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Esquerra, força municipalista

Vivim un època de canvis. 
Una època marcada per la crisi 
però també per les oportunitats 
de progrés per a aquells que tro-
ben la manera de superar-se a si 
mateixos. Trobem municipis que 
han fet un salt endavant en equi-
paments, serveis i cohesió social, 
com ara Llobera i Pinell de Solso-
nès; també en trobem d'altres 
que, com Solsona, han guanyat l'a-
posta de la materialització d'infra-
estructures i equipaments, i que 
ja en construeixen de nous sense 
perdre de vista que la proximitat i 
la qualitat de vida han de ser la pri-
mera prioritat d'un ajuntament 
que es vulgui al servei de la seva 
gent.

Tot això es pot construir si, 
amb el suport de la gent, alcal-
des i regidors emprenen amb 
seny i convicció el camí del 
progrés. Els alcaldes i regidors 
d'Esquerra ho han fet i, havent-hi 
molts elements en el balanç d'en-
certs i desencerts, de ben segur 
que abunden les ganes i l'acció i 
no hi ha rastre ni de desídia ni 
d'anar passant.

Ha estat la seva gent qui els 
ha fet confiança, una gent que va 
veure que una altra manera de fer 

no només era possible sinó que 
potser calia provar-la. Aquest can-
vi, en els darrers anys, s'ha reflec-
tit en un increment continuat de la 
representació d'Esquerra als Ajun-
taments de la comarca, com po-
deu comprovar en el gràfic adjunt.

Aquest 2011 arribem al se-
güent esgraó d'aquesta escala. 
Els alcaldes i regidors d'Esquerra 
es presentaran per renovar el su-

port de la gent del seu municipi, 
amb la voluntat de continuar i fer 
créixer la feina feta. I molta d'altra 
gent d'aquesta comarca, també 
d'Esquerra, buscarà la confiança 
dels seus veïns per a emprendre 
també el camí de progrés al seu 
municipi. Els encoratgem a fer-ho 
amb tot l'entusiasme i el saber 
fer que caracteritza la bona gent 
d'Esquerra!

Benjamí Puig: s'ha visualitzat el canvi
Grup municipal: s'ha invertit poc en aquesta legislatura
Grup municipal: 4 anys... perduts?
Josep Colell: hem complert les promeses
Grup comarcal: la nostra oposició ha estat molt instructiva
David Rodríguez: hem estat un govern proper

Gràfic que mostra l'evolució del nombre de regidors d'Esquerra en les eleccions 
municipals. Anys 1995, 1999, 2003 i 2007.

Balanç de la feina feta aquests darrers quatre anys



Quins són els principals can-
vis que s'ha viscut al municipi?

L'acció de govern d'aquesta 
legislatura l'hem dut a terme 
amb treball, humilitat, màxima 
involucració i transparència. La 
manera d'actuar ha suposat un 
canvi total, amb treball, rigor, seri-
etat i tirant endavant tots els ob-
jectius que teníem previstos i 
que s’han assolit. S’ha treballat 
amb claredat, transparència i in-

formació, convocant reunions a-
nualment amb els veïns per 
explicar els projectes de present 
i de futur, explicant l’estat de 
comptes i acabant amb un dià-
leg envers suggeriments i neces-
sitats que hi ha en el municipi. 
Tothom n'és partícep!

Quines obres destacaries?
Hem fet d’obres de gran en-

vergadura, com la sala poliva-
lent que era una necessitat, 
soterrament de les xarxes de ser-
veis, el centre cívic i la bibliote-
ca. S'ha endreçat el municipi, 
canviant i unificant senyals i bús-
ties, entre d'altres coses.

S'ha restaurat molt patrimo-
ni, destacant la torre i l'església 
de Sallent; s'ha elaborat un pla 
dinamitzador potenciant el turis-
me i s'ha fomentat la cohesió so-
cial. També hem tingut una cura 
especial en el manteniment dels 
camins del municipi.

Amb quines dificultats us 
heu trobat?

Vàrem trobar un Ajuntament 
que administrativament estava a 

la UCI i amb projectes endar-
rerits; hem dedicat molt d'es-
forç i temps per a posar-lo al dia.

Has parlat de cohesió soci-
al. Què heu fet?

Cada any s’han realitzat xer-
rades, cursets i excursions, que 
han tingut força èxit de 
participació. 

I continuarem tre-
ballant en la línea 
d'aquests quatre 
anys per modernit-
zar i millorar les in-
fraestructures i re- 
soldre les necessi-
tats que vagin sor-
gint, a la vegada 
que mantenim la co-
hesió social on els 
veïns han col·labo-
rat amb l'equip de 
govern.
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Pinell de Solsonès

“Hem governat amb molta dedicació”

Aquesta ha estat, a Riner, la legislatura d'ide-
es esgotades i mandra infinita. Entre els èxits hi 
trobem les activitats que ja venien finançades 
amb subvencions del govern. Entre els fracassos, 
un cúmul d'errors derivats del qui dia passa any 
empeny.

No hi ha novetats ni de la variant de Su ni de 
la seva connexió amb Cardona. Tenim POUM (ja 

era hora!), que endreça moltes co-
ses però que proposa urbanitza- 
cions de casetes adossades i pi-
sos. S'han deixat escapar bonifica-
cions fiscals a la terra...

O hi ha un ajuntament amb ga-
nes i energia o Riner anirà que-
dant enrere mentre la resta de la 
comarca es mou.

OdènRiner
Grups Municipals d'ERC de Riner i Odèn

En quatre anys es pot invertir força diners en 
un municipi, malgrat tenir poca població. Del 
PUOSC, per exemple, Odèn en pot rebre fins a 
500.000 � cada quatre anys, i malgrat la pressió 
que hi ha fet Esquerra gairebé no s'hi ha invertit, 
ni en infraestructures ni en serveis.

A banda de l'estatua de la bicicleta, s'ha fet 
obres considerables, com els camins finançats 
amb el Pla de Camins Comarcal 
del Solsonès, i encara el propi 
Ajuntament se'n va deixar esca-
par dos, entre aquests el de la 
Valldan. Esquerra ha aconseguit 
600.000 � del DAAR per finançar-
lo. Si Esquerra ha fet això a 
Odèn i des de l'oposició, podria 
fer-hi molt més si governés.

La torre de 
Sallent.

Sala polivalent de Pinell de Solsonès.

Benjamí 
Puig, alcalde 
de Pinell de 
Solsonès
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Llobera

“Hem complert les promeses”

Quina ha estat la feina més 
notòria que heu realitzat?

El principal canvi és que ha 
quedat demostrat que hi ha una 
altra manera de fer i governar 
de la què s’estava fent última-
ment. Vam derogar una orde-
nança municipal reguladora de 
camins i suspendre l’acord 
d’aprovació inicial del POUM i 
redactar-lo de nou ja que afecta-
ven molt negativament a l’activi-
tat agrària. Hem fet que les 
persones amb iniciatives les ha-
gin pogut dur a terme amb la mí-
nima càrrega administrativa.

Creus que la gent ha perce-
but el canvi?

Crec que la gent ho ha perce-
but i que n’està satisfeta. És la 
sensació que en tinc quan parlo 
amb ella de forma distesa.

Obres a destacar?
De les obres que em sento 

més satisfet d'haver portat  a ter-
me, amb l’ajut i suport dels com-
pany de Consistori, són que 
gairebé totes les masies habita-
des ja tenen el camí asfaltat, la 
instal·lació del parc infantil i de 
les millores del local social. 
També s'ha instal·lat calefacció 
amb geotèrmia a l'escola i a 
l'ajuntament, a iniciativa del regi-
dor Guillem Nadal. S’ha tingut 
en primer pla donar resposta a 
les necessitats dels més petits i 
a les dels més grans.

I dificultats que heu trobat?
La principal dificultat per dur 

a terme les idees i projectes és 
de tipus econòmic. S’ha de tru-
car a moltes portes per trobar 
un finançament que ratlli la tota-
litat del projecte.

Què  t’hagués agradat fer i 
no s'ha pogut?

La decepció ha set no poder 
veure fet realitat el traspàs de 
les masies de Llanera i Biosca, 
sobretot per les expectatives 
que havíem creat.

I què remarcaries en posi-
tiu de la legislatura?

Em sento molt satisfet del 
bon “rotllo” que hi ha hagut tant 
entre els que formem l’Ajunta-
ment, com entre aquest i els tre-
balladors.

Josep Colell, 
alcalde de 
Llobera

Parc infantil de Llobera. Sala polivalent de Llobera.

La feina d'instruir el Consell Comarcal
Grup Comarcal d'ERC al Consell Comarcal del Solsonès

L'activitat del Consell Comar-
cal del Solsonès és tan impor-
tant i necessària com l'activitat 
municipal, ja que a la nostra co-
marca és un element que ajuda 
a cohesionar i a vertebrar tot l'as-
sortiment de petits municipis. 
És per aquest motiu que el Grup 
Comarcal d'ERC vetlla pel funcio-
nament de l'òrgan i de totes les 
instal·lacions que en té com-
petència, com és el cas del Cen-
tre Sanitari del Solsonès; i 
sobre altres qüestions, com la Fi-
ra de Solsona o les obres del 
Pla de Camins.

L'aspecte més important 
que Esquerra ha vist necessari 
de treballar des de l'oposició és 
el de posar a lloc determinades 
gestions que, ja sigui per motius 
personals o per motius del par-
tit que governa, sovint han por-
tat a confusió i a una manca de 
transparència. Sovint es percep 
que l'equip de govern confon, en 
l'hora de complir la seva tasca, 
entre el seu partit i la institució; 
però també entre la persona i el 
càrrec que representa. I a això 
s'hi afegeix: les altes dosis de 
desinformació, els punts de l'or-

dre del dia que són introduïts 
abans d'iniciar el Ple i sense 
avís previ, els alts sous que ja 
cobraven alguns i els nous sous, 
i la línia borrosa que hi ha entre 
el Consell i el Centre Sanitari, 
que està polititzat. De tot plegat 
se'n fa un problema comarcal, 
més que no pas l'element co-
hesionador que es necessita.

Esquerra ha posat al desco-
bert totes aquestes qüestions 
perquè són poc ètiques, política-
ment parlant, i posar-hi solució 
dotaria de més recursos la nos-
tra comarca.
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Creus que la gent ha perce-
but el canvi de govern munici-
pal?

I tant! El 2007 ens vàrem 
comprometre a demostrar una al-
tra manera de governar. En a-
questa legislatura hi ha hagut 
un clima sociopolític de tran-
quil·litat a la ciutat fruit del taran-
nà dialogant del govern mu- 
nicipal. Ningú no ens podrà ne-
gar que hem estat un govern pro-
per, que ha treballat molt, i que 
ho ha hagut de fer en unes cir-
cumstàncies gens fàcils. Ara 
n’hi ha que prometen fer més 
amb menys. Això és el que hem 
fet nosaltres aquests darrers 
quatre anys, bregar per fer molt 
més amb molts menys recursos. 
I és fàcilment demostrable, no- 
més cal comparar els ingressos 
municipals de fa quatre anys 
amb els actuals, i quina ciutat 
ens trobàvem a l’inici de legisla-
tura, i quina deixem.

Com ha ajudat la feina de 
govern a millorar el municipi?

En primer lloc, sent serio-
sos. Hem posat ordre a l’Ajunta-
ment. En són exemples el rigor 
en els comptes municipals i una 
organització diligent de la briga-
da municipal, que ha repercutit 
en una imatge de la ciutat neta i 
endreçada que tots els visitants 
ens reconeixen. El parc de la Ma-
re de la Font constitueix l’exem-

ple més clar. Podríem posar al- 
tres exemples en totes i cadas-
cuna de les regidories.

En segon lloc, treballant 
molt. No s’hauria aconseguit tot 
el que s’ha fet sense la implica-
ció de tots i cadascun dels regi-
dors de l’equip de govern que hi 
han dedicat moltes hores. 

I també dipositant-hi molta 
il·lusió. La il·lusió que acompa-
nya l’esforç d’arribar a governar 
la ciutat. Nosaltres no hem tin-
gut mai les coses fàcils. Per 
això sempre hi posarem un es-
forç extra a l’hora de gestionar 
el municipi, a diferència d’altres 
partits que sempre han tingut el 
camí més planer. A mi m’han en-
senyat que només es valora allò 
que costa d’aconseguir... I és 
ben cert!

Com et prova la feina d’al-
calde?

Doncs, molt bé. Tot i que 
mai no m’hauria plantejat ser al-
calde, crec que he aconseguit a-
daptar-me, i em sento còmode i 
capacitat per al càrrec. Ha estat 
determinant el fet de sentir-me a-
companyat tant pels companys 
de govern com pels treballadors 
municipals. I també em sento 
molt apreciat pels solsonins i 
solsonines, que és el que al cap-
davall compta a l’hora de treba-
llar amb confiança per la ciutat. 
Entre tots m’ho han fet fàcil.

La frase: “Cap ciutadà no és lliure si el seu poble no n'és” Josep Pallach
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Solsona

“Hem estat un govern proper”

El David és home de convic-
cions fermes. Ha treballat de va-
lent en defensa d’un model de 
ciutat i de país on tothom tin-
gui les mateixes oportunitats, 
on prevalguin la llibertat i els 
valors democràtics. I ho ha fet 
sempre des d’on ha calgut la se-
va col·laboració, primer com a 
militant de base, després com a 
secretari d’organització d’ERC-
Solsonès, més endavant com a 
regidor de l’Ajuntament de Sol-
sona i portaveu del grup d’ERC 
al Consell Comarcal, i ara com 
a alcalde de la seva ciutat. 

Llistes municipals d'Esquerra
arreu dels Països Catalans

David Rodríguez, alcalde de Solsona




