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Seguim treballant

En aquestes darreres elec- 
cions el debat al carrer va ser 
força viu. L’actualitat dels mesos 
anteriors, el clar contrast entre dife-
rents opcions i la possibilitat ajus-
tada d’alternança/continuïtat en 
determinades institucions van in-
centivar aquest debat. I fruit 
d’aquest debat i dels resultats de 
les eleccions, Esquerra-AM va reva-
lidar les alcaldies de Solsona 
(aquest cop amb majoria absolu-
ta), Llobera i Pinell i va incremen-
tar de 16 a 29 el total de regidors 
a la comarca. L’alternança al Con-
sell Comarcal va quedar a un cente-
nar escàs de vots de produir-se, 
deixant la composició més anivella-
da mai vista al Consell Comarcal 
del Solsonès: 10 CiU, 8 ERC-AM i 
1 PSC.

A Solsona, en David Rodríguez 
optava a l’alcaldia després d’haver 
hagut de prendre el relleu del com-
pany Xavier Jounou. L’elecció es 

va saldar amb una àmplia confi-
ança al llegat d’en Xavier Jounou, 
a la tasca d’en David Rodríguez i a 
un equip que combinava experièn-
cia i renovació. Tots ells esperen 
estar a l’alçada de la confiança re-
buda.

Es mantenen les alcaldies de 
Pinell de Solsonès i Llobera, amb 
Benjamí Puig i Josep Colell respecti-
vament, que juntament amb els 
seus equips compten amb l'ex-
periència dels quatre anys ante-
riors. En clau de comarca, Es- 
querra fa un pas de gegant obte-
nint 29 regidories repartides en un 
total d'11 municipis.

Aquest pas endavant d'ERC a 
la comarca no només es tradueix 
en doblar els consellers comar-
cals, obtenint-ne 8, sinó que tam-
bé es troba en el plantejament del 
full de ruta que ERC va exposar en 
vistes de les eleccions municipals. 

Ho va presentar en forma de 12 
propostes pensades i dissenyades 
per edificar la nostra comarca des 
de la base,  i en motiu d'aportar-hi 
més rigor i de reivindicar-ne més 
transparència.

En aquest sentit, Benjamí 
Puig, actual portaveu d'ERC al Con-
sell i alcalde de Pinell de Sol-
sonès, manifesta que “nosaltres 
tenim un model de comarca dife-
rent al de Convergència, per anar 
endavant i per desenvolupar el 
nostre programa. Ara amb vuit 
consellers tenim més representa-
ció i la farem servir per a evitar 
que s'imposi una manera de treba-
llar tan poc transparent”. Els vuit 
consellers ja treballen amb motiva-
ció perquè per la lògica numèrica, 
podran fer més que els quatre 
d'abans, i esperen ben aviat poder 
gestionar a fons el Consell Comar-
cal com a equip de govern. Per arri-
bar-hi, es mantindran ferms i tre- 
balladors en els propers anys.

“L'alternança al Consell 
Comarcal va quedar a un 

centenar escàs de vots de 
produir-se”

Esquerra-Acord Municipal consolida l'alternativa al Solsonès. 
Seguim treballant per la comarca i pel canvi.

Els Ajuntaments i el Consell Comarcal constituïts ar-
ran de les darreres eleccions estan al llindar dels 
cent primers dies de vida. Des dels grups munici-
pals i comarcal d’Esquerra-Acord Municipal volem 

aprofitar l’avinentesa per a fer-vos arribar la nostra 
visió, tant dels resultats de les eleccions com dels 
primers passos de les institucions escollides. Espe-
rem que sigui del vostre interès.

“Es mantenen les alcaldies 
de Solsona, Pinell de 
Solsonès i Llobera”

“ERC té un projecte de 
comarca”
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Pinós

En el Ple del cartipàs, CiU ens va oferir 
formar part de l’equip de govern donant-nos 
a cadascú de nosaltres mitja regidoria com-
partida amb un dels seus regidors. Nosaltres 
vàrem fer notar el nostre desacord doncs no 
entenem quin significat té portar mitja regido-
ria. Avui podem dir que sembla que vulguin 
comptar amb nosaltres com equip de govern 
però sense tenir en compte les nostres opi- 
nions, la qual cosa és com a mínim, un gest 
paradoxal.

El primer que va fer l’alcalde sense con-
sultar la resta de regidors va ser acomiadar 
injustificadament l’arquitecte municipal, que 
treballava per l’Ajuntament des de feia 4 
anys. Donava assistència setmanal en horari 
d’oficina a tothom que ho necessités i ara 
els habitants de Pinós ja no tenen aquesta 
assistència. S’ha contractat un arquitecte en 
conveni amb el Consell Comarcal que fins el 
moment no presta aquest servei. Estiguem 
d’acord o no amb aquest canvi d’arquitecte, 
no podem permetre que el poble es quedi 
sense aquesta prestació que s’havia donat 
els últims anys, i des del nostre grup vetlla-
rem perquè això no passi.

Per altra banda també hem detectat una 
irregularitat administrativa en l’obra del camí 
de Cal Cabot a Vallmanya. Nosaltres valorem 
molt les coses ben fetes i creiem que s’ha 
de contemplar l’obra en el pressupost de 
l’Ajuntament assegurant-ne el finançament i 
fer la corresponent adjudicació, encara que 
tot això sigui un procés administratiu llarg. 
En canvi ens trobem amb l'obra ja acabada 
sense haver passat per aquest procediment, 
amb la intenció de finançar-la amb una sub-
venció que estava originàriament assignada 
al poliesportiu d’Ardèvol.

Només fa tres mesos i mig que estem en 
el nou Ajuntament, un grup municipal jove en 
el qual tots residim al municipi. Però potser 
ja han sorgit massa anomalies en tan poc 
temps. Des del grup d'ERC entenem que els 
Ajuntaments estan al servei del poble, per 
tant nosaltres vetllarem pel bé comú del po-
ble i el respecte a la legalitat.

Irregularitats de 
l'equip de govern

Navès

El nostre grup municipal s'ha posat a tre-
ballar després d'obtenir un bon resultat en 
les passades eleccions municipals. Molts 
dels veïns, que fins ara no se sentien repre-
sentats al municipi, ara tenen veu mitjançant 
la nostra tasca a l'Ajuntament de Navès. Te-
nim un objectiu molt clar per aquesta legisla-
tura: la transparència del nostre consistori, 
que fins ara n'era una mica dubtosa.

Navès és un dels municipis de Catalunya 
que acumula més hectòmetres d'aigua en el 
seu embassament, i té greus problemes 
d'abastament d'aigua potable en algunes ma-
sies de la part alta. En ple segle XXI, sembla 
incongruent, però realment és així. Mentre es 
fan arribar canonades de gran diàmetre a la 
presa de la Llosa del Cavall, sembla ser que 
no hi ha ningú que sàpiga del cert el cabal 
d'aigua que marxarà, a on anirà, i quina utili-
tat se li donarà. És potser perquè l'obra i el 
projecte vénen de Madrid? O és perquè a la 
comarca hi ha molts interessos i promeses 
que tothom en parla i ningú sap realment 
d'on vénen els trets? En el transcurs d'aques-
ta legislatura n'esperem obtenir respostes 
que ens ajudaran a acotar millor el futur del 
nostre municipi.

De totes maneres al nostre municipi no 
ens fan falta obres faraòniques per tenir ai-
gua a les masies, sinó que amb solucions 
puntuals per cada cas, creiem que l'aigua pot 
arribar a tot arreu d'una forma molt més sos-
tenible i molt més “austera”.

Som molt conscients de la situació 
econòmica que s'està patint aquests darrers 
anys i que serà molt difícil  fer avançar els 
projectes que el nostre municipi necessita, 
però tot i així, no perdem l'empenta i la força 
per lluitar perquè volem que les generacions 
posteriors trobin un municipi molt millor del 
que nosaltres l'hem trobat, i que tingui tots 
els serveis bàsics, com l'abastament d'aigua 
municipal.

Cal invertir amb seny 
en serveis bàsics

“Ja han sorgit massa anomalies en 
tan poc temps”

“Navès acumula molta aigua en el 
seu embassament i al mateix temps 

presenta greus problemes 
d'abastament d'aigua potable en 

algunes masies”
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La fi del sistema català de caixes

Amb discreció i sense fer so-
roll —el ressó mediàtic de l'afer 
ha estat trístament minso— 
s’ha consumat una de les últi-
mes embastides contra el siste-
ma de caixes d’estalvi català. El 
Banc d’Espanya, a traves del 
FROB, prendrà durant el mes 
d’octubre el control del 90% de 
Catalunya Caixa i de pràctica-
ment el 100% d’Unnim.

Les necessitats de recapita-
lització de la majoria de les nos-
tres caixes d’estalvi han estat 
impossibles de satisfer a través 
d'inversors privats, i serà l’Estat 
espanyol, a través del Banc d’Es-
panya, qui les intervindrà per do-
tar-les del capital necessari per 
continuar amb l’activitat finance-
ra.

Ara bé, el preu que en paga-
rem com a país serà molt alt. 
D’entrada, aquestes caixes pas-
saran a ser bancs, que ja no des-
tinaran bona part dels beneficis 
a obra social, sinó a dividends 
pels seus accionistes. Però el 
que és realment greu, és que 
amb aquest procés s'acaba 
amb un sistema català de cai-
xes que durant dècades ha pro-
porcionat serveis financers de 
proximitat, arrelats al territori i 
amb coneixement de les necessi-

tats i singularitats del teixit em-
presarial català. 

Òbviament, la situació actu-
al és responsabilitat de direc-
tors i membres de consells 
d'administració que en molts 
pocs casos han assumit les se-
ves responsabilitats, o que si ho 
han fet, han deixat el càrrec des-
prés de rebre enormes compen-
sacions. Per altra banda, és ben 
raonable que si es produeix una 
injecció de diner públic a les cai-
xes, també hi hagi un control go-
vernamental sobre aquestes. 
Però quins diners i quin govern? 

Doncs diners catalans i Go-
vern Espanyol. Si fóssim un país 
normal —és a dir, si Catalunya re-
captés i liquidés tots els seus im-
postos hagués estat el govern 
de la Generalitat qui hagués po-
gut intervenir les nostres caixes 
per dotar-les de capital. Així, s’ha-
gués assegurat que les nostres 
entitats financeres seguirien pre-
nent decisions des de Catalu-
nya. Lamentablement, el que ha 
succeït ha estat justament el 
contrari: l’estrangulació fiscal 
que pateix Catalunya ha fet invia-
ble qualsevol intervenció del Go-
vern de la Generalitat en les 
nostres caixes, i ha estat el 
Banc d’Espanya qui ha injectat 
1.718 millons d'euros a Catalu-
nya Caixa i 568 millons a Unnim 

deixant, així, el control d'aques-
tes dues entitats en mans del 
Govern espanyol. Perquè s'en-
tengui: amb poc més del 10% 
de l’espoli fiscal que efectua ca-
da any l’Estat espanyol, s’ha 
apropiat del control de les nos-
tres caixes d’estalvi.

Article d'opinió d'Oriol Junqueras - 29/09/2011 a l'indirecte.cat

“El preu que en pagarem 
com a país serà molt alt 
perquè s'acaba amb el 

sistema català de caixes i 
molts dels seus beneficis 
ja no es destinaran a obra 

social”

Un procés que acaba amb un sistema 
català de caixes que durant dècades 
ha proporcionat serveis financers de 

proximitat, arrelats al territori i amb co-
neixement de les necessitats i singula-
ritats del teixit empresarial català. 

“Si fóssim un país normal 
hagués estat el govern de 
la Generalitat qui hagués 

pogut intervenir les 
nostres caixes per dotar-

les de capital”

“L'espoli fiscal del 10% 
del PIB que pateix 

Catalunya per part de 
l'Estat ha fet inviable que 

el Govern de la 
Generalitat pogués 

intervenir en les nostres 
caixes”
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Vots de les eleccions municipals 2011 al Solsonès

Quines són les principals motivacions 
que t'inclinen a presidir un partit com 
ERC, republicà i independentista?
Primer, perquè sóc republicà i independen-
tista. En segon lloc, perquè tinc la convic-
ció que ERC és la millor eina de què 
disposem per aconseguir-ho. I finalment, 
perquè em sento acompanyat i il·lusio-
nat, hi ha moments a la vida que cal fer 
un pas endavant i assumir responsabili-
tats 

Quines són les virtuts del teu equip, i 
com el definiries?
Un equip plural, de conviccions fermes, 
amb voluntat de sumar, que combina reno-
vació i experiència i que es proposa treba-
llar de valent per rellançar Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
ERC ha de recuperar l'espai perdut, projec-

tar una imatge de solvència i credibilitat i 
engrescar la societat. Crec que la nova di-
recció d'Esquerra que proposem està 
capacitada per donar resposta a aquests 
reptes, que són tan necessaris per al par-
tit com imprescindibles per a la societat 
catalana. El país necessita una Esquerra 
Republicana forta, cohesionada i vital. 

Ara que les eleccions al Congrés dels di-
putats són imminents, creus que és un 
moment difícil per prendre el timó 
d'ERC?
Vivim un moment difícil i complex com a 
país i com a partit. Però és precisament 
en circumstàncies adverses quan cal de-
mostrar el tremp suficient i comprome-
tre's. És més còmode anar al grat del 
vent o navegar amb el vent de popa. Però 
no ho és quan bufa de cara. S'ha de sa-

ber estar a les verdes i a les madures. 
Ara bé, insisteixo en què aquesta no és 
una responsabilitat que assumeixo en so-
litari sinó acompanyat d'un gran equip i 
amb l'escalf de molta gent, començant 
per la militància d'Esquerra.

El TSJC ha tombat la immersió lingüísti-
ca del català. Què podem fer al Sol-
sonès per contribuir amb contundència 
a la causa catalana?
Ni un pas enrere, normalitat absoluta a 
les escoles. Allò que funciona i que s'ha 
demostrat un model exitós, fins i tot reco-
negut per la Unió Europea, ha de continu-
ar funcionant. Els professionals de 
l'ensenyament han de continuar aplicant 
el mateix model i, l'administració educati-
va, el Govern de la Generalitat, mantenint 
el mateix guió i reafirmant-lo. Perquè és 
el que vol la societat catalana i perquè 
s'ha demostrat que és un bon model (ga-
ranteix també l'aprenentatge del cas-
tellà) enfront d'aquells que pretendrien 
separar els alumnes per raó de llengua. I 
la gent del Solsonès ha de fer sentir la 
seva veu en favor del cos docent i recla-
mant i exigint el manteniment de la im-
mersió lingüística, sobretot els pares i 
les mares dels alumnes. I si en algun mo-
ment observem que algun responsable 
polític o governamental vacil·la, ha de 
sentir al clatell que som al darrere i que 
no estem disposats a cedir.

La frase: “Sense la independència, no hi ha possibilitats de crear a Catalunya 
una política justa, honesta i regenerada.” Antoni Gaudí, arquitecte
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Oriol Junqueras
L'Oriol és alcalde de Sant Vicenç dels Horts i eurodiputat al Parlament 

Europeu. És el nou president d'Esquerra Republicana de Catalunya, elegit 
en unes primàries i per via democràtica.
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Professió: Professor d'història
Aficions: L’agricultura i la jardineria
Una cita: “...hem viscut per salvar-vos els mots, / per retornar-vos el nom 
de cada cosa, / perquè seguíssiu el recte camí / d’accés al ple domini de 
la terra. / Ara digueu: “Ens mantindrem fidels / per sempre més al servei 
d’aquest poble.” S. Espriu
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