
República, ERC es con-
vertí en el partit hege-
mònic del republicanis-
me a Catalunya i també
a Terrassa. 

El seu òrgan guanyaria
pes.
El 6 de gener de 1933
L'Acció passà a ser
diari, i esdevingué una
de les publicacions de
referència a la ciutat
durant la República i
fins ben entrada la gue-
rra. Era una època on
les subscripcions a
L'Acció superaven les
1.500, igual que els
altres dos diaris locals
consolidats: El Dia, vin-
culat a la Lliga, i Crónica
Social, proper a Alfons
Sala i als monàrquics.
La República va signifi-
car l'arribada de la lli-
bertat de premsa.
L'Acció i la premsa local
terrassenca visqué una
època daurada. Però el
fets del Sis d'Octubre de
1934 van acabar amb
aquesta etapa. Entre el
4 i el 10 d'octubre
L'Acció no es publicà, a
causa dels fets que es
vivien a la ciutat i a la
resta de Catalunya.
Samuel Morera, des de
l'Ajuntament de
Terrassa, seguí el Presi-
dent Lluís Companys i
proclamà la República

Catalana. El somni català, però,
durà només unes hores. Començà
una etapa de repressió per part de
l'exèrcit espanyol.
Arran d'aquests fets, la ciutat de
Terrassa va ser presa militarment el
22 d'octubre. Van començar els
escorcolls, les detencions i les clau-
sures de locals i associacions. En
L'Acció del 23 d'octubre s'anuncia-
va: “La nostra redacció ha quedat
desarticulada, els nostres com-
panys de repartició desmembrats”,
i feia saber que interrompien de
manera indefinida la publicació,
fins que fos possible la “vida perio-
dística normal”.
El febrer de 1935 L'Acció va tornar
a l'activitat. La redacció i adminis-
tració del diari es van haver de tras-
lladar de manera transitòria, per

estar clausurada la Casa del Poble.
Amb les dretes al poder no va ser
un any fàcil i la censura es va fer
evident.

Diari de guerra
Durant la Guerra Civil, L'Acció con-
tinuà l'activitat periodística amb un
discurs radicalitzat. L'anticlericalis-
me s'exaltava amb articles de dub-
tosa veracitat. L'intel·lectual Àngel
Guitart va ser un dels puntals de
L'Acció durant el conflicte, junta-
ment amb el director i regidor d'ERC
a l'Ajuntament Valentí Puigdomè-
nech. Dels primers mesos de guerra
destaca que L'Acció va ser el diari
local que més crític es mostrà amb
els assassinats indiscriminats de
burgesos i sospitosos comesos pels
incontrolats, i fins a finals de 1936
publicà les llistes dels noms de les
persones trobades mortes a Terras-
sa, fets que altres diaris locals ocul-
taren. Tota la premsa en aquella
època, però, anava lligada a partits o
organitzacions i a interessos i ideals.
Des de finals de 1936 hi hagué difi-
cultats per fer possible el diari. La
manca de paper, la baixa de redac-
tors i l'augment de la incertesa pro-
vocada per la guerra eren contra-
temps importants per a L'Acció,
que malgrat això continuà publi-
cant-se mentre veié morir i néixer
altres publicacions de caràcter efí-
mer.

Mort, silenci i nous temps
Pocs dies abans de l'entrada de les
tropes feixistes a la ciutat de
Terrassa aquell fatídic 26 de gener
de 1939, L'Acció es va deixar de
publicar amb més de 9.300 edi-
cions a l'esquena. Començava una
època amb un únic diari local, al
servei del Movimiento i sense cap
presència de la llengua catalana.
Un greuge del que paguem les con-
seqüències encara a dia d'avui.
Després d'una primera experiència
a començaments dels anys noran-
ta, el 1996, amb ERC a l'Ajunta-
ment de Terrassa per primer cop
des de la Guerra Civil, L'Acció va
renéixer reconvertida en butlletí
semestral i més endavant trimestral
d'ERC de Terrassa. I, des d'alesho-
res, són cinquanta números els que
s'han publicat, als quals cal sumar
tots els de la històrica capçalera. I
per molts anys.

Albert Prieto i Berbegal

Gairebé un segle al servei
del republicanisme
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L’Acció va renéixer l’abril de 1996 per donar veu a la Secció Local d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

El periòdic L'Acció, butlletí d'Es-
querra Republicana de Catalunya
de Terrassa, està d'enhorabona.
Són ja cinquanta números d'una
publicació que va néixer l'abril de
1996 per donar veu a la secció
local del partit, present de nou al
Consistori 56 anys després de la
derrota republicana a la Guerra
Civil. L'Acció moderna recupera el
nom d'una capçalera històrica de la
premsa local terrassenca, desapa-
reguda uns dies abans de l'entrada
a la ciutat de les tropes del bàndol
franquista.
L'origen de L'Acció el trobem en el
setmanari Acción Republicana, ini-
ciat l'any 1915. El republicanisme a
Terrassa tenia una llarga tradició i
des del darrer terç del segle XIX
s'havien publicat diversos periòdics
locals de tendència republicana.
Acción Republicana es va convertir
en La Acción l'any 1918, i es va dei-
xar de publicar el 1919 per la
manca de llibertat de premsa, i no
va tornar a aparèixer fins el 1922.
Era de publicació setmanal i escrit
en castellà, encara que amb el pas
dels anys s'hi van anar incloent
peces en català i es va convertir en
un periòdic bilingüe.
El cor i cervell d'Acción Republica-
na, La Acción i després L'Acció es
trobava al número 9 del carrer
Cremat, a la coneguda Casa del
Poble, seu de la Fraternitat Repu-
blicana.

Compromís amb la causa
republicana
El republicanisme es consolidà al
primer terç del segle XX i plantà
cara a Alfons Sala gràcies a la unió
dels grupuscles republicans de la
ciutat, promoguda l'any 1903 per

donar suport a Josep Roca i Roca.
És aquí quan va néixer la Fraternitat
Republicana de la Casa del Poble,
entitat fundadora, l'any 1931,
d'Esquerra Republicana de
Catalunya. Així, a finals del 1930

L'Acció es catalanitzà –com van fer
altres diaris de l'època– i inclogué a
la capçalera el subtítol de “Periòdic

L'Acció moderna
recupera el nom d'una
capçalera històrica de
la premsa local
terrassenca,
desapareguda uns
dies abans de
l'entrada a la ciutat de
les tropes del bàndol
franquista.

d'Esquerra Republicana”, que es
mantindrà fins el 1935. Abans, La
Acción havia portat els subtítols
“Órgano de las izquierdas de
Tarrasa y su distrito” i “Periódico
Republicano”.

Després del triomf republicà en les
eleccions del 12 d'abril de 1931 i la
conseqüent proclamació de la

La República va significar
l'arribada de la llibertat de premsa.
L'Acció i la premsa local terrassenca

visqué una època daurada
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EDITORIAL

L’Acció arriba al número 50 d’ençà la seva
recuperació. Una recuperació, ara fa més de
15 anys, que va significar recuperar un mitjà
de comunicació vinculat a l’esquerra nacio-
nal i al Republicanisme a la ciutat de
Terrassa. 50 exemplars i més de 15 anys
sortint d’una forma ininterrompuda cada tri-
mestre. L’Acció editada per Fraternitat
Republicana de Terrassa, fundadora d’ERC
l’any 1931, va ser des dels seus inicis, un
fidel representant del que és coneixia com a
premsa de partit. Un mitjà de comunicació
vinculat a un partit polític, a unes idees, a
una forma de veure i entendre la ciutat i la
seva gent. Un mitjà fidel als seus principis,
però lleial a Terrassa. Un mitjà obert, trans-
versal i avançat al seu temps. L’Acció va
acompanyar, durant molts anys, a molts
terrassencs vinculats a l’obrerisme, al repu-
blicanisme i al país. En els darrers anys, i des
de la seva recuperació per la secció local
d’ERC Terrassa, ha estat company de viatge
del partit, i també de la ciutat de Terrassa. 15
anys de política municipal, 15 anys on el
republicanisme i l’independentisme s’han
tornat a sentir al saló de plens de
l’Ajuntament de Terrassa i l’Acció, trimestral-
ment, ho ha explicat. Molta feina feta, molts
articles escrits per informar i donar veu a l’in-
dependentisme a la ciutat de Terrassa. Ara,
amb ERC fora de l’Ajuntament, l’Acció agafa
un paper encara més protagonista. Un paper
d’informar, si!, però sobretot de seguir trans-
metent una manera de fer política, d’enten-
dre la ciutat i la seva gent, ara sense l’atalaia
del saló de plens de l’Ajuntament, sense la
presència habitual en els mitjans oficials i
paraoficials de la ciutat. L’Acció tona a ser,
avui més que mai, l’instrument, la veu de
l’esquerra nacional, de l’independentisme,
del republicanisme a la ciutat de Terrassa. La
veu de la il·lusió, de l’esperança en la cons-
trucció d’una ciutat millor, més justa i nacio-
nalment més compromesa.  

L’Acció 50

ESQUERRA, MÉS @ PROP TEU!

Els continguts de l’Acció, així com els números anteriors, els podeu consultar a www.esquerra.cat/terrassa

Si vols rebre l’ACCIÓ a casa teva, o bé
informació d’Esquerra, de la secció local...
Si vols que t’enviem notícies per correu
electrònic o si senzillament vols comentar-nos
alguna inquietud, suggeriment...

ens trobaràs al carrer de l’Era, 22
de Terrassa (08221)

Tel. 93 733 13 97
o bé a terrassa@esquerra.org

L’Acció crida a l’acció
L’abril de 1996, ara

fa gairebé setze
anys, veié la
llum el primer
número de
l’Acció de la

segona època.
La represa de

l’Acció és conseqüèn-
cia de l’entrada a l’Ajuntament de
Terrassa d’ERC, cinquanta sis anys
després de ser foragitats per l’aixe-
cament militar feixista del general
Franco. Amb un ADN clar: una
ferma voluntat d’esquerra nacional,
d’oposició al model de ciutat i a la
seva gestió que representava el
“royisme”, compromesos amb una
administració propera al ciutadà i
en la construcció d’una ciutat més
sostenible i vertebrada.
En aquestes notes que se’m dema-
nen en ocasió del número cinquan-
ta, vull fugir de l’enyorança i para-
frasejant al mestre Pierre Vilar les
escric des de la perspectiva i, el
convenciment, que cal conèixer el
passat, per entendre el present, per
poder, perquè volem (sic), canviar
el futur.
La existència d’un relat clar, d’una
feina constant i el convenciment de
la necessitat d’explicar-la són les
bases de que ens duen a reprendre
la publicació de l’Acció. L’obsessió
per mantenir la seva periodicitat, tri-
mestral, la fa un cas únic, sin-
gular, dins la premsa política
terrassenca.
En aquests cinquanta números
de la segona època de l’Acció
podem establir quatre períodes
clarament diferenciats, fins i tot
estèticament, que reflecteixen la
estratègia política d’ERC-Terrassa.
Els quatre períodes coincideixen
amb els diferents mandats munici-
pals. Del número 1 al 13, primer
mandat. Del 14 al 21, el segon, del
22 al 32 el tercer i, del 33 al 48 el
quart mandat. En centraré en els
tres primers, què són dels què em
sento responsable i autor. 
No ens enyorem, però permeteu-
me el reconeixement a tres com-
panys que sense ells no hagués
estat possible aquesta aventura i,
que són claus en la primera etapa.
La Meritxell Busqueta, el mala-
guanyat i, sempre enyorat, Jordi
Prunés i en Joan Lluch. Aquest
darrer, fil conductor i artífex d’a-
quests 50 números de l’Acció.
Junt a aquest just reconeixement
cal la reivindicació d’uns valors que
mai haguérem d’oblidar i, ni tant
sols esmorteir, i que van ser pre-
sents en les tres primeres etapes.
Primer. L’Acció crida a l’acció. És a
dir una eina per a la transformació
de la ciutat. On participar vol dir

decidir, on es crida a participar en
la transformació perquè no ens
agrada el que tenim.
I segon. La nostra política neix de la
quotidianitat. Del dia a dia. És el
catalanisme d’esquerres. És l’es-
querra nacional. D’aquí varen sorgir
dos fils argumentals, que es van
creuant i, teixeixen una trena
potent. Primer, som un sol poble. El
terrassenquisme és la nostra mane-
ra de ser catalans i, segon, cal una
nova manera de fer política, de

mans netes, lluny de preteses pro-
fessionalitats i prepotències i que
aposta per la senzillesa i la compli-
citat. Feina per teixir complicitats i
crear xarxes. Sortir de la marginali-
tat sense perdre la identitat.
Aquest posicionament ens allunyà
dels clàssics butlletins dels partits.
No acceptàrem imposicions de l’a-
parell del partit. Ni de fons ni de
forma. El nostre terrassenquisme
ens allunyà de falses comarques i,
el nostre posicionament esquerra-
nista de deter-

minats dirigents del
partit, que feien de la política el seu
modus vivendi. De fet és tant signi-
ficativa l’absència del diputat de la
comarca en aquests trenta-dos pri-
mers números que fins i tot aver-
gonyeix assenyalar-la. 
Des de l’Acció es construeix el
terme “royisme”, entès com el pro-
jecte de ciutat on tot hi cap i a on tot
si val. Del creixement per se.

L’Acció aposta per la qualitat de tots
i de tot enfront del nombre i el créi-
xer. L’aposta ecologista en aquests
primers anys és clara.
Posades les bases, els temes sor-
geixen a raig: Polígon Santa
Margarida i aposta per la ciutat
compacta, defensa del comerç
local i oposició al Corte Inglés, pre-
servació dels rodals i no al IV cintu-
ró i al camp de golf de Torrebonica,
el camí de Matarrodona, explicació
dels pressupostos i ordenances

municipals, salvem el cinema
Catalunya, ...
La lectura de les trenta-dues prime-
res Accions permet veure, també,
les crisis del partit. Nacional; la fugi-
da de Colom i Rahola, amb un posi-
cionament, des de l’Acció, clar en
l’aposta de l’esquerra nacional que
encapçalà J.L.Carod-Rovira. I local,
superada amb una nova executiva
encapçalada per en Toni Martínez,
primer, i Meritxell Busqueta i Joan

Costa, després, amb un rerefons
que combinava una actitud anti-
institucional, ambicions perso-
nals i l’intent de control del
diputat Joan Ridao. L’Acció
s’enfronta al poder burocràtic
del partit, que com sempre, fa
una garbellada on prima l’obe-
diència sobre la capacitat i,
l’oportunisme sobre el talent.
Davant d’això es va respon-
dre amb compromís i com-
promís. Noves complicitats
ciutadanes, crear xarxa i
senzillesa.
L’Acció és encara una eina,
oportuna i necessària, en
la construcció d’una
Terrassa compacta, cohe-
sionada, complexa i cata-
lana. Estic convençut que
la crisi, que és financera,
econòmica, medi am-
biental i de valors, i que
afecta també al partit, a

nivell nacional i local, és una opor-
tunitat per recuperar els valors fun-
dacionals i adequar-los al context
actual. Viure immersos en la quoti-
dianitat i cridar a ser protagonistes.
Perquè ja ho dèiem i no hauríem de
deixar de dir-ho: l’Acció crida a l’ac-
ció.

Ramon Arribas i Quintana
Regidor d’ERC a l’Ajuntament
de Terrassa del 1995 al 2007

La represa de l’Acció és conseqüència de
l’entrada a l’Ajuntament de Terrassa d’ERC,

cinquanta sis anys després de ser foragitats per
l’aixecament militar feixista del general Franco.



El pluralisme
en les admi-
nistracions
locals

Nous temps

ciutat. La convivència que nor-
malment veiem i experimentem
com a una fluència fàcil i natural,
és el resultat de les actituds que
tots nosaltres adoptem i practi-
quem..
Per tant, si el resultat és bo, ho
és per les actituds i pel compor-
tament que tots nosaltres tenim.
Des de les relacions familiars,
veïnals, empreses, entitats civils i
també, oi tant!, de les agrupa-
cions polítiques i del lloc de con-
fluència oficial d’aquestes que és
l’Ajuntament.
Cada persona és diferent de l’al-
tra, i també la manera de pensar.
La democràcia no és la suma de
tots, sinó la forma d’organitzar la
discrepància.
Si és necessària la democràcia
és perquè és necessària la dis-
crepància. Algú pot pensar que
més que necessària és inevita-
ble. Qui ho pensa així està més a
prop de la tolerància que del plu-
ralisme.
On no hi ha discrepància no hi
pot haver ni vida ni progrés.
Això vol dir que tots som neces-
saris, tots ens necessitem.
Felicitats per assolir aquesta fita i
que duri!

Josep M. Puig i Puigdomènech
Unió Democràtica de Terrassa. 

Federació de Convergència i
Unió.
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L’Acció compleix
50 números. Pels
voltants del
1997 apareixia
el primer núme-

ro de l’Acció de la
seva segona etapa,

un cop la secció
d’ERC Terrassa recupera la històri-
ca capçalera. L’any 1997 vivíem els
inicis d’un dels períodes més llargs
de creixement econòmic ininte-
rromput, aproximadament més de
12 anys, amb una petita aturada a
principis dels 2000. Uns anys que
van coincidir amb l’entrada d’ERC
a l’Ajuntament de Terrassa.
Anys de convergència europea en
renda per càpita i d’una forta gene-
ració de nova ocupació, però també
de crèdit barat, i beneficis relativa-
ment fàcils que amagaven les nos-
tre debilitats. Debilitats evidents, ja
observades des de principis del
2000: poca productivitat; alts nivells
d’endeutament privat (empreses i
famílies); el sector immobiliari com
a motor d’un creixement irracional
(Terrassa n’és un clar exemple) que
explota a finals del 2007; i una con-
centració del creixement en activi-
tats intensives en llocs de treball de
baixa qualificació... Fins i tot ens
poguérem permetre el luxe de no
reformar el nostre mercat laboral ja
que l’arribada de nous catalans
ocuparen bona part d’aquests llocs
de treball temporal, amb uns
requeriments molt inferiors als nos-
tres. TOTS ho sabíem, Governs,
oposició, empreses i treballadors. 
És per aquest motiu que la crisi

financera mundial primer, la crisi
del deute i de l’euro després, ens
hagi deixat una economia endeuta-
da i malmesa, que ja ha batut
rècords d’atur, i que està empobrint
progressivament a segments impor-
tants de les classes mitjanes i treba-
lladores. El panorama actual ens
obliga a fer els deures que havíem
deixat pendents, ara obligats per
unes circumstàncies dramàtiques,

a les portes d’una nova recessió
durant el 2012, que s’afegeix a la
que vivim des de 2008. Amb un
atur important, que seguirà creixent
en els propers mesos. Catalunya ha
perdut població per primer cop des
del 1936, i molts joves marxen a
cercar oportunitats a l’estranger.
Estem hipotecant una generació
sencera, no anem bé, i això és res-
ponsabilitat, en diferents graus, de
tots.
Així doncs, som davant d’un
moment històric. L’Acció compleix
50 números amb un entorn molt
diferent del que va començar ara fa
més de 15 anys. Un moment com-
plicat, difícil i transcendent. La
situació actual a les nostres ciutats,
al nostre país ens porta a replante-
jar-nos moltes coses, i a aparcar
certes frivolitats. És el moment de la
política en majúscules, d’escollir
quines son les nostres prioritats i si

Del creixement a la recessió; de l’autonomisme
a l’independentisme

realment estem disposats a cons-
truir i liderar el nostre propi futur, o
bé a continuar demanant permís
per a que es facin polítiques que no
ens perjudiquin tant com fins ara.
No és veritat que no hi hagi més
opcions, que s’ha de fer el que es fa
sense cap altre remei. No entenc el
polític que diu que el que fa no li
agrada però que no hi ha altre solu-
ció. Ningú, i menys un representant

públic, ha de fer el que no vol fer;
ningú l’ha obligat a ocupar el
càrrec, si el que fa no s’ho creu ha
de plegar... El moment no és per fer
seguidisme, per abaixar el cap, per

“L’única Catalunya viable,
és la Catalunya independent”

conformar-se amb el que tenim. No
ens podem quedar amb la falsa
seguretat del present, a canvi de
dimitir d’un futur incert, segur, però
ple de llibertat nacional.
Fàcil de dir, difícil de fer. Per avan-
çar en aquesta línia necessitem
tenir al darrera a una gran part del
país. Necessitem seguir construint
una majoria social disposada a
avançar de forma inequívoca cap a
la construcció nacional. Un país on
el catalanisme s’ha mogut de l’auto-
nomisme a l’independentisme,
però que necessita saber cap on
anem, necessita lideratge polític i
social,  i un full de ruta clar. No n’hi
ha prou en que ho vulguin uns
quants, no n’hi ha prou en que ho
vulguem la gent d’ERC. Necessitem
un acord que sigui assumit per un
ampli conjunt de la societat catala-
na si realment volem que tingui

Terrassa ha viscut uns anys de can-
vis accelerats, profunds i en moltes
dimensions. Hem viscut un cicle de
grans canvis urbans, tenim un
model de desenvolupament urba-
nístic de molt recorregut, més i
millors espais públics, noves cen-
tralitats, dignificació de barris....
Però, més enllà dels canvis urba-
nístics, Terrassa ha viscut un pro-
cés de canvis socials i econòmics
molt rellevants. Ho ha fet amb gran
intensitat, en moltes dimensions, i
en un període de temps curt.
La Terrassa del s.XXI afronta una
etapa nova, amb una realitat social
substancialment diferent a la de fa
una dècada, fins i tot, a la realitat de
fa tan sols 3-4 anys, amb un nivell
de complexitat social, una gran
diversitat generacional, cultural i
familiar. Aquesta nova complexitat
s’ubica en el context d’una crisi
econòmica i ecològica global i en el
marc d’una societat menys estruc-
turada i menys previsible i que
s’expressa de forma local, amb
impactes molt durs sobre les perso-
nes més vulnerables, amb noves
situacions d’exclusió social. 

No travessem un temps de canvis;
estem assistint a un canvi de
temps, encara que desigualment
protagonitzat. La situació obliga a
tothom a fer un exercici de màxim
realisme i de màxima responsabili-
tat política. No valen les demagò-
gies. S’ha de pensar diferent per
uns escenaris diferents, calen nous
reptes i sobretot, una redefinició de
politiques i estratègies. No es pot
continuar amb els ritmes anteriors.
Toca passar de l’urbanisme com a
columna vertebradora de la política
municipal a altres lògiques de
canvi, amb un rearmament ètic i de
valors per tal de construir el relat
dels nous temps on les polítiques
de la quotidianitat enforteixin l’Estat
de benestar local. 
Malgrat la duresa del moment
actual, la ciutat disposa d’uns
actius que cal posar en valor per
encarar el futur amb coratge i
determinació: punts forts com unes
bones infraestructures del coneixe-
ment, disponibilitat de sòl, creixent
importància de subsectors econò-
mics emergents, consens social
entre el sector públic i el privat.

Terrassa és una ciutat dinàmica
que s’ha de construir dia a dia des
de la quotidianitat de moltes perso-
nes, entitats i experiències. Terrassa
té el repte de superar la crisi cons-
truint un model de desenvolupa-
ment amb noves maneres ecològi-
ques de viure, moure’ns, produir,
consumir. S’han de respondre a les
emergències del present i mirar
lluny, assentant les bases de futur.
Des de la ciutat no podrem resoldre
les causes de la crisi, però si oferir i
construir més seguretat, més certe-
sa, més confiança , no perdre l’au-
toestima que la ciutat ha guanyat
els darrers anys. Hi ha amenaces i
dificultats i segurament moltes
variables, però hi ha raons per a
l’optimisme, hi ha elements clau de
futur. Aquest és un projecte que es
fonamenta en idees i valors consis-
tents, en la solvència i en la volun-
tat d’una ciutat que té ambició i
futur.

Manel Pérez
Portaveu ICV-EUiA a

l’Ajuntament de Terrassa

perspectives de futur i credibilitat
exterior. Per tot això cal una dosi
extra de generositat i de modèstia.
Generositat per saber que com a
país necessitem lideratges compar-
tits. I modèstia per pensar que cap
de nosaltres podem pensar que
som els  salvadors de la pàtria, ni
capitans de vaixells sense rumb.
Com dèiem, no són temps de frivo-
litats. Necessitem un full de ruta
clar, un pacte, un acord nacional
obert, al Govern, als partits polítics,
a Agents Socials, Tercer sector,
Societat Civil no organitzada, que
visualitzi uns objectius mínims, polí-
tics, econòmics i socials que ens
permetin fer front al moment que
ens toca viure. 
El President Pujol, ens advertia que
dins de l’Estat espanyol correm el
risc d’esdevenir residual, “más vale
tarde que nunca”. Això significa
que tots nosaltres, com a ciuta-
dans, correm el risc d’esdevenir
residuals vers el govern del nostre
propi destí com a persones. És l’ho-
ra de fer pinya, de sumar capacitats
en benefici de la pròpia sobirania
individual i col.lectiva. Aquest
acord, aquest pacte nacional passa
per creure en el país, per exercir el
nostre dret a decidir com a perso-
nes i com a país, que no és altra
cosa que creure única i exclusiva-
ment en les nostres forces i en la
nostra capacitat de sortir endavant i
assumir que la única Catalunya via-
ble, és la Catalunya independent.

Isaac Albert i Agut
President ERC Terrassa

Catalunya ha perdut població per primer cop des de el 1936, i molts joves marxen a cercar oportunitats a l’es-
tranger. Estem hipotecant una generació sencera, no anem bé, i això és responsabilitat de tots.

Des d’Esquerra Republicana em
demanen de participar amb una
col·laboració escrita en motiu de
l’edició del número cinquanta
del seu Butlletí.
El primer que se m’acut, en
aquesta ocasió doncs, és de feli-
citar-vos per dos motius, el pri-
mer pel fet de decidir a fer-lo, i el
segon pel fet de mantenir-lo.
Tots els que d’una manera o
altra participem de la política
sabem de la dificultat d’amb-
dues coses.
Dit això, quina és la importància
que mereixi aquest esforç? 
Cap comunitat viu tan interrela-
cionada com ho és la que for-
mem i convivim en una mateixa

C O N V I D A T S



El que et porta a implicar-te és el convenciment que les coses poden
canviar si hi fas alguna cosa.
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Tens 27anys i ets portaveu d'ERC Terrassa.
Però abans havies estat portaveu de les
JERC del Vallès. Què t'ha fet vincular-te als
moviments polítics tan jove?
La meva implicació en política no va tenir
tant a veure amb l'edat que tenia quan hi
vaig començar com amb el
moment polític del país.
Com tants d'altres, jo surto a
manifestar-me per primera
vegada amb el No a la
Guerra amb els companys
de l'institut i jo em faig
d'Esquerra Republicana en
plena polèmica per la visita
d'en Carod a Perpinyà. Si en comptes de 18
n'hagués tingut 30 hagués fet igual. En
aquest sentit, el que et porta a implicar-te,
tinguis l'edat que tinguis, és el convenciment
que les coses es poden canviar si hi fas algu-
na cosa. 

La política és una feina full time. Com
combines la vida privada amb la vida polí-
tica? És senzill?
Doncs no, no és fàcil. Es porta com es pot,
robant-li hores al llit, als amics, etc. Sovint
tinc la impressió que al dia li falten hores.

Però es fa de grat, i he après a desconnectar
i a diferenciar prou bé, crec, entre una cosa
i altra.

La indignació és un moviment legítim però
passiu. Quin argument donaries als nois i

noies d’avui perquè actuïn, a més d’indig-
nar-se?
Cito a Fuster: “La política o la fas o te la fan”.
Els hi diria, perquè m'ho crec, que política
se'n fa sempre. Indignar-se és un primer
pas, important, però tan sols és el pas previ.
Fins i tot la indignació cal organitzar-la o no
en queda res, i sobretot, canalitzar-la cap a
alguna banda. Una mestra que s'indigna
amb les sentències dels tribunals contra la
llengua i decideix seguir parlant a tots els
seus alumnes en català fa política. Un metge
que s'indigna amb el tancament d'un CAP i
decideix anar-hi a fer consulta gratuïtament
fa política. Un jove que s'indigna amb la
manca de perspectives de futur i acampa en
una plaça ha de fer quelcom més. Ha d'or-
ganitzar-se. Alguns diuen que la política és
el problema. La política és també la solució.

Les circumstàncies actuals són una oportu-
nitat o una amenaça? Anem cap a la recen-
tralització o cap a la independència?
Partim d'una base, totes les amenaces
poden ser una oportunitat. Una vegada dit
això diré quelcom que massa gent encara no
es creu: depèn de nosaltres. Sempre tens la
opció de resignar-te i esperar a veure-les
venir. Amb aquesta actitud però, el que vin-
dran seran òsties, una rera l'altra. Però
també tens la opció d'indignar-te, i organit-

zar-te. Els governs espanyols
són una amenaça per a la
nació a tots els nivells.
Insisteixen a demostrar-ho
cada setmana. Però aquesta
amenaça és un argument més
que ens empeny i ens motiva
a l’hora de treballar. Si no ens
independitzem desapareixe-

rem. Això també ho diu el president Pujol,
mai és tard! Si quelcom ens ha caracteritzat
al llarg dels segles és la fèrria voluntat de ser
i d'existir. Anem cap a la independència.

X. LL.

Alguns diuen que la política és el
problema. La política és també
la solució

Un jove que s'indigna amb la manca de
perspectives de futur i acampa en una plaça
ha de fer quelcom més. Ha d'organitzar-se. 

Parlem amb Carles Caballero, portaveu d’Esquerra Republicana
de Catalunya a Terrassa

carlos aznal @carlosaz77
Reforma laboral = menys drets = més por
a perdre feina = estalviar més = gastar
menys = segueix la crisi = més parats.

Isaac Albert @isaacalbert
Un 53,6% diu Sí a la independència,
@elperiodico_cat. Això en un referèndum
és + del 65% dels vots! #aqueesperem
#TenimMoltaPressa

Núria Sucarrats @nursucar
Gratuïtat en el peatge d Les Fonts. Tb hau-
rém d recordar la injustícia d la 3ª zona tari-
fària x TRS…
http://locals.esquerra.cat/terrassa/arti-
cle/11838/cesc-poch-es-evident-que-
aquest-govern-no-te-projecte

Ona Martínez Viñas @OnaVias
81 anys de la #RepúblicaCatalana. Per tots
aquells que van donar la llibertat al poble
català, tornarem a vèncer! 
#viscalaRepública!

Gemma del Arco @Gdel_Arco
Violència és la d’aquells que fomenten
cada dia l’odi cap a Catalunya i els movi-
ments socials amb la més rància de les
demagògies. Bon dia.

Lluís Lázaro @lluislazaro
La siaposicio adicional 3ª desapareguda als
pressupostos aprovats pel PP #EsDeTraca,
q mes necessitem q sacrifiquin als primo-
gènits varons?

Isaac Albert @isaacalbert
La voluntat d’instrumentalitzar @tv3cat pel
cantó de CiU; i d’evitar-ne el paper q te en
la construcció nacional pel del PP, uneix
#ciupp

Esquerra Terrassa @ERCterrassa
Avui a les 18.30h davant de CCOO i UGT al
c/Unió manifestació en contra de la refor-
ma laboral. ERC #Terrassa forma part d la
organització.

Isaac Albert @isaacalbert
#terrassa inaugura nova i equivocada ubi-
cació del mercadal. La Rambla, seria millor
x generar sinergies amb el comerç d l’en-
torn @torrepalau

Carles Parrilla @carlesparrilla
+1 RT @Raulmuto S’ha de ser molt malpa-
rit per votar en contra o abstenir-se de la
dació en la hipoteca. Vilaweb.cat/noti-
cia/399244

Cesc Cabezas II*II @Cesc537
No fa pas tant, no tenien dret a vot, ni drets
laborals. I no només els correspon a elles
recordar-ho. Si ets prou home, implica’t
#donaTrs

Carles de Castro @carlesdecastro
No hi ha diners per Catalunya, diu De
Guindos. A què s’espera que no hi hagi
Catalunya per Espanya? #independencia
#diemprou

L A  T I R A

- Caram, Josep, tu per aquí? No eres federalista?
- Ja he acabat els torrons!


