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Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, 
Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, 

Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, 
Dolors Bassa, Toni Comín, Meritxell Serret, 

Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Gabriel, 
Carles Puigdemont i Marta Rovira



LLIBERTAT PRESOS 
POLÍTICS CATALANS ARA!
El 16 d’abril va fer mig any que Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium Cultu-
ral, i Jordi Sànchez, llavors president 
de l’ANC i ara diputat de Junts per 
Catalunya, van ser empresonats. Per 
aquesta raó es va celebrar el dia 15 
d’abril, un dia abans que el calendari 
marqués els sis mesos, a Barcelona 
una gran manifestació per demanar 
el seu alliberament i el dels altres 
set presos polítics independentistes: 
Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi 
Turull, Carme Forcadell, Raül Ro-
meva, Josep Rull i Dolors Bassa. I el 
retorn a casa de Toni Comín, Merit-
xell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, 
Anna Gabriel, Carles Puigdemont i 
Marta Rovira
Des d’Esquerra denunciem:
- Que l’estat actua de manera ven-

jativa no només contra els polítics 
independentistes, sinó que també 
actua de manera bel·ligerant con-
tra els líders independentistes o 

MANIFEST

els CDR.
- Denunciem que l’empresonament 

i l’exili forçat d’adversaris polítics 
són la constatació definitiva del 
fracàs del govern espanyol.

- Denunciem que la reacció de l’es-
tat posa en perill els principis de-
mocràtics més elementals.

- Denunciem la vulneració de drets 
fonamentals avui per salvar la 
democràcia per tothom demà

- Denunciem que la Unió Europea 
s’alineï amb la reacció profunda-

ment antidemocràtica de l’Estat 
Espanyol.

Reclamem la immediata posada en 
llibertat de tot els presos polítics i el 
retorn dels exiliats i la restitució de 
tots els seus drets polítics com a re-
presentants electes del conjunt del 
poble de Catalunya.

“Som el fruit de moltes derrotes, 
també estem convençuts que som 
la llavor de totes les victòries” 

 Oriol Junqueras

Des del col·lectiu de les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana a Solsona, primer de tot, volem traslla-
dar la nostra solidaritat i afecte a totes les perso-
nes encausades per les últimes onades repressives 
de l’Estat Espanyol i, un cop més, exigint la llibertat 
dels nostres presos polítics.
Mai havíem vist com, a Solsona, a partir del CDR co-
marcal, tanta gent s’havia involucrat políticament 
en les jornades de vaga, concentracions de suport 
als presos i totes les accions pacífiques no violen-
tes ocorregudes fins fa poc. Per a totes nosaltres, 
és un orgull que la situació política actual sigui una 
oportunitat per a que tots els solsonins i solsonines 
facin pinya. Partint sempre dels valors republicans, 
nosaltres volem encarnar aquesta harmonia d’una 
República lliure i social basada en el respecte mutu 
amb perspectiva jove, independentista, republicana,  
ecologista, socialista i feminista.  Des del nostre nu-

cli local, hem volgut adoptar l’estratègia de cooperar 
i col·laborar en tot moment amb la tasca dels CDR i 
amb tots aquells moviments socials disposats a mi-
llorar incansablement la nostra ciutat i els Països 
Catalans. 
Ara, quan tot just fa un any de la nostra reaparició 
a la comarca, aprofitem per comunicar-nos el nou 
canvi estètic del col·lectiu. Des d’ara, la nostra mar-
ca passa a dir-se Jovent Republicà amb un nou canvi 
de logotip. Ens hem volgut adaptar a la nova situació 
política excepcional, al·legant que per a moments 
excepcionals calen canvis: volem aglutinar i conve-
nir a tots els joves dels Països Catalans a construir 
la República. 

Ara és l’hora!
#LlavorRepublicana

SOM EL JOVENT REPUBLICÀ, LA 
LLAVOR DE TOTES LES VICTÒRIES!



EL LLAÇ GROC
El llaç gros ha estat utilitzat com a 
símbol per reivindicar  vàries  cau-
ses a diferents països: a Austràlia 
en solidaritat als incendis fores-
tals, a Indonesia simbolitza la soli-
deraitat amb les víctimes de la Re-
volució d’Indonesia de 1998, a Itàlia 
es mostra de solidaritat amb els 
presoners de guerra, etc.

Darrerament ha arrelat en el nos-
tre país en motiu de l’empresona-
ment dels polítics representants de 
Catalunya, defensors de la voluntat 
del nostre poble, del dret a decidir 
per si mateix, per arribar finalment 
a la independència.

Ens va agradar i vam trobar una 
bona relació d’aquest lluïment del 
llaç, amb una història que es va 
convertir en cançó: “Tie a yellow 
ribbon round the ole oak tree” per 
allà els anys 70 pel grup Dawn de 
Tony Orlando. I que va tenir moltís-
sim èxit i que se n’han fet infinitat 
de  versions.

Aquesta cançó explica la histò-
ria d’un pres que, després d’haver 

complert el temps de condemna, 
pot tornar a casa. Però han passat 
tres llargs anys i ell té por que la 
seva dona no el vulgui i l’hi escriu 
una carta per dir-li que el deslliu-
ren aviat i que ja sap que ha de fer 
si encara l’estima i el vol: ha de lli-
gar una cinta groga al voltant del 
roure. 

Si no veu la cinta groga al voltant 
del roure, es quedarà a l’autobús i 
s’oblidaran un de l’altre. Quan pas-
sen per davant la casa, el noi li de-
mana al conductor de l’autobús, si 
us plau, que miri per la finestra si 
veu un roure amb el llaç groc, per-
què a ell li fa por el que pugui veu-
re. Se sent realment a la presó i la 
seva estimada té la clau.

Una simple cinta groga és tot el que 
necessita per sentir-se lliure.

Tot la gent que va dins l’autobús 
s’aixeca sorpresa i emocionada, 
i ell no pot creure el que veu, un 
centenar de cintes grogues al vol-
tant del roure. Ja era a casa...havia 
aconseguit la llibertat.

El 16 d’octubre de 2017, dia en el 
qual es van empresonar Jordi Sà-
nchez i Jordi Cuixart, l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cul-
tural van demanar fer ús de llaços 
grocs per l’alliberament dels pre-
sos polítics catalans. Després d’ells 
dos, la llista d’empresonats s’ha fet 
més llarga.

Des d’aleshores tots nosaltres tam-
bé ens vestim de cinta groga per dir 
als nostres polítics presoners, que 
no els hem deixat d’estimar, tot el 
contrari,  que els estem esperant 
tot el temps que calgui i que fa-
rem tot el que estigui a les nostres 
mans perquè aconsegueixin la tant 
anhelada llibertat.

El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, i com ja ve 
sent habitual els darrers anys, vam ser presents amb 
la carpa d’Esquerra ubicada al Passeig de Solsona.

Vam vendre roses grogues solidàries amb les preses 
i presos polítics i llaços grocs. La recaptació obtingu-
da (282,14€) es va destinar a l’Associació Catalana dels 
Drets Civils (entitat creada per les famílies dels presos 
i exiliats polítics com a plataforma d’acció conjunta, per 
donar veu als represaliats i suport a les seves famílies).

També vam repartir punts de llibre reivindicatius 
d’aquesta nostra Diada Cultural per excel·lència.

Aquest any va ser menys festiva que de costum, rei-
vindicant també la llibertat de tots els presos i preses 
polítics, i el retorn de tots els exilitats i exiliades polí-
tiques.

Sant Jordi ‘18



Per què has decidit presentar-te a President d’Esquerra 
al Solsonès? 
Jo soc independentista de tota la vida... des que érem qua-
tre gats, joves i eixelebrats, que ens trobàvem al pi de les 
tres branques el tercer cap de setmana de juliol. Després, 
passes una fase vital en que aquest sentiment deixa de 
ser principal (davant d’altres com els estudis, la feina, la 
consolidació familiar), i aquest sentiment queda latent. I 
passada aquesta etapa, t’involucres a fons en tot el que 
creus que serà bo pels teus fills (escola, entitats espor-
tives, de lleure, i la política, que ho impregna tot). Així, en 
la vessant política, n’era simpatitzant, vaig fer-me militant 
d’Esquerra abans d’entrar a l’Executiva Comarcal i actual-
ment a presidir-la.

Quins son els objectius que t’has marcat ?
Hi ha diferents objectius: 
A nivell personal, aportar el meu granet de sorra al pro-
jecte republicà d’Esquerra, amb la ferma convicció que 
aconseguirem l’objectiu fundacional del partit (fa 87 anys). 
És un projecte en el que crec i que estic convençut que 
aconseguirem en el futur proper.
A nivell local de partit: liderar el grup humà que m’acom-
panya, que és un molt bon equip, per tal de seguir demos-
trant a la gent de Solsona i comarca que seguim ferms en 
l’objectiu de consolidar el que s’ha fet en els darrers 11 
anys i seguir millorant en el benestar de tots, a sentir-nos 
orgullosos del petit tros de país on vivim. 
A nivell de país, empènyer, i ser perseverant, i seguir em-
penyent, i perseverar. 

Quins son els valors que destacaries d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya?
En podríem destacar molts, però els principals per mi son: 
• El compromís amb el país (87 anys de vida defensant la 

república i la independència).
• La honestedat de i amb la gent (ja que mai hem tingut 

cassos de corrupció a dins del partit).
• Som un partit que no té deutes (per tant no està lligat de 

mans a cap interès ocult).
• El caire social (encaminat al benestar comú i no només 

d’uns pocs).
• Actualment també el “Junquerisme” (terme que es defi-

neix per si sol).

Quina visió tens de la política actual? 
Actualment fer política és una activitat de risc. A nivell lo-
cal menys, perquè segueix essent el dia a dia que demos-
tra la vàlua dels qui la fan. Però a nivell de país, estem 
patint una regressió de drets molt preocupant. I això ho 

MARC RAFART  
L’ENTREVISTA

Tinc 49 anys, soc enginyer de Telecomunicacions, pare de família (tinc 2 filles), 
M’agraden els esports d’equip, la neu, la natura i escoltar (s’aprèn molt). 
Solsoní, matarruc orgullós, i català. 

contamina tot.
De tota manera, és una evidència que la política, o la fas 
o te la fan, per tant, en democràcia (el menys imperfecte 
dels sistemes de govern) mai s’ha de tirar la tovallola, i 
menys ara.
Dit això, estic convençut de que d’aquí a uns anys explica-
rem als nostres nets amb satisfacció aquesta època actual 
viscuda i lluitada. 

Quina actitud creus que hauria de tenir la gent cap a la 
política? 
Els catalans i, en particular els solsonins, som gent molt 
activa, involucrat en molts àmbits de la vida (associacio-
nisme de tot tipus). L’activisme polític actiu en pro de la 
comunitat hauria de ser un més. Ha fet molt mal compro-
var que hi ha gent que ho utilitza en benefici personal (fi-
nançaments il·legals, portes giratòries, beneficis vitalicis, 
tràfic d’influències, aforaments, ...). Caldria acabar amb tot 
això.  Seria molt important promoure que sigui una activi-
tat temporal. 
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DE PROP
Lema: (d’influència escolta) “Deixa el món millor de 
com l’has trobat” de Baden Powell.

Cançó: Pel moment que estem vivint, “L’estaca” de 
Lluís Llach. Com a històriques moltes, jo soc de l’èpo-
ca de Sopa de Cabra. El Rock dels 80 va ser molt pro-
lífic de bones cançons.

Pel·lícula: “Cry Freedom” (Crida llibertat) (1987). 
Tracta sobre l’Apartheid a Sudàfrica. La vaig veure 
quan es va estrenar, en versió original anglesa i em 
va impactar molt.

Un color: El verd de l’herba fresca.

Un plat: Pa del dia amb tomàquet, oli verge del país i 
formatges del territori.

Una activitat: Sortida del divendres Sant amb els 
amics de sempre.

Un país a visitar: Austràlia

Un desig: Viure en una república lliure i sobirana: 
Catalunya

D’aquí a 10 anys: noves realitats geopolítiques a Eu-
ropa. Catalunya una d’elles.

Nou President Comarcal d’ERC Solsonès


