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En el camí cap a la nova 
República Catalana

Els membres de la nova executiva són: 
• President comarcal, Carles Mujal i Colilles                                    
• Secretaria d’Organització, Osona Pedrosa i Delgado
• Secretaria de Finances, Salvi Nofrarias i Bellvehí
• Secretaria de Política Municipal, Marc Rafart i Colomés
• Secretaria de Política Parlamentària, Cristina Bernardo i Díaz
• Secretaria d’Igualtat, Judit Cardona i Calvo
• Secretaria d’Imatge i Comunicació, Josep Maria Parcerisa i Albacete
 

Els diferents càrrecs de l’executiva es van assignar seguint les direc-
trius marcades en els estatuts del partit, tot i així, tots els membres es 
van comprometre a treballar de manera cooperativa i solidària amb 
total coresponsabilitat. 

L’Executiva sortint va fer balanç polític i econòmic d’aquests darrers i 
intensos 12 mesos, ressaltant que: 
• S’ha consolidat el domini d’Esquerra Republicana a la comarca, de-

mostrat en tot el darrer cicle d’eleccions.
• S’ha aconseguit la major representativitat de la comarca en tota la 

seva història: Diputat al Parlament de Catalunya, Diputat a la Diputa-
ció de Lleida i Senador al Senat. 

• S’ha mantingut la solvència econòmica de la federació comarcal i 
de la secció local malgrat les despeses extraordinàries degudes a 
l’acumulació de processos electorals. 

Per últim, la nova executiva va agrair a tota la gent que ha format 
part de l’anterior executiva, a la que segueix a la nova i a la que s’hi 
incorpora.

Una nova executiva comarcal, presidida 
pel Carles Mujal i Colilles, pren el relleu 
de l’ anterior que havia estat liderada per 
l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, 
fins el desembre de 2016.

En el Congrés Comarcal d’ERC, hi van as-
sistir la majoria de la militància que  va 
aprovar, per unanimitat, la nova proposta 
d’executiva que es va presentar.

Amb aquest relleu es va donar també 
compliment al compromís de desvincular 
els càrrecs electes d’ERC del funciona-
ment del partit a la comarca, per poder 
repartir esforços de cara als esdeveni-
ments relacionats amb el procés de cre-
ació de la nova República Catalana que 
s’intensificaran durant el 2017.

Les propostes d’actuació de la nova exe-
cutiva que es van exposar en el Congrés 
van ser: 

• Impulsar novament la revista TRABU-
CAIRE per informar didàcticament del 
procés cap a la independència i les se-
ves implicacions, per explicar l’acció 
dels grups municipals i comarcals i 
obrir-lo a la participació de la militància.

• Apadrinar la creació de les JERC durant 
el 2017.

• Donar suport als càrrecs electes mu-
nicipals i comarcals per tal de generar 
un bloc conjuntat, unit i coordinat entre 
càrrecs electes i executiva.

• Cuidar a la militància i coresponsabilit-
zar-la amb el missatge d’Esquerra Re-
publicana per tal d’ampliar-la.
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Llobera comptarà amb dues masies que fins 
ara pertanyien a Biosca

El Consell Comarcal del Solsonès visita tots 
els municipis de la comarca

Les masies de Folch i Miravalls, que fins ara formen part del municipi de  
Biosca, passaran a formar part del municipi de Llobera després que el Go-
vern hagi aprovat la modificació dels límits d’aquests dos municipis. La peti-
ció d’agregar aquestes dues masies al terme municipal de Llobera neix l’any 
1990 i s’origina arrel que ambdues reben serveis del municipi solsonenc i els 
seus ocupants fan vida social i cultural amb els veïns d’aquest municipi.

Els acords de Ple de l’Ajuntament de Llobera de 14 de desembre de 2015 
i del de Biosca, de 8 d’abril de 2016, són els detonants que han agilitzat 
l’alteració de la línia del terme en l’àmbit de les masies de Folch i Miravalls.

L’alcalde de Llobera, Josep Colell (ERC - AM), explica que amb aquesta mo-
dificació dels termes es posa fi “a una demanda històrica dels veïns de les 
dues masies” però que fins ara no s’havia pogut arribar a un acord amb 
Biosca.

Properament, el Departament de Governació, Administracions Locals i Ha-
bitatge efectuarà la nova fitació dels termes municipals arribant, finalment, 
a la resolució d’aquesta demanda tan sol·licitada per part dels veïns i dels 
dos ajuntaments afectats.

A través d’un procés participatiu de gran ambició, el Consell Comarcal del 
Solsonès du a terme visites als diferents municipis de la comarca amb dos 
objectius: primer de tot, donar a conèixer el Consell Comarcal i les seves 
funcions i en segon lloc i més rellevant, el recull de totes les propostes de 
millora i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes per tal d’elaborar una 
estratègia territorial comarcal de cara al futur. 

Els promotors d’aquesta iniciativa que es desplacen als diferents municipis 
són la Presidenta de l’ens i/o consellers comarcals per tal de tenir un con-
tacte més directe amb els habitants. 

Sense jovent no hi ha futur, aposteu per nosaltres!
Interpretant el sentiment i els anhels de la joventut solsonina, la qual desit-
gem que ens doni el seu aval, pretenem constituir-nos com a JERC Solsona. 
Sabent que estem vivint un procés històric sense precedents, creiem neces-
sari que l’actuació del jovent és cabdal per a culminar-lo, tenint l’objectiu de 
col·laborar, amb el nostre petit gra d’arena, en la lluita social per aconseguir 
uns Països Catalans republicans, socialment justos i políticament lliures. Així 
doncs, des de les JERC Solsona pretenem ser l’eina per a vehicular aquestes 
necessitats i objectius.

Per tant, tenim la fita de treballar per a millorar les condicions de vida del 
jovent solsoní i català des d’ideals purament democràtics com el respecte a 
la multiculturalitat, la justícia social i la igualtat en tots els sentits. 

El canvi real té com a punt de partida el jovent: el 28 d’abril a les 21:00h us 
esperem al Teatre Comarcal de Solsona per compartir amb nosaltres la il·lu-
sió d’aquest nou projecte amb el mític Joan Tardà!

Som República!

Part de representació de les JERC



El proper 27 de maig es compliran 10 anys de les 
eleccions que van marcar un punt d’inflexió al go-
vern de la nostra ciutat. Aquesta data ha estat clau 
per un clar canvi en la manera de gestionar Sol-
sona que s’ha vist beneficiada per petites i grans 
obres que l’han anat millorant dia a dia. Un abans 

i un després en la manera de 
fer política.

Els primers quatre 
anys de govern 
van ser fruit 
d’un acord sig-
nat entre tres 
forces políti-

ques d’esquer-
res: El Comú, 

PSC i ERC que van 
treballar conjuntament 

per començar a traçar la 
Solsona que tenim avui en 
dia basant-se en el rigor, 
l’honestedat i la transpa-
rència en la manera de 
fer.

Al maig de 2011, el Grup 
Municipal d’ERC assolia 
la majoria absoluta per 
a governar. Una majo-
ria absoluta que encara 

10  
ANYS 

           DE GOVERN A SOLSONA
manté a dia d’avui. Tot i així, i amb la finalitat de 
sumar esforços, va comptar amb la regidora soci-
alista del moment per a formar govern.

Malgrat la greu crisi econòmica suportada en els 
darrers anys, la gran quantitat de modificacions 
legislatives a nivell estatal que han obstaculitzat 
el funcionament dels consistoris i la greu reduc-
ció d’ingressos a les finances municipals, el ba-
lanç de la feina feta és molt satisfactori. Aquest 
gran volum de treball es pot estructurar en quatre 
grans blocs:

La política dels petits detalls tenint cura de l’en-
torn de la ciutat. S’han millorat substancialment 
els parcs i jardins, s’han ampliat zones d’esbarjo 
per a infants i se n’han creat de nous. La Brigada 
Municipal n’és un factor clau que treballa dia a dia 
per a la millora del nostre entorn. També s’està 
treballant per a la supressió de barreres arqui-
tectòniques que facilitaran el desplaçament dels 
nostres ciutadans que presenten alguna dificultat 
en la mobilitat. I s’ha millorat l’enllumenat públic 
de molts carrers i se n’han urbanitzat o millorat 
l’asfaltat d’uns quants més. S’han creat rotondes 
per a millorar la vialitat i s’han creat les zones 
blaves gratuïtes, entre moltes altres coses.

Els equipaments municipals. En aquest moment 
la ciutat gaudeix d’un gran nombre d’equipaments 
municipals. En aquesta dècada se n’han finalitzat 
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tres de gran envergadura com són la Sala Poliva-
lent, el Casal Cívic i la Biblioteca. Aquesta última 
ha resultat un element dinamitzador i cultural del 
Nucli Antic de la ciutat que compta amb un nivell 
alt d’activitat. 

Així mateix, també s’han millorat les instal·laci-
ons esportives amb la millora del pavelló nou o la 
creació de pistes de pàdel tot i ser conscients que 
encara queda feina per fer en aquest espai. 

El Pla de Barris va representar un gran esforç in-
versor. Tot i que no va ser possible la realització 
de la totalitat de les obres projectades al Nucli 
Antic per falta de finançament, la valoració global 
d’aquest pla és molt positiva i s’ha millorat subs-
tancialment el cor de la nostra ciutat. El govern 
també se sent orgullós de la campanya d’acosta-
ment als barris que s’està duent a terme gràci-
es a la creació de la figura del Regidor de Barri. 
D’aquesta manera el ciutadà té més proximitat 
amb el govern i pot fer arribar els seus suggeri-
ments d’una forma més personal i directa.

El darrer bloc, però no per això el menys impor-
tant, és el que va relacionat amb les polítiques 
d’ocupació i participació. L’Agència de Desenvolu-
pament Local treballa intensament per a millorar 

Camp del Serra, darrera adquisició de l’Ajuntament Solsoní

l’ocupació dels solsonins i solsonines tractant di-
rectament amb ells i les empreses amb una visió 
estratègica de llarg abast  consensuada amb els 
diferents agents del territori. 

Totes aquestes accions i moltes d’altres han estat 
possibles gràcies a la bona gestió que ha existit al 
consistori en els darrers anys. L’anterior regidor 
d’Hisenda va fer una gran tasca per mantenir un 
nivell de solidesa econòmica de les finances mu-
nicipals que l’actual regidor ha seguit mantenint 
donant oportunitats de futur a la nostra ciutat. La 
més recent i molt rellevant ha estat l’adquisició 
del Camp del Serra sense provocar un endeuta-
ment de l’ajuntament solsoní i que en un futur, 
després de la modificació del POUM pertinent, 
s’ha de veure transformat a partir de les opinions 
dels ciutadans.

Així, doncs, com a valoració global, no podem en 
un espai tan breu fer esment de totes i cadascuna 
de les moltes actuacions que han transformat la 
ciutat aquests darrers 10 anys, però ens podem 
sentir orgullosos de la feina que s’ha realitzat en 
aquesta dècada malgrat les greus dificultats que 
s’han hagut de superar. Seguim il·lusionats en el 
repte de fer de Solsona una ciutat més acollidora 
i que traspuï qualitat de vida. Continuem mirant 
endavant.

Biblioteca Municipal de Solsona

10  
ANYS 

           DE GOVERN A SOLSONA



PER QUÈ UNA  NOVA REPÚBLICA?
INVERSIONS:  INCOMPLIMENT 
Trens rodalies, corredor mediterrani, ampliació port, gestió ae-
roport,...

ENSENYAMENT: TRAVES AL CATALÀ
Es pot resumir: “Debemos españolizar a los alumnos catalanes”

SERVEIS SOCIALS: INCOMPLIMENT
Ajuts a la dependència, traves a la llei de pobresa energètica

SANITAT: ENTREBANCS  CONTÍNUS PEL BON FUNCIONAMENT
Declaracions recents: “ Nos hemos cargado la sanidad catalana”

DIÀLEG: GUERRA BRUTA “OPERACIÓ CATALUNYA”
Intervenen ministres, policies i altres estaments de l’Estat Espa-
nyol (cloaques de l’estat,“ la fiscalia te lo afina” ...)

FINANÇAMENT: DISCRIMINACIÓ TOTAL
16.000 milions d’euros que marxen i no tornen a Catalunya.

Ens convé continuar  amb aquesta situ-
ació o  val la pena decidir per nosaltres 
mateixos?

Vols participar-hi?
Pots entrar al portal larepublicaquefarem.
cat i deixar-hi la teva proposta, idea o desig 
per a la República del futur. 
També podreu trobar més  informació sobre 
la campanya i la futura República.



D’on ets? Vaig néixer i créixer a la rodalia rústica, feréste-
ga i “carlista” del Miracle, municipi Riner, a la casa Solé de 
St. Jaume.

Hi vius? No. En aquests moments, i espero que per temps 
si la feina ho permet, visc a Solsona, un bon lloc. Doncs 
això, rinerenc d’arrel, solsoní d’adopció.

I què fas durant el teu temps lliure? De què treballes?  
Treballo d’enginyer de camins, canals i ports. 

I per què aquesta professió? Per vocació o per què dona-
va més opcions professionals? De casualitat no sóc ve-
terinari de granges. De petit a casa teníem vedells, porcs, 
ovelles... i la figura del veterinari m’atreia perquè era el 
que curava “màgicament” les malalties del bestiar. Per 
semblança l’identificava com el metge o mestre de po-
ble d’abans que eren referents del saber... Però als 90 es 
va construir una de les grans obres d’enginyeria civil, la 
presa de la Llosa, i això va ser determinant per descobrir 
la vertadera vocació: participar de la construcció d’obra ci-
vil per la societat.

Sí, sí... però al teu temps lliure, què més fas? Escric una 
mica, jugo a futbol... però el que destacaria en lletres ma-
júscules és que faig activisme en salut mental, i el que és 
més important, en 1a persona.

Què vol dir això? Com és? Anys enrere vaig conèixer de 
prop el món de la salut mental i totes les seves derivades, 
positives i sobretot negatives. Aquest últim ens va portar a 
crear juntament amb altra gent i sense ànim de lucre una 
entitat de salut mental en 1a persona perquè no acabàvem 
de trobar resposta a les nostres necessitats en els serveis 
i entitats de la xarxa de salut mental. Així neix a Barcelona 
ActivaMent Catalunya Associació i una de les seves accions  
bàsiques, a més de la lluita contra l’estigma i la discrimi-
nació per motius de salut mental, és fer salut mental en 1a 
persona, és a dir, per i per a les pròpies persones afecta-
des d’un trastorn mental, i entenent-la des de les capaci-
tats de les persones (recuperar habilitats socials, autoes-
tima, capacitats cognitives... des del suport mutu) i no, tan 
sols, com l’absència de símptomes.

Déu n’hi do! Quina feinada! Tens experiència prèvia en 
política, oi? Sí, però poca. Del 2003 al 2007 vaig ser re-
gidor a Riner amb El Comú. Després per feina vaig viure 
a fora i es va tancar aquella etapa. La veritat és que va 
ser atractiva davant del repte d’anar consolidant al Solso-
nès una alternativa diferent a la de CiU que havia dominat 

CARLES MUJAL 
L’ENTREVISTA

Tinc 39 anys. El desembre vaig ser elegit president d’ERC al Solsonès. Sóc feliç 
escrivint. Quan sigui gran sols vull escriure. Ara el poc que escric ho escric 
per defensar-me del món. Al món hi som de pas i em pot servir per treure’n i 
deixar-hi coses útils.

els 80 i 90. Poc a poc es va anar fent feineta (plantejant 
propostes per millores socials, millores urbanístiques, 
plantejaments de noves infraestructures de comunicació 
i de millora per les existents...). Sent justos, l’actual mapa 
polític a la comarca, que ja no és pintat sols amb els colors 
convergents, també és hereu, en part, de la tasca que va 
anar fent el Fòrum i després El Comú.

Per què t’has tornat a implicar en política? Senzill, perquè 
sóc català i administrativament espanyol, i això últim em 
suposa una profunda anomalia. El meu principal objectiu 
polític és, doncs, aconseguir que absolutament ningú pu-
gui qüestionar la meva nacionalitat. I el camí més ràpid 
per fer-ho és col·laborar i participar del projecte polític 
més preparat, honest, net, segur, creïble, transparent... 

... i quin és? El d’ERC, ras i curt. Amb ERC les coses passen, 
no és immobilista, i avui, més que mai, som a punt d’acon-
seguir la independència. I ho farem. Evidentment, paral·lela  
i sincronitzadament, si estic en política és també per pres-
tar servei al veïnatge. La política és una altra via de lluita 
a favor de la justícia social com ho és, per exemple, l’acti-
visme que faig en favor del col·lectiu de les persones amb 
l’experiència del trastorn mental. Tancant el cercle, la in-
dependència és la millor eina per aplicar polítiques justes.

EL TRABUCAIRE
Butlletí informatiu 

d’Esquerra Republicana del Solsonès
Carrer Sant Cristòfol, 10. 25280 Solsona

Tel. i fax 973 48 14 11
www.esquerra.cat/solsona  •  solsones@esquerra.cat

Il·lustra: Doris Jiménez Jiménez 
Maqueta: Maria Vilarnau

DE PROP
Un diumenge perfecte: Aixecar-me d’hora per fer una 
caminada matinal amb la persona amb qui m’agrada 
estar.

Un viatge: Canadà.

Un aprenentatge de la teva professió: Els detalls són 
importants.

Una frase que et defineix: No deixis per demà el que 
puguis fer avui.

Per a tu la felicitat és... Assolir els petits objectius 
del dia a dia.

Una assignatura pendent: Uf, moltes!

En 10 anys et veus... Dins d’una República Catalana, 
neta i justa.

Si algú està interessat en participar en el butlletí
 podeu escriure a solsones@esquerra.cat


