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Catalunya L'etern espoli fiscal Esquerra ERC completa la renovació
Pinell de Solsonès Renovació d'infraestructures, millora de serveis

25 anys de compromís i sumant Josep Vila, Manel Barat i Antoni Ramonet

Menys atur i més diàleg social

Segons les darreres dades de 
l'Enquesta de Població Activa 
(EPA), els tres primers mesos de 
l'any deixen 61.500 nous aturats 
a Catalunya, i ja hi ha 5.639.500 
persones sense feina a tot l'Estat. 
El total d'aturats al Principat de Ca-
talunya és de 836.900 (22,16%). 
Al País Valencià, la xifra de perso-
nes sense feina arriba a 681.400 
(27,32%). Finalment, a les Illes Ba-
lears la taxa arriba a 163.900 per-
sones desocupades (28%).

L'entrada en vigor de la refor-
ma laboral del PP ha disparat els 
ERO, fins al punt que al Principat 
de Catalunya s'han multiplicat per 
tres. Això vol dir que aquesta refor-
ma no ha servit per combatre 
l'atur, sinó que l'ha incrementat. 
Però també està provocant una bai-
xada generalitzada de salaris i aug-

menta la conflictivitat dins les 
empreses, empobrint encara més 
les classes mitjanes i treballado-
res.

Per molt que 
aquesta reforma in-
centivi la formació 
de treballadors i la 
contractació de jo-
ves, no redueix l'atur 
a curt termini i fa 
més asimètriques 
les relacions laborals. La situació 
d'indefensió dels treballadors s'ac-
centua.

En campanya electoral, el PP 
prometia que no s'injectaria diner 
públic als bancs, que no s'apujaria 
l'IRPF, que no s'abarataria l'acomia-
dament, que no es retallaria en sa-
nitat i educació, que no s'apujaria 

l'IVA i que reduirien l'atur. Aques-
tes propostes són les que votaren 
el seu electorat, però s'han dut a 

terme a la inversa: 
s'ha injectat diner pú-
blic als bancs, s'ha 
apujat l'IRPF, s'ha 
abaratit l'acomiada-
ment, s'ha retallat 
en sanitat i educa-
ció, s'ha apujat l'IVA 
i l'atur va camí d'arri-
bar als 6 milions. 

Amb tot, la prima de risc s'ha dis-
parat i la borsa s'ha desplomat.

La població catalana en queda 
greument afectada: 1 de cada 5 
ciutadans està en situació de po-
bresa i es genera una situació 
d'emergència social que cada dia 
esdevé més insostenible. Fins 
quan?

La reforma laboral 
fa més 

asimètriques les 
relacions laborals 

afeblint els 
treballadors

EL RESULTAT DE LA REFORMA LABORAL ÉS L'INCREMENT DE L'ATUR I LA 
REDUCCIÓ DELS DRETS LABORALS

Percentatge de contractacions temporals a la Unió Europea sobre el total.



Sabut i conegut és arreu i 
pertot el greu dèficit fiscal que 
pateix Catalunya. Ja l’any 2008 
va representar el 10,2 % del 
PIB, aproximadament uns 
22.000 milions d’euros. Aques-
ta xifra, en la proporció del nom-
bre d'habitants de Catalunya, 
representa uns 3.000 � de pèr-
dua cada any per cada habitant. 
És una quantitat de diners que 
no ens són retornats en forma 
de cap despesa i que, per tant, 
de tenir-los a no tenir-los hi ha 
una gran diferència.

Aquesta afirmació pràctica-
ment ningú la qüestiona, inclo-
sos aquells que treballen sense 
descans perquè cada cop el dèfi-
cit fiscal sigui més gran i tin-
guem menys capacitat per 
construir un Estat propi i aca-
bem assimilats.

El paquet de mesures en 
matèria tributària, pressupostà-
ria i financera aprovat pel Go-

vern del PP a Madrid i amb el 
suport del Govern de la Generali-
tat de Catalunya —que apel·la a 
la responsabilitat que té en la go-
vernabilitat de l’Estat espa-
nyol— castiga més fortament 
Catalunya, castiga un cop més 
les ja castigades classes popu-
lars i mitjanes catalanes, per-
què la congelació del salari 
mínim interprofessional, l’incre-
ment de les retencions de l’IRPF 
i l’increment de l’IBI faran que 
continuï augmentant tant la pres-
sió fiscal com el dèficit fiscal, si-
tuant-nos en el rànquing dels 
països que pateixen més pres-
sió fiscal. Això és així perquè, en-
tre altres qüestions, Catalunya 
genera el 21% dels rendiments 
de l’IBI de tot l’Estat i el valor 
mitjà de l’habitatge a Catalunya 
és superior al valor que té a la 
resta de l’Estat espanyol. Pel 
que fa a la pujada de l’IRPF, 
també ens perjudica més pel fet 
de tenir una mitjana de renda 
més elevada.

I mentrestant al Principat de 
Catalunya, malgrat els suports i 
afalacs que CiU dispensa al PP, 
les mesures aprovades a Ma-
drid no representaran ni cinc de 
calaix per als catalans; per cert, 
calaix que està ben buit perquè 
ni ens paguen el que ens deuen 
ni tenim un finançament just i, 
pel que s’endevina, el Govern 
del PP no facilitarà el pacte fis-
cal que defensa el Govern de la 
Generalitat. Per tant, i mentre 
no arribem a tenir l’Estat propi, 
hem de continuar denunciant el 
greu dèficit fiscal que patim, ca-
da dia i a tothora, cal continuar 
explicant el que representa cada 
euro que marxa de Catalunya i 
que no torna, hem de continuar 
reclamant la independència 
fiscal i política, i tot això no ho 
podrem fer sols, caldrà que si-
guem més, ens caldrà un gran 
acord polític i social però també 
caldrà el suport de la ciutadania 
de Catalunya amb el referèndum 
sobre el concert i la llibertat.
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Catalunya

L'etern espoli fiscal

La majoria d'aquests territo-
ris han optat per fer confiança a 
una nova direcció. A l'Alt Pirineu, 
el nou president regional serà 
en Francesc Viaplana; al Pe-
nedès, la nova presidenta serà 
Lluïsa Llop; al Camp de Tarrago-
na, ho serà en Josep Andreu, i a 
Girona, el nou president serà en 
Josep M. Rufí.

Al congrés de la Catalunya 
Nord, en canvi, l'única candidatu-
ra, encapçalada per Joan Ridau-

ra, va rebre l'aval de la 
militància per continuar al capda-
vant de la federació regional. I 
els companys i companyes de 
les Illes, per la seva banda, van 
ratificar també en Josep Serra 
com a president de la federació 
territorial.

Amb les noves executives a 
punt, el territori també es posa 
en marxa en aquesta nova eta-
pa d'Esquerra Republicana de Ca-
talunya.

Obert un procés participatiu per 
renovar la imatge corporativa

Al darrer consell nacional 
d'Esquerra Republicana es va 
aprovar iniciar un procés per re-
novar la imatge corporativa del 
partit. Aquest serà un procés in-
novador mitjançant un concurs 
públic obert a professionals i 
que culminarà amb una consul-
ta interna entre tota la militàn-
cia perquè triï quina ha de ser la 
nova imatge corporativa.

Esquerra

ERC completa la renovació
Les federacions d'ERC de la Catalunya Cen-
tral, l'Alt Pirineu, el Penedès, el Camp de Tar-
ragona, Girona, la Catalunya Nord i les Illes 
han estat els darrers territoris a renovar les 

seves respectives executives. Amb aquests 
últims congressos territorials es completa el 
procés d'elecció dels nous representants ter-
ritorials.
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Pinell de Solsonès

Renovació d'infraestructures, millora de serveis

El passat mes d'abril es va 
donar per acabat el projecte de 
soterrament de 
les xarxes de ser-
veis i renovació de 
l'enllumenat pú-
blic al nucli de 
Sant Climenç. 
Aquesta obra, que 
ha tingut una dura-
da de 10 mesos, 
ha consistit en el 
soterrament de 
les línies aèries de llum i de 
telèfon de les xarxes existents 
de serveis del nucli de Sant Cli-
menç, així com la reposició dels 
paviments que s'han vist afec-
tats durant les obres. A més, 
s'hi han realitzat unes millores 
encaminades a complimentar la 
urbanització de l'entorn del car-
rer Major. 

Aprofitant l'obra s'han tret 
els comptadors de la llum a l'ex-
terior de les cases, tal i com mar-
ca l'actual normativa, i s'ha 

ampliat la potència elèctrica en 
el nou transformador, ja que en 

l'antic estava al lí-
mit de la seva capa-
citat. Això ha 
permès que actual-
ment es puguin uti-
litzar 
indistintament les 
dues línies de llum 
que arriben al nu-
cli de Sant Cli-
menç.

Finalment s'han complert 
els objectius pre-
vistos de suprimir 
l'impacte visual i 
adaptar les xarxes 
de serveis a l'actu-
al normativa, te-
nint en compte el 
desgavell que su-
posava l'estat que 
presentaven. 

Al mateix temps, en el marc 
de l'obra del soterrament de les 

xarxes de serveis, s'ha portat a 
terme l'actuació de renovació de 
l'enllumenat públic, substituint 
les antigues faroles, que ja havi-
en quedat obsoletes, per unes 
de noves que a més d'ajustar-se 
a l'actual normativa, s'integren 
perfectament en l'entorn pai-
satgístic i estètic del nucli de 
Sant Climenç. Aquestes noves 
faroles estan proveïdes de làm-
pades de baix consum, les 
quals a mitja nit descendeixen 
fins a un 40% la seva eficiència 
amb l'objectiu de potenciar al 

màxim l'estalvi 
energètic. En 
aquest sentit 
també cal dir que 
tot hi havent aug-
mentat en gran 
nombre els punts 
de llum actuals, en 
31 faroles, s'acon-
seguirà reduir en 
un 40 % el cost 

del consum elèctric en compara-
ció amb l'antic enllumenat. 

S'ha arranjat de 
nou l'asfalt de 

tots els vials que 
s'han vist 

afectats durant 
les obres

S'ha renovat 
l'enllumenat 

públic substituint 
les antigues 

faroles que havien 
quedat obsoletes

S'HAN SOTERRAT LES LÍNIES AÈRIES DE LLUM I DE TELÈFON DE LES 
XARXES DE SERVEIS DEL NUCLI DE SANT CLIMENÇ
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Pep: La meva família ja tenia 
tendència esquerrana, sobretot el 
pare. L'any 1987 es va formar un 
grup per fer candidatura a Solsona i 
vam tirar endavant la secció local.

Manel: Ja venia de família. Abans 
de presentar candidatura a Solsona 
ja era d'esquerres, participava molt 
i penjàvem cartells amb el Miralles i 
la Maria. Quan vam presentar 
candidatura em vaig fer militant.

Antoni: Ens vam reunir una colla de 
gent de Solsona amb ganes de 
canviar la ciutat i el país. Poc 
després vam presentar candidatura 
a l'Ajuntament.

La frase: “És molt meritori que el sobiranisme hagi esdevingut majoritari ara que 
Catalunya és més diversa que mai.” Toni Soler, periodista i productor de TV.
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Triple entrevista pels 25 anys de militància

En Pep Vila, en Manel Barat i l'Antoni Ramonet fa més de 25 anys que són militants d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a la comarca del Solsonès, i per aquest motiu aprofitem per a preguntar-los com ho han viscut i quin futur 
n'esperen. Els agraïm la seva dedicació durant tots aquests anys i desitgem que en siguin molts més!

Xavier Castellana: Més convençut que mai que la tàctica de 
l'estruç té els dies comptats. I no pels lideratges, sinó per la 
cruïlla on ens duu la història.

Gerard Bajona: Assassinar elefants és una atrocitat. Però que 
ho faci el Rei amb els nostres diners és un genocidi finançat i 
un despropòsit.

Montserrat Fornells: TV3 ja té nou director! És Eugeni Sallent 
del grup Godó! Des d'aquí agrair la magnífica feina feta per 
Mònica Terribas! #joTerribas #joTv3

Per quin motiu vas entrar a Esquerra Republicana de Catalunya?

Pep: A nivell personal va ser entrar 
de regidor, el primer d'ERC de 
Solsona després de la dictadura (87-
91). A nivell de partit, l'entrada del 
Xavier Jounou a les llistes.

Manel: El moment més important va 
ser l'entrada del Xavier Jounou com 
a alcalde a l'Ajuntament.

Antoni: Quan en Xavier Jounou va 
entrar d'alcalde a Solsona.

Quin ha estat el moment més important per a tu en aquests 25 anys?

Pep: Entrant en una bona dinàmica, 
per dos motius. El primer és que 
sempre que a Madrid hi ha hagut el 
PP ha creat independentisme. I el 
segon és que per fi tenim una 
persona que funciona al davant.

Manel: Ara a nivell nacional no ho 
veig massa clar.

Antoni: Ho veig bé, cada dia som 
més gent i hi ha més persones 
aportant molt bones idees pel país.

Com veus el futur del partit?

Pep Vila Manel Barat Antoni Ramonet




