajuts per a l’ad-
quisició de màquines llevaneus, com la 
que va ser adjudicada a la Coma i la Pe-
dra, Guixers i Navès, o els vehicles poliva-
lents, com el que ja tenen a Castellar de 
la Ribera i Olius.
Així doncs, la nostra comarca està pre-
parada per afrontar nous reptes? Per on 
cal continuar invertint per a mantenir 
aquesta capacitat?
En aquests dos últims anys estem vivint 
mesos difícils pel que fa als recursos 
econòmics. Les institucions, les empre-
ses i, especialment, la ciutadania, tots es-
tem patint aquest moment de vaques 
magres. Malgrat aquesta situació, no puc 
més que refermar el compromís de Go-
vernació en el suport als municipis del 
Solsonès i l'atenció a les necessitats de 
la seva gent. I això passa per més inversi-
ons i nous programes. Per això, només 
aquest any, s'invertiran uns 4 milions 
d'euros per a la realització d'obres i ser-
veis en 23 actuacions a diferents munici-
pis de la comarca. A través del Feder, 
que també gestiona el departament, s'hi 
realitzaran inversions de caràcter estratè-
gic a la Molsosa i al Centre Tecnològic Fo-
restal. I una obra important que vull 
destacar, perquè és un compromís amb 
la gent d'aquesta comarca, és la cons-
trucció del centre cívic de Solsona, que 
esperem obrir al públic ben aviat.
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Jordi Ausàs
En Jordi Ausàs és conseller de Governació i Administracions Públi-

ques de la Generalitat de Catalunya, està casat amb una urgellenca i 
és pare de tres fills.

EDAT: 50 anys
PROFESSIÓ: Mestre
AFICIONS: Esquí nòrdic
UNA QUALITAT: Perseverant
UN DEFECTE: Rondinaire
UNA CITA: Piano piano si va lontano




