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Comarca Esquerra compleix amb el Solsonès
Esquerra Joan Puigcercós visita Solsona en acte de campanya

Entrevista Carmel Mòdol, candidat d'Esquerra per Lleida

“Si ERC és decisiva tindrem consulta sobre 
la independència a la pròxima legislatura”

JOAN PUIGCERCÓS

Quins són els 6 compromisos bàsics d'Esquerra?
1.- Celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya, un exercici inofensiu, cívic i democràtic.
2.- Continuar reclamant el concert econòmic, que, recordem-ho, ja és una demanda històrica d’Esquerra.
3.- Crear un sistema financer públic català que permeti donar resposta a les necessitats actuals de crèdits a les 
empreses, autònoms i famílies.
4.- Garantir els recursos necessaris per aplicar la Llei de la dependència.
5.- Establir un règim de preus justos per als productors que potenciï la producció agrària i ramadera i en faciliti la 
comercialització.
6.- Reformar l’estructura del Govern per reduir els alts càrrecs i aconseguir una administració més eficient i transparent.

D
'e

sq
ue

rr
a 

a 
dr

et
a:

 J
os

ep
 C

ol
el

l, 
D

av
id

 R
od

ríg
ue

z,
 J

oa
n 

Pu
ig

ce
rc

ós
 i 

Is
ab

el
 R

oc
a.



Número 11   Octubre - Desembre de 2010

Comarca

JULIOL

DINAR AMB REPRESENTANTS D'ENTITATS

Una vuitantena d’entitats del Solsonès partici-
pen en una jornada de proximitat amb el candidat 
d'Esquerra a la presidència de Catalunya, Joan Puig-
cercós.

SETEMBRE

DEBAT AMB PAGESOS

El sector agrari del Solsonès es reuneix amb Car-
mel Mòdol, cap de llista d'Esquerra Lleida pel Parla-
ment de Catalunya, per parlar del present i del futur 
de l'activitat agrícola, ramadera i forestal de la comar-
ca.

OCTUBRE

REUNIÓ AMB SOCIETATS DE 
CAÇADORS

Laura Vilagrà, diputada al Parla-
ment de Catalunya, es reuneix amb 
societats de caçadors de la comar-
ca per a fer un seguiment de les 
qüestions que els afecten.

OCTUBRE

DEBAT AMB REPRESENTANTS DE COMERÇOS

El secretari de Comerç i Turisme de la Generali-
tat, Enric Aloy, defensa davant els comerciants del 
Solsonès la política duta a terme des del govern ca-
talà en defensa de la botiga tradicional instal·lada 
en zona urbana com a model nacional davant el de 
les grans superfícies.

NOVEMBRE

DEBAT AMB EMPRESARIS I PROFESSIONALS

Josep Huguet, conseller d'Innovació, Universi-
tats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, subrat-
lla la importància de la recerca i la innovació en un 
moment com l'actual, i la gran capacitat de màrque-
ting que ofereix internet, com a dos elements clau 
per afrontar la crisi i superar millor la difícil situació 
econòmica.

El conseller també remarca que cal que el prò-
xim govern de la Generalitat avanci en la implantació 
de la declaració responsable per reduir el pes de la 

burocràcia administrativa sobre les empreses i els 
professionals.

Esquerra compleix amb el Solsonès

Sala d'actes del Casal de Cultura de Solsona - DIJOUS 25 NOVEMBRE - 21.00 h.
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Conferència de Maria Àngels Cabasés, diputada d'ERC al Parlament de Catalunya

LA VERITAT DEL CAS PALAU
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La sala d'actes del Gran Sol s'omple de 
Gent Valenta per a conversar amb el 
candidat d'Esquerra, Joan Puigcercós

El president i candidat d'Es-
querra a la presidència de la Ge-
neralitat, Joan Puigcercós, 
omple la sala d'actes del Restau-
rant Gran Sol de Solsona en la 
celebració de Solsona de l'acte 
de campanya per a les Eleccions 
al Parlament 2010.

Puigcercós afirma que "el 
que demanem és un punt d'infle-
xió pel país, un canvi d'actitud, 
i això ho aconseguirem si tenim 
un país cohesionat" perquè la 
república catalana comptarà 
amb tothom. Catalunya només 
serà independent si som un sol 
país i un sol poble, si tothom té 
clar que la Catalunya indepen-
dent genera oportunitats. 

En aquest sentit, Puigcercós 
rebla que "per ser lliures i gene-
rar oportunitats hem de prendre 

decisions valentes", referint-se 
a la decisió de votar en un re-
ferèndum d'independència.

El candidat ha demanat el 
vot per Esquerra defensant que 
"el 28N és a veure qui decideix, 
si Esquerra o PP". S'ha de triar 
entre la Catalunya dels interes-
sos o la Catalunya dels principis 
perquè som l'únic partit amb les 
mans netes i ens podem equivo-
car però estem aquí per servir la 
gent. 

Acte de campanya Eleccions al Parlament 2010

“Esquerra s'adreça als 
que miren cap a 

Catalunya, els que 
volen decidir 

lliurement el seu futur”
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Veus passos significatius cap a 
la independència a la propera le-
gislatura? Què pot frenar o accele-
rar el procés?
L’Estatut ha permès fer caure la 
bena dels ulls de molts ciutadans 
que creien que amb l’autonomia 
es podrien assolir moltes quotes 
de benestar i de poder polític. A 
l’hora de la veritat, l’estat espa-
nyol ha marcat els límits. Però 
aquests ciutadans demanen més. 
I Esquerra proposa anar cap al 
conflicte democràtic amb l’Estat 
com a següent pas.
Ho podria accelerar que CIU –que 
tindrà més diputats que Esquerra- 
agafi d’una manera decidida 
aquest camí i pari de mostrar-se 

ambigua. Però els darrers 30 
anys ens diuen que això només 
passa quan és condicionada per 
Esquerra. L’interrogant és: qui con-
dicionarà CIU, Esquerra o el PP?

Fa poc vas ser a Solsona en una 
trobada amb pagesos de la comar-
ca. Quins creus que són els rep-
tes del sector i com els vol 
encarar Esquerra a la propera le-
gislatura?
Cal que pagesos i ramaders pu-
guin viure dignament de la seva fei-
na. Que percebin una retribució 
justa pels productes que produei-
xen, pels boscos que exploten.... 
I en definitiva guanyin prestigi soci-
al per l’activitat que desenvolu-

pen. Si Esquerra és determinant 
en la configuració d’un nou go-
vern, dotarem el Departament 
d’Agricultura de més recursos i 
competències. Cal que Medi Natu-
ral -que actualment es troba a Me-
di Ambient-, caça i pesca, les 
polítiques d’aigua relacionades 
amb el sector agroalimentari i la 
part vinculada amb alimentació 
de l’Agència Catalana de Con-
sum, es gestionin des d’un Depar-
tament d’Agricultura que sigui 
finestreta única del món rural a 
Catalunya, en simplifiqui els trà-
mits administratius i defensi el 
sector.
I finalment, implementant el Pla 
Estratègic Nacional de Suport a 
l’Agricultura i a l’Alimentació, que 
promou un acord nacional entre 
el món urbà i el món rural, entre 
els consumidors i els productors. 
Un acord pel qual els primers tin-
dran la seguretat d’adquirir ali-
ments de qualitat i saludables a 
preus raonables i els segons veu-
ran reconeguda la seva activitat 
amb la percepció d’una retribució 
justa. Catalunya necessita una 
agricultura potent i, per tant, cal 
que resulti atractiva també per 
les properes generacions.

La frase: “Per ser lliures i generar oportunitats hem de
prendre decisions valentes” Joan Puigcercós
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Carmel Mòdol
En Carmel és candidat d'ERC al Parlament i encapçala les llis-

tes per a la demarcació de Lleida.

EDAT: 52 anys.
PROFESSIÓ: Eginyer agrònom.
POBLACIÓ D'ORIGEN: Montoliu de Lleida.
AFICIONS: Anar al cinema, llegir tant com pot, anar amb bicicleta i 
fer de pagès.
INTERESSOS: Treballar per la llibertat del seu país i pel progrés de 
la seua gent.
MÚSICA PREFERIDA: Està clavat a la música dels anys '70 - '80, 
amb especial interès pel folk.
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