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Comarca Reelecció del president Carles Montoriol Esquerra ERC s'aixeca amb força
Solsona L'Ajuntament va bé, malgrat la crisi

Entrevista Josep Maria Palau

Ni espoli fiscal, ni espoli social

L'espoli fiscal és el principal 
causant de l'espoli social que 
patim els ciutadans catalans, si 
bé no és pas l'únic factor que està 
degradant les condicions de vida 
de moltes famílies i que està empo-
brint les classes mitjanes del nos-
tre país.

El biaix ideològic de les deci- 
sions de CiU. L'Impost de Successi-
ons n'és una prova ben exemplar. 
Aquest Impost havia estat suprimit 
pel 94% llarg dels catalans. Però 
en una decisió inversemblant, el 
Govern (amb el suport entusiasta 
del PP) decidia eximir per complert 
les 500 famílies més acabalades 
del país. El resultat, reconegut pel 
mateix Govern, és una reducció 
d'ingressos de més d'un centenar 
de milions d'euros, equivalent, per 
exemple, a la supressió d'una parti-
da de 112 milions d'euros destina-
da a les escoles bressol.

El Govern de Catalunya podria 
haver optat per la progressivitat fis-
cal per obtenir més recursos i sua-

vitzar notablement les retallades. 
Però ha declinat totes i cadascuna 
de les propostes que ha fet ERC 
en aquest sentit, com ara:

- Impost a la banca; 592 M� 
d'ingressos (anàleg al de França, 
Alemanya o el Regne Unit).

- Impost de Successions; 164 
M� d'ingressos.

- Taxa pernoctació turística; 
100 M� d'ingressos.

- Desgravació progressiva habi-
tatge; 99 M� d'ingressos.

- Impost grans superfícies co-
mercials; 30 M� d'ingressos.

- Reforma impost patrimoni; 
100 M� d'ingressos.

Precisament és la banca una 
de les principals beneficiades dels 
ajuts públics, d'unes injeccions de 
capital extraordinàries per evitar la 
seva fallida davant la falta de liqui-
ditat propiciada, entre d'altres, per 
un festeig amb l'economia especu-
lativa que els ha enxampat amb 
un estoc d'habitatges que no te-
nen sortida al mercat. En canvi, la 
seva posició de domini sobre l'eco-
nomia productiva i les famílies es-
devé, també, factor d'empobriment.

Els abusos de la banca, en for-
ma de comissions, d'ofertes enga-
nyoses, d'hipoteques confiscatò- 
ries, del saqueig dels recursos 
amb l'assignació d'indemnitza- 
cions milionàries dels seus direc-

tius, ha castigat les economies 
domèstiques i ha propiciat un em-
pobriment de les rendes i una crei-
xent precarietat. Això és, sens 
dubte, espoli social.

Com també és espoli social la 
posició de domini dels grans oligo-
polis, de les grans corporacions 
que s'enduen els grans concursos 
públics. La petita i mitjana em-
presa queda sotmesa a l'abús de 
la subcontractació i l'administració 
pública al saqueig de pressupos-
tos que acaben inflant-se i que obli-
guen a noves derrames de recur- 
sos públics.

Finalment, no hem d'oblidar 
que l'espoli social té una de les se-
ves xacres en el frau fiscal. Un 
frau que en el conjunt de l'Estat 
es xifra en 88.000 milions d'euros 
anuals, dels quals un 78% n'és 
responsable la gran empresa i les 
societats de capital.

L'espoli fiscal, el biaix ideolò-
gic de Mas, l'abús de l'economia 
financera sobre les famílies i l'eco-
nomia productiva, el frau fiscal, 
així com la posició de domini de 
les grans corporacions sobre les 
pimes, són causants d'un intens 
espoli social. El resultat és una es-
querda que es va fent més gran en-
tre una minoria privilegiada i la 
majoria dels ciutadans.

El Govern de la Generalitat 
ha preferit reduir la despesa 
sanitària al mateix temps 
que ha declinat posar un 
impost a la banca i a la 

riquesa.

L'ESPOLI FISCAL ÉS UN PROBLEMA D'INGRESSOS, PERÒ LA GENERALITAT 
S'ENTOSSUDEIX EN CONVERTIR-HO EN UN PROBLEMA DE DESPESA SOCIAL



El president de la federació 
comarcal d'ERC del Solsonès, 
Carles Montoriol, ha estat reele-
git per la militància republicana 
en un acte congressual celebrat 
al municipi de Navès. La perma-
nent comarcal ha estat renova-
da amb la incorporació de l'ex- 
alcalde de Clariana de Cardener 
Albert Bajona com a Secretari 
de Política Municipal. Sara Alar- 
cón s'ha incorporat a la Secreta-
ria de la Dona en substitució de 

Meravelles González. A més, el 
Xavier Castellana segueix com a 
Secretari d'Organització, el Salvi 
Nofrarias com a Secretari de Fi-
nances, el David Rodríguez com 
a Secretari de Polítiques Socials, 
el Gerard Bajona com a Secreta-
ri d'Imatge i Comunicació i el Jo-
sep Vila com a Secretari d'Actes 
i Campanyes.

El Congrés Comarcal d'ERC 
se celebra sempre en un munici-

pi diferent de la comarca, i en a- 
questa ocasió s'ha celebrat a la 
Sala d'Esplai de Navès, en el 
que també hi ha assistit el nou 
president d'ERC de la Catalunya 
Central i alcalde de Jorba, Josep 
Maria Palau; l'alcalde de Cardo-
na, Ferran Estruch; una delega-
ció de la federació d'ERC de 
Lleida i militants i simpatitzants 
d'Esquerra de la nostra comar-
ca. La celebració es va cloure 
amb un dinar al mateix municipi.
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Comarca

Es ratifica la presidència de Carles Montoriol

Segons el nou sondeig del 
CEO 2012, si ara es fessin elec-
cions a Catalunya, ERC passaria 
de tenir 10 diputats a 15 al Parla-
ment. Per la seva banda, CiU tor-
naria a guanyar, el PSC continua- 
ria perdent terreny, i el PP i ICV 
pujarien lleugerament. Solidari-
tat desapareixeria de l'arc parla-
mentari.

També és significatiu consta-
tar que el nou president d'ERC i 
alcalde de Sant Vicenç dels 
Horts, Oriol Junqueras, sigui el 
tercer polític més ben valorat de 
Catalunya, després dels encara 
recents vencedors electorals Du-
ran i Lleida i Artur Mas. És una 

valoració ben meritòria si tenim 
en compte que tan sols fa 5 me-
sos que l'Oriol presideix ERC, 
tot i que va tenir un bon bagatge 
com a eurodiputat que li va do-
nar una bona reputació en la se-
va tasca a les cambres del Par- 
lament Europeu.

L'independentisme

El sondeig també revela que 
el suport ciutadà a la indepen- 
dència de Catalunya resisteix res-
pecte el darrer sondeig, doncs 
hi votarien a favor un 44,6%, un 
resultat que és lleugerament in- 
ferior al de l'octubre passat, que 
era un 45,4%.

Resultats de les eleccions 
al Congrés dels Diputats

ERC també va resistir en les 
passades eleccions generals al 
Congrés dels Diputats (2011) al 
repetir el nombre de tres dipu-
tats de les eleccions del 2007. 
Aquesta vegada, però, va encap- 
çalar la llista l'Alfred Bosch com 
a aposta de renovació, i és pro-
fessor d'Història; al que l'han se-
guit en Joan Tardà, que va ser el 
portaveu del Grup d'ERC durant 
el període 2006-2008; i Teresa 
Jordà, també com a aposta de 
renovació al Congrés i amb l'ex-
periència d'haver estat l'alcal-
dessa de Ripoll durant 8 anys.

Esquerra

ERC es recupera
La recuperació d'ERC seria de 10 a 15 dipu-
tats al Parlament de Catalunya en cas que 
ara es fessin eleccions, segons el darrer son-
deig del CEO.

El nou president d'ERC, Oriol Junqueras, ja 
és el tercer polític millor valorat pels cata-
lans després que fos elegit pels militants el 
passat octubre.

Fotografia de l'Executiva Comarcal d'ERC.Fotografia de l'Executiva Comarcal d'ERC.
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Solsona

L'Ajuntament va bé, malgrat la crisi
Han transcorregut nou mesos 

de l'actual mandat consistorial i 
el compromís de l'equip de go-
vern (ERC-PSC) manté la il·lusió 
del primer dia. Malgrat que la majo-
ria de pressupostos són, any rere 
any, més reduïts, es troben mane-
res d'optimitzar els nostres recur-
sos. Posem l'exemple d'algunes 
accions que s'han 
dut a terme darrera-
ment des de l'Ajun- 
tament.

HISENDA
L'Ajuntament es-

tà al corrent del pa-
gament de les factu-
res a pimes i au- 
tònoms anteriors a 
l'1 de gener d'en-
guany. Solsona compleix l'obliga-
ció fixada pel Consell de Minis- 
tres per eixugar la morositat dels 
Ajuntaments abans del 15 de 
març, una fita que molts Ajunta-
ments no han pogut complir.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
S'ha realitzat un Pla estratè-

gic de desenvolupament d'una xar-
xa de fibra òptica per potenciar la 
plena connectivitat de les empre-
ses de Solsona.

En breu s'iniciarà la redacció 
del Pla director de promoció eco- 
nòmica, entre d'altres mesures 
d'incentivació econòmica de la ciu-
tat.

Es continua desenvolupant el 
Pla director turístic de Solsona, la 
qual cosa ha facilitat que el Sol-
sonès sigui la comarca amb el crei-
xement turístic més important de 
Catalunya.

URBANISME
S'ha millorat l'accés al Portal 

del Castell.
S'ha construït una rotonda a 

la plaça d'Antoni Guitart, dins el 
nucli urbà de Solsona, per tal de 
millorar la mobilitat urbana dels 
serveis sanitaris i assistencials 
de Solsona.

S'ha construït la rotonda dels 
carrers de Pere Màrtir Colomés i 
del Mossèn Serra i Vilaró per regu-
lar el trànsit i facilitar una circula-
ció més fluïda i reduir la velocitat 
dels vehicles.

S'ha enquitranat el carrer del 
Molí dels Capellans i es van repa-
rar flonjalls de diversos punts del 
sector dels Masos i al carrer del 
Pedraforca.

BRIGADA MUNICIPAL
Obres per fer accessible el Ca-

sal de Cultura de Solsona. L'objec-
tiu és eliminar pro- 
gressivament les bar-
reres arquitectòni-
ques de la via pú- 
blica de la ciutat per 
tal de millorar-ne l'ac-
cessibilitat.

S'ha resolt en 
un any 50 proble-
mes detectats a la 
via pública per la ciu-
tadania i comuni-

cats a l'Ajuntament a través del 
web Solsona Soluciona: Mobiliari 
urbà en mal estat, fanals fosos, 
embornals embussats i sots o al-
tres desperfectes en el paviment 
dels carrers.

GOVERNACIÓ
Es continua el desenvolupa-

ment del Pla Local de Seguretat 
viària de Solsona amb mesures 
adreçades a la millora de la segu-
retat del trànsit urbà: rotondes, 
carrers direccionals, passos de via-
nants i control d'estacionaments; 
entre d'altres, a l'entorn de la 
plaça del Camp i de la plaça Sant 
Jordi.

S'ha constituït la Junta Local 
de Seguretat de Solsona. La se- 
va finalitat és la de coordinar tots 
els cossos policials i es reunirà 
com a mínim dos cops l'any.

En breu s'aprovarà la nova or-
denança de l'ocupació de la via pú-
blica per a bars i 
restaurants mitjan- 
çant terrasses a la 
via pública.

L'Ajuntament 
ha instat a ampliar 
la validesa de la 
targeta de trans-
port multiviatge en-
tre Solsona i Bar- 
celona.

EDUCACIÓ
S'ha desencallat la construc-

ció de l'escola El Vinyet de Solso-

na. En breu s'iniciaran els tre- 
balls d'urbanització del carrer de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, i s'inici-
arà la redacció del projecte bàsic 
de la nova escola.

ACCIÓ SOCIAL
S'ha posat fil a l'agulla per 

construir prop d'una trentena d'ha-
bitatges tutelats.

S'ha organitzat un taller gra-
tuït per a persones en situació 
d'atur. La finalitat és la de propor-
cionar eines per expandir les opor-
tunitats laborals en el context 
actual.

S'ha fet un concurs escolar 
per treballar els rumors i desmun-
tar tòpics, sobretot associats a la 
immigració.

CULTURA
S'està finalitzant l'obra de la 

rehabilitació de l'edifici de la nova 
Biblioteca de Solsona.

Per Corpus és prevista la inau-
guració del nou Quarto dels Ge-
gants de Solsona.

L'Ajuntament de Solsona i 
l'Associació de Festes han signat 
un conveni que permet incremen-
tar els recursos del Carnaval.

MEDI AMBIENT
De manera imminent s'imple-

mentarà la recollida d'oli vegetal 
alimentari usat.

El dia 9 d'abril s'iniciaran els 
treballs de condicionament i millo-
ra paisatgística del tram 4 de la 
Ribera de Solsona.

VALORS ÈTICS
Els valors republicans són 

una declaració a favor de la ciuta-
dania. L'administració local és 

una eina més efec-
tiva i eficaç quan 
prioritza el benes-
tar de l'individu 
amb els valors de 
la igualtat, la proxi-
mitat i el diàleg.

Aquesta ha es-
tat només una 
mostra sense ser 
exhaustiva de la 
feina que s'està 

duent a terme a la ciutat, malgrat 
la crisi.

“Som curosos en 
la gestió de la 

despesa, i hem de 
continuar en 

aquesta línia”, 
David Rodríguez.

El govern treballa 
per mantenir els 

comptes sanejats i 
per incentivar la 

promoció econòmica 
de la ciutat.
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Les piulades d'Esquerra (Twitter)

Què ha canviat a la federació regio-
nal des que vostè n'és el president?
Volem fer un pas més donant conti-
nuïtat a la tasca de l’equip anterior. 
Estem fent un pla de treball entre 
tots, compartim una voluntat de ser-
vei públic al territori de la Catalunya 
Central i uns objectius per a les elec-
cions municipals del 2015.

En Junqueras és l'home de consens 
que ERC necessitava?
I tant, només cal veure la conferèn-
cia que va donar al Cercle d'Econo-
mia. És la persona que necessitava 
ERC i la persona que necessita el 
país per construir un pal de paller 
polític de centre-esquerra, que sigui 
tan gran i tan sòlid com ho és CiU 
en l’àmbit del centre-dreta. Amb la 

capacitat d’en Junqueras i el seu 
equip, en el futur sabrem portar a 
terme unes polítiques econòmiques 
d’estímul de l’activitat econòmica 
amb les quals tornar a generar crei-
xement i llocs de treball. Si es conti-
nua retallant la inversió en projectes 
que milloren la productivitat de l’eco-
nomia (carreteres, trens, I+D, innova-
ció, educació...), com s’està fent 
actualment, no hi haurà recuperació.

Està caient una pedregada: espoli 
fiscal, sentència de l'Estatut, una 
reforma laboral excessivament dog- 
màtica...
Sí, però hi ha alternatives. No tin-
drem cap millora dins l’Estat espa-
nyol. Ens cal l’Estat independent 
per poder fer la nostra normativa la-

La frase: “Cal que les urnes corregeixin les fronteres dibuixades per les armes.” 
Ignasi Llorente, exportaveu d'ERC.
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Josep Maria Palau
En Josep Maria fa d’alcalde de Jorba (Anoia) des del 2003, ha treballat com 
a director territorial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a la 
Catalunya Central, i recentment ha estat escollit president de la Federació Re-
gional a la Catalunya Central d’ERC. Està casat i té una filla.

Edat: 44 anys
Professió: Tècnic d’Administració General de l’Administració Local.
Aficions: La política, entesa com a servei per ajudar a millorar el nostre en-
torn més proper.
Una cita: A casa de l’amic necessitat, vés-hi sense ser cridat (dita catalana).

Teresa Jordà: Espanya actua sempre amb nepotisme i al revés 
de la lògica econòmica. El corredor mediterrani corre pressa i 
PP-PSOE voten No.

Pere Aragonès: #Parlament El govern de CiU, rebutjant les 
nostres esmenes a la llei de mesures, acaba de renunciar a 
ingressar 1085 milions � el 2012.

Pere Bosch i Cuenca: #Parlament S'aprova una proposta 
d'ERC que obliga al Parlament de Catalunya a comprar 
productes o serveis etiquetats, com a mínim, en català.

@ERC_Solsones

boral. Segur que la faríem acordada 
entre patronals, sindicats i govern 
català i segur que seria més útil i 
adaptada a les necessitats de la nos-
tra realitat d’autònoms, microempre-
ses i pimes. I per arribar a l’Estat 
independent, ens cal un partit de cen-
tre-esquerra independentista, que arri-
bi a ser tan gran com CiU. El PSC s’ha 
de convertir en un partit minoritari, 
com el PP.

Als habitants del Solsonès ens afavori-
ria formar part d'una hipotètica ve-
gueria de la Catalunya Central?
Mentre continuem dins l’Estat espa-
nyol no hi haurà cap canvi. En l’Estat in-
dependent, penso que hauríem de 
tenir només dos nivells d’administra-
ció. Els municipis, agrupats en siste-
mes mancomunats de prestació de 
serveis, i el govern de Catalunya, des-
centralitzat en vuit delegacions territo- 
rials molt properes i al servei de tots 
els alcaldes i alcaldesses i de tots els 
veïns i veïnes del país (amb oficines 
distribuïdes entre Manresa, Vic, Iguala-
da, Berga i Solsona). Els diners i els 
funcionaris de les diputacions, que són 
molts, s’han de traspassar directa-
ment cap als municipis, sense crear 
cap nova administració intermèdia.




