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Comarca Joan Puigcercós s'asseu amb un centenar de representants de les entitats
del Solsonès Comarca Carmel Mòdol explica l'aposta d'Esquerra per la pagesia

Govern Balanç de govern de les polítiques socials
Govern Coneix la Llei de Vegueries (II) Entrevista Isabel Roca

Carta oberta de Joan Puigcercós
EL CANVI ÉS LA INDEPENDÈNCIA!

» L'independentisme viu mo-
ments efervescents. [...] El debat 
sobre la Independència està da-
munt la taula, se'n parla d'una ma-
nera normalitzada en els mitjans 
de comunicació, en el Parlament, 
en les converses familiars.

» En el camí, hem cosit el PSC 
al país, arrossegant-lo a posicions 
que fa vuit anys eren impensables: 
l'Estatut del 30 de setembre, la 
Llei d'Educació, la Llei d'Acollida, 
la Llei de Consultes, la Llei del 
Cinema o la Llei de Vegueries.

» Esquerra ha tingut el monopo-
li de la representació electoral i par-
lamentària de l'independentisme 
els darrers vint anys.

» Catalunya estarà preparada 
per a la Independència quan el pri-
mer partit de l'esquerra i el primer 
partit de la dreta siguin indepen-
dentistes i sumin una majoria soci-
al i política molt àmplia.

» Estic completament d'acord 
amb els independentistes que pen-
sen que en aquest moment histò-
ric cal arriscar i fer un pas 
endavant. Però no hem de confon-
dre un pas endavant amb una fugi-
da endavant.

» Per desgràcia, l'endemà de 
les pròximes eleccions no hi haurà 
68 diputats independentistes, i jo 
personalment no penso ser còmpli-
ce de cap operació basada en pre-

misses falses, per molt ben 
intencionades que siguin.

» I ens calen propostes políti-
ques lligades a la realitat.

» És per això que en la campa-
nya electoral que ara s'acosta de-
manaré, inequívocament des de 
l'esquerra, el vot útil de tots els 
independentistes: perquè Esquer-
ra no és cap aventura personal i 
improvisada a corre-cuita, perquè 
Esquerra ja ha demostrat que és 
una palanca potentíssima de can-
vi, i perquè, humilment, em sento 
madur per rebre i gestionar amb 
responsabilitat la vostra confiança.

Visca Catalunya lliure!
Joan Puigcercós
Candidat d'Esquerra a la
presidència de Catalunya.

Podeu trobar el text complet de la 
Carta Oberta de Joan Puigcercós a la 
pàgina web d'Esquerra del Solsonès:
www.esquerra.cat/solsona

“Si la gent ens dóna la 
força que necessitem, arros-
segarem els autonomistes 
cap al dret a decidir i obri-
rem un nou cicle històric”

Joan Puigcercós. Candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat de Catalunya.
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Comarca

Una vuitantena d’entitats 
del Solsonès van participar en 
una jornada de proximitat amb Jo-
an Puigcercós. Els representants 
de les entitats van reclamar a 
Puigcercós la millora d'infraestruc-
tures de la comarca, com les car-
reteres que uneixen Solsona i 
Sant Llorenç amb Berga, que se 
simplifiqui la gestió davant l’admi-
nistració per als jubilats i una mi-
llor adaptació de la nova setmana 
de vacances escolar. 

Passem comptes de les polítiques socials
Fer balanç de la feina feta 

en polítiques socials d’aquesta 
legislatura, comporta una bona 
estona de compilació de lleis, 
pactes, i accions innovadores 
pels problemes greus que neces-
siten una resposta contundent. 
La nostra gent al Govern, lide-
rats per la Carme Capdevila, 
han fet els deures de forma in-
cansable i amb molt bona nota.

Quan anava preparant 
aquest escrit m'enriolava pen-
sant que l'«esquerra pija pseudo-
ecologista», acusava Esquerra 
de no ser d'esquerres i no apos-
tar per les polítiques socials. La 
història i les dades desmentei-
xen de manera fulminant aques-
ta tesi.

Des que Esquerra es fa càr-
rec de les polítiques socials 
d'aquest país, hi ha hagut un 
creixement exponencial de la in-
versió i serveis que s'han ende-

gat, i també d'una activitat 
legislativa intensa que ha comp-
tat amb un ampli suport de la 
cambra catalana, malgrat que el 
debat dialèctic amb l'oposició hi 

ha estat molt present. La conse-
llera Capdevila, i tot el seu 
equip, han tingut clar que l'im-
puls dels drets socials havien 
d'anar lligats a l'avenç dels 
drets de la ciutadania del nostre 
país amb tot un seguit d'actuaci-
ons.

Això ha significat un aug-
ment del 193% del pressupost 
destinat a polítiques socials en 
els darrers 7 anys, que situa la 
Conselleria d'Acció Social el ter-
cer lloc en el pressupost de la 
Generalitat d'enguany. Per con-
cloure, amb Esquerra al capda-
vant de les polítiques socials, 
l'Estat del Benestar Català ha 
fet un salt de gegant que ja no 
té aturador.

Balanç de govern - Laura Vilagrà, diputada al Parlament de Catalunya, diari l'Esquerra Nacional

“Des que Esquerra es fa 
càrrec de les polítiques so-
cials hi ha hagut un creixe-
ment exponencial d'inver- 
sió i serveis”

Dinar d'entitats amb Joan Puigcercós

La cloenda de l'acte es va 
dedicar a reflexionar sobre les 
estratègies que, tant des del pro-
pi sector com des d'Esquerra, 
cal impulsar per sortir de la crisi 
permanent que ha viscut l'actu-
al generació de pagesos i rama-
ders. Carmel Mòdol es va 
comprometre amb l'adopció 
d'aquestes estratègies i a repe-
tir la trobada d'aquí sis mesos, 
en el cas que Esquerra estigui 
al càrrec del DAAR.

Carmel Mòdol aposta per la pagesia

D'esquerra a dreta: Carmel Mòdol, cap de llista d'Esquerra per Lleida, Josep Colell i Isabel Roca, candidats d'Esquerra del 
Solsonès al Parlament de Catalunya, i Joan Puigcercós.

D'esquerra a dreta: Isabel Roca, Carmel Mòdol i Josep Colell, candidats d'Esquerra per Lleida.

El sector agrari del Solsonès es reuneix amb Carmel Mòdol 
per parlar del present i del futur de l'activitat agrícola, ramadera i 
forestal de la comarca.
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‘Model propi d’organització territorial: 
fita històrica i aposta de futur’ (II)

Seguint l’explicació que fèi-
em en l’anterior butlletí al vol-
tant de l’organització territorial 
de Catalunya en Vegueries, han 
de quedar clares dues qüesti-
ons: 

1- Primer, que la nova organit-
zació territorial no és només un 
assoliment històric i identitari 
sinó una renovació integral del 
país per assolir major equilibri 
territorial, major proximitat de 
l’administració, major eficiència 
en la prestació dels serveis i 
una simplificació administrativa 
important. 

2- I la segona qüestió, l’a-
vantprojecte de llei de vegueries 
representa la primera etapa 
d’un procés gradual que s’ha de 
completar amb la llei de governs 
locals i amb la col·laboració de 
l’administració central pel que 
fa a la legislació estatal. 

L’equilibri territorial

És ben sabut que un territo-
ri sense administració de proximi-
tat és un territori sense veu, 
sense defensa dels seus interes-
sos, que s’empobreix i a la llar-
ga claudica davant d’aquells 
que caminen del bracet d’una ad-
ministració propera i eficient en 
la defensa de les necessitats so-
cials, econòmiques i territorials. 

La vegueria ha de ser un mo-
del que aconsegueix uns àmbits 
territorials que recullen una for-
ma d’entendre el país no radial, 
amb una xarxa de territoris amb 
potencial econòmic, polític i soci-
al. Per tant, en contraposició al 
sistema vigent fins ara, que pro-
jectava una gran metròpolis en 
detriment del territori. 

La simplificació administrativa

Fins ara, cada servei del Go-
vern ha tendit a organitzar-se 
amb una estructura regional prò-
pia, en funció de les lògiques es-

pecífiques de cada activitat. Així, 
tenim regions sanitàries, regions 
policials, delegacions d’educa-
ció i un alt batibull d’àmbits de 
desconcentració superposats 
que conviuen amb els quatre àm-
bits provincials. Ara es pretén po-
sar un cert ordre. 

Cal no oblidar que els con-
sells de vegueria substitueixen 
les diputacions provincials. Per 
tant, no hi ha cap superposició 
de noves instàncies en termes 
administratius, com en algunes 
ocasions s’ha volgut donar a en-
tendre. 

L’òrgan territorial consell de 
vegueria ha de poder valer-se de 
l’estructura del consell comarcal 
per desenvolupar les seves tas-
ques i les pròpies de l’ens co-
marcal. En altres paraules, el 
consell comarcal ha de ser el 
braç executor i el capital humà 
de l’ens públic veguerial, fet que 
permetrà evitar una inflació dels 
recursos humans contràriament 
al que recurrentment els detrac-
tors de l’avantprojecte han vol-
gut fer creure o explicar. 

Aquest argument és encara 
més vàlid si buidem de tota re-
presentació política l’estructura 
comarcal per facilitar que les co-
marques responguin essencial-
ment a la voluntat de 
col·laboració i associació dels al-
caldes, en representació dels mu-
nicipis que la integren. 

Seguint aquesta premissa, 
el nombre de càrrecs polítics co-
marcals que podrien suprimir-se 
s’elevaria fins a 1.032. 

En definitiva, es tracta de 

concebre el conjunt dels ens lo-
cals intermedis com una xarxa 
que gira a l’entorn dels munici-
pis per guanyar en eficiència, 
simplificació administrativa i pro-
ximitat. 

És així que l’avantprojecte 
de llei de vegueries determina la 
creació de set vegueries, i en un 
primer moment, la constitució 
de quatre consells de vegueria: 
el consell de vegueria de Barce-
lona, el consell de vegueria de 
Girona, el consell de vegueria de 
Lleida i el consell de vegueria 
de Tarragona. En una fase imme-
diatament posterior es podrà 
constituir el consell de vegueria 
de les Terres de l’Ebre que no 
necessita de cap modificació de 
límits provincials. 

Posteriorment, i un cop apro-
vada la llei orgànica de modifica-
ció de límits provincials, es 
podran constituir els consells de 
vegueria de la Catalunya Central 
i de l’Alt Pirineu i Aran. 

En conclusió, els consells 
de vegueria substituiran les dipu-
tacions, però ho faran en un àm-
bit territorial divers al de la 
província; més reduït i, per tant, 
més pròxim al ciutadà. La provín-
cia romandrà estable a efectes 
electorals generals i de repre-
sentació del govern de l’Estat, 
única i exclusivament. 

La vegueria, en definitiva, re-
cupera una realitat història i ge-
ogràfica que permet superar la 
divisió provincial de Catalunya i 
possibilita, al mateix temps, 
apostar per una dinàmica i una 
evolució del territori d’acord 
amb les modernes necessitats 
d’un país que es vol actiu, equili-
brat i cohesionat. Un país com-
petitiu i arrelat al territori. Un 
país on tothom, visqui on visqui, 
tingui els mateixos drets i possi-
bilitats d’accés als serveis pú-
blics com a garantia de 
benestar i de desenvolupament 
dels nostres pobles i ciutats. 

Govern de la Generalitat

“Els consells de vegueria 
substituiran les diputaci-
ons, actuant en un àmbit 
territorial més reduït i, per 
tant, també, molt més prò-
xim a tots ells ciutadans”
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Votacions al Parlament de Catalunya

Quins motius tens per donar aquest 
pas endavant en la política?
El compromís i les circumstàncies 
han fet que hagi decidit passar d’una 
segona línia de suport a una primera 
d’actuació. M’agrada la gent que s’im-
plica, que no condiciona la seva incor-
poració a factors externs o a les 
persones que l’envolten.

Quines qüestions cal que abordi el 
Parlament?
Moltes. La necessitat d’instal·lar, mo-
dernitzar i ajudar les empreses per 
combatre la gran quantitat d’atur que 
hi ha a la nostra comarca. Cal millo-
rar-ne la competitivitat: no pot haver-
hi polígons industrials sense accés a 
Internet, avui dia és estar desconnec-

tats del món! La nostra producció agrí-
cola i ramadera i els aprofitaments 
agroindustrials, la fluctuació de 
preus està fent que moltes explota- 
cions agràries estiguin a punt de tan-
car. Cal agilitzar els tràmits, cal incen-
tivar la venda directa, la política 
agrària europea... 
El futur dels micropobles, vetllar que 
tots tinguin els serveis necessaris. 
En resum, aquests i molts altres te-
mes, que en clau de comarca es resu-
meixen en actuacions que permetin 
que al Solsonès despleguem tot el 
nostre potencial, i en clau nacional as-
solir i superar la següent estació: el 
dret a decidir. Tants temes deixen 
clar que és ara i no més endavant el 
moment de fer el pas.

Quins objectius es fixa la llista llei-
datana d’ERC?
Reforçar el grup parlamentari. La can-
didatura és suma de gent que ja ha 
treballat aquests darrers quatre anys 
des del Parlament per les nostres co-
marques i gent que, no havent estat 
al Parlament, incorporaran experièn-
cia en els àmbits municipal, universi-
tari i del sector privat. Cal que tots 
ells hi siguin, no en sobra cap.

Esquerra aposta fort pel referèndum 
d’independència. Serà possible?
L’auge de l’independentisme no és 
casual. Fa set anys Esquerra va fer 
el moviment tàctic (alternança de-
mocràtica i nou Estatut) que ha canvi-
at radicalment la política catalana i 
ha acostat l’independentisme a la 
centralitat. Ara cal fer una nova estre-
bada capaç de generar contradicci-
ons i conseqüències concretes en el 
conjunt del sistema polític.
Si la gent ens dóna la força que ne-
cessitem, arrossegarem els autono-
mistes cap al dret a decidir, hi haurà 
referèndum i s’obrirà un nou cicle 
històric. Des d’ERC demanarem el 
vot útil de tots els independentistes. 
Estic convençuda que ho podem 
aconseguir.

La frase: “La llengua i la història són els botins més preuats a
l'hora de sotmetre un poble” Àngel Guimerà
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Isabel Roca 
La Isabel és candidata d'ERC-Solsonès a les llistes al Parlament per la 

demarcació de Lleida.

EDAT: 40 anys.
ESTAT: Vídua amb dues filles.
AFICIONS: Llegir o el cinema, és un gran plaer llegir un bon llibre o 
emocionar-se amb una bona pel·lícula.
UNA QUALITAT: Fidel a la gent i a les coses que estimo.
UN DEFECTE: Deixar-se portar pel ritme de la vida, s'ha de saber parar i 
viure les coses realment importants.
UNA CITA: “Com sabem si el nostre país progressa? Doncs progressarà 
sempre que avanci cap a la independència”.
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