
Número  3.  Abril  de  2006

El  Congés  de  la  Il.lusió.
El passat 24 de març a Taradell va tenir lloc el
VIIè Congrés  d’ERC-Osona. 
Aquest va ser un congrés amb una alta partici-
pació i consens, signe inequívoc de la bona salut
dels diferents estaments que conformen la
Federació Comarcal d’ERC a Osona. En aquest
congrés ss van exposar dues línies de treball
molt clares, que alhora tenen un objectiu comú:
esdevenir  el partit hegemònic a la comarca. 
El 2006 ha de ser l’any en què Esquerra ha de
planificar l’assoliment a la primera posició políti-
ca per tal d’encarar, en primer lloc, les eleccions
municipals de 2007 amb total garantia d’èxit. 
Per aconseguir aquestes fites hem de tenir pre-
sents una sèrie d’objectius, uns de generals, com
per exemple, reforçar la nostra identitat institu-
cional, ampliar les nostres candidatures en les
municipals de 2007, potenciar els canals de
comunicació, tant els interns com els externs o
impulsar la Secretaria de la Dona (per visualitzar
les dones del partit i estendre el discurs sobre
polítiques de dones dins del partit); i uns altres
d’estratègics, com ara, augmentar la nostra mi-
litància a la comarca, constituir noves seccions
locals, canviar de Seu Comarcal d’Esquerra amb
la compra d’un local propi, incrementar la capa-
citat de resposta i mobilització social i augmen-
tar la confiança i autoestima cap a Esquerra.
És precisament en aquest últim punt (donats els
últims esdeveniments que han envoltat ERC) que
hem de posar èmfasi en el següent: hem d’acon-
seguir enfortir el sentiment de militància i d’a-
fecte envers Esquerra dels i les simpatitzants, de
la militància dels càrrecs electes, de pertànyer a
un partit polític que és diferent a la resta, que vol
continuar sent diferent, que és radicalment
democràtic, independentista i d’esquerres, que
governa per transformar la realitat i no només
gestionar-la. Aquest és el nostre partit, un partit
que conjuntament amb la societat civil ens con-
duirà a la llibertat!
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Des  de  l’escó
Josep  Maria  Freixanet
Diputat  al  Parlament  de  Catalunya
En  el  75è  aniversari  de  la  proclamació    de  la  República  Catalana  

Tots recordem les paraules de Francesc Macià, després de conèixer els resultats de la victòria electoral d'Esquerra
Republicana en les municipals de 1931: 
"Catalans,  interpretant  el  sentiment  i  els  anhels  del  poble  que  ens  acaba  de  donar  el  seu  sufragi,  proclamo  la  República
Catalana  com  a  Estat  integrant  de  la  Federació  Ibérica".  
En efecte, Macià parlava d'esperança, de responsabilitat, de justícia i de fraternitat. Macià ens demanava que sabéssim
fer-nos dignes de Catalunya. 
Molts anys després, des del nostre partit encara pensem que les idees i els valors que van inspirar els nostres pares fun-
dadors tenen plena vigència. 
Avui en dia, quan altres forces polítiques semblen descobrir la democràcia participativa, el patriotisme cívic i el laïcisme,
nosaltres, dipositaris d'aquelles tradicions polítiques que van lluitar per donar al nostre poble la dignitat política que es
mereixia, proclamem que sota els ideals republicans roman un projecte polític modern, alliberador i emancipador. 
Avui en dia el republicanisme ressorgeix amb força entre la població i el món del saber. Entre els joves que no entenen
la perpetuació d'institucions fòssils com la monarquia, i també entre el món
acadèmic europeu i nordamericà més prestigiós, on el republicanisme apareix
com una aposta intel.lectual renovada i amb futur en la moderna teoria política. 
Però què vol dir ser republicà, avui en dia, a Catalunya? Ser republicà és alguna
cosa més que la simple contraposició a la monarquia, associada sempre a l'en-
darreriment en tots els ordres i a la manca de llibertats. Una institució que, per
definició, està a les antípodes del més elemental funcionament democràtic, de
l'elecció i del lliure control per part de tots els ciutadans.
Però dèiem que ser republicà és quelcom més que ser anti-dinàstic. El republi-
canisme és un ideal, una cultura, un horitzó d'esperança per a amplis sectors
populars i de les classes mitjanes, una forma d'entendre el govern i la societat
basat en la sobirania popular i els drets humans, una comunitat democràtica on
els seus membres s'autogovernen col·lectivament, on són governats pel dret i no
per alguns homes i grups d'interessos. La República, amics i amigues, combat
l'arbitrarietat d'aquells que utilitzen sense escrúpols el mercat per als seus fins,
passant per sobre de la llei i dels drets de tots. Des d'aquesta perspectiva, defen-
sar el republicanisme és defensar la societat del benestar, la dignitat de la gent
gran , així com la participació política com a mecanisme d'implicació dels ciu-
tadans en els afers col·lectius. 
No obstant això, per tal que la República algun dia pugui ser una realitat, ens mancarà assolir un altre ideal: la sobira-

nia, la independència. Sense llibertat no podem triar, no podem tenir les mateixes
condicions que els altres pobles, no podrem agermanar-nos entre iguals, no podrem
assolir la tercera pota de la famosa trilogia: la fraternitat. Volem una societat civil cata-
lana, travada solidàriament i amb justícia, i no trencada per interessos egoistes que
passen per damunt de la llei i de l'interès públic.
Esquerra aposta per un model de convivència basat en els principis republicans i con-
cep la identitat com un valor fonamental de la nostra societat. Aquests principis es

basen en la cohesió, el civisme, la identitat i la sostenibilitat, que defineixen el nostre model propi de país i també de
municipi.
ERC en aquests dos anys  al Govern i amb la important presència en les institucions, gràcies al suport de centenars de
milers de ciutadans i ciutadanes, ha impulsat l'acord del Nou Estatut. Era i és un moment històric que alguns volen abor-
tar. Sabem que afrontarem un referèndum amb els autonomistes per un costat, representats per CiU, PSC i IC, i els
espanyolistes de la nació espanyola representats pel PP. Per alguns és el final, per nosaltres, no. Nosaltres defensem el
dret de decidir, apostem per la plena llibertat nacional, a la independència política en el marc europeu, és a dir, la inter-
dependència amb els altres pobles europeus. Més que mai ERC hi ha de posar dignitat nacional, responsabilitat i valen-
tia per a construir la Catalunya lliure i social que cal.
Per això, defensar i commemorar avui la República és sentir-se orgullós d'un passat farcit de llavors que pensem collir
en un futur que resta encara per conquerir:
democràticament, radicalment, republicanament. 

Visca la República  
Visca Catalunya lliure!

FFeeddeerraacciióó  CCoommaarrccaall  dd’’OOssoonnaa
C/Bisbe Morgades, 48.  08500 - Vic

Telf./Fax 93 889 56 28
wwwwww..eessqquueerrrraa..oorrgg//oossoonnaa                      oossoonnaa@@eessqquueerrrraa..oorrgg

“El republicanisme és un
ideal, una cultura, un

horitzó d'esperança per a
amplis sectors populars i
de les classes mitjanes”



VIIè CONGRÉS COMARCAL
DE LA FEDERACIÓ 
COMARCAL D’ERC-OSONA
Marta Barniol

El passat 24 de març es va celebrar el VIII
Congrés d’ERC Osona a Can Costa i Font,
Taradell. El
Congrés va
començar amb
un minut de
silenci en
memòria del
company difunt
de Torelló, Joan
Girbau i Pol.
A continuació,
Lluís Mauri,
membre la
Comissió
Organitzadora,
va donar la
benvinguda a
tots els assis-
tents i  va pro-
posar a la mesa els militants: Lluís Rodríguez
(S.L de Taradell) com a president; Marta
Barniol (S.L de Roda de Ter i Cabrerès) com a
vice-presidenta i
David Bosch
(S.L de Manlleu)
com a secretari.
Un cop aprovat
l’ordre del dia,
Jordi Serra va
presentar l’in-
forme com a
portaveu sortint.
Serra va remar-
car que el
Congrés de
Taradell era una
parada al camí
que s’havia inici-
at feia dos anys,
que la feina feta
s’hauria de valo-
rar un cop pas-
sades les elec-
cions. Serra va
parlar de la seva
filosofia com a

president comarcal. El president només ha de
coordinar el treball que es fa i anar mirant que
es vagin complint els objectius. Per això s’ha
de donar tota la llibertat a les diferents secre-
taries i també tota la independència a les sec-
cions locals, on hi ha una secció local funcio-
nant la comarcal no hi ha de fer res. Serra va
fer una pinzellada de la feina feta fins ara, no
només remarcant tots els actes, xerrades, etc..

sinó també
fent referèn-
cia a l’aug-
ment de la
militància i
de la
presència
d’aquesta
en els dife-
rents òr-
gans del
partit.
Finalment,
va acabar la
seva inter-
venció dient
que “hem
de treballar

junts per fer possible el projecte Nacional i
Social a la comarca d’Osona”.

A continuació
Imma Sala,

secretària de
Finances, va
presentar l’in-

forme econòmic
de la Comarcal.
Tot seguit es va

procedir a la
presentació de

les candidatures
per les diferents

secretaries.
Només es va
presentar una

candidatura per
la nova perma-
nent formada

per Josep Maria
Freixanet a

Política
Parlamentària;

Montse
Juvanteny com a

El President
comarcal
Jordi Serra
37 anys, casat i
quatre fills, resi-
dent a Roda de
Ter. Diplomat en
Treball Social,
diplomat en
Ciències Religioses i Postgrau en
Política Social. 
Ha treballat com a assistent social.
Militant d’ERC des de 1991.
Cap de llistat d’ERC a Roda de Ter
1999 i 2003. Actualment alcalde de
Roda de Ter, conseller comarcal
d’Osona delegat en matèria d’immi-
gració i cooperació. 
Des de 2004 president de la
Federació comarcal d’ERC a Osona.

EL PRESENT I EL FUTUR
De les vuit secretaries de la nova permanent 4 estan
encapçalades per persones que militen o han militat a les
JERC: Lluís Argemí, Secretari d’Organització, i Jordi
Casals, secretari d’Imatge i
Comunicació ja no militen a les
JERC per edat. Montse
Juvanteny, Secretària de la
dona, i Arnau Albert, Secretari
de Formació, Estudis i pro-
grames, militen a les JERC formant part de la Comissió de
Garanties i la Direcció Nacional de les JERC, respectiva-
ment. A més a més, Jordi Brillas, nou Conseller Nacional,
va deixar a inicis d’any la militància a les JERC on havia
estat Conseller Nacional d’ERC per JERC en els dos últims
anys. 
Aquest fet, segons Isaac Peraire, Portaveu Regional de les
JERC, demostra que els militants de les JERC estem
capacitats per ocupar càrrec de responsabilitat dins el par-
tit. Les JERC és una escola de formació contínua que ens
prepara pel present i pel futur. 

El Secretari
d’Organització
Lluís Argemí
Nat a Vic el 1974. Tècnic
Superior Elèctric. 
En l’actualitat Cap
Tècnic Polític a la
Regional de la Cata-
lunya Central. 
Militant de JERC (1992) i d’ERC (1993). 
Fundador i Portaveu de JERC- Manlleu
fins el 2000. Portaveu Regional a Osona i
el Ripollès  fins el 2003. Membre de
la direcció Nacional de les JERC i
Conseller Nacional 1999-2003. 
Conseller Nacional d’ERC(2000-2004).
President de la Secció Local de Vic (2002-
2004) . Secretari d’Organització d’ERC a
Osona des del 2004 i des del 2005 secre-
tari de Política Parlamentària de la
Regional de la Catalunya Central.



secretària de la Dona; Arnau Albert
encapçalant una secretaria de nova creació, la
de Formació,
Estudis i
Programes; Toni
Casassas a
Política
Municipal; Jordi
Casals  portant
Imatge i
Comunicació;
Jaume Martí,
com a secretari
de Finances i
Lluís Argemí per
la Secretaria
d’Organització. A
més a més, els
quatre vocals:
Pere Prat, Filó
Tió, Lluís
Casellas, Àngel
Andreu i Joan
Moreno.
Finalment, Jordi
Serra, que es tor-
nava a presentar
com a president comarcal, va deixar clar que la
permanent que es presenta segueix en la línia

continuista vers fa dos anys amb algun canvi
en algun secretaria i es crea una nova secre-
taria de Formació que la portarà l’Arnau Albert.
L’objectiu principal és aconseguir ser la primera
força aconseguir fer 40 llistes i 18 alcaldies.
Tots hem de sumar esforços en aquest sentit.
A continuació es va procedir a la votació de la
nova permanent i la presidència comarcal.

Jordi Serra va ser proclamat nou president
comarcal amb un 75 % de vots de la militància.

La nova perma-
nent va ser
escollida amb
un 88 % de
vots. 
Després del dis-
curs del nou
president
comarcal es va
passar a la pre-
sentació i
votació dels
nous consellers
nacionals. Es
van presentar
tres candidats:
Ramon Barniol
de Calldetenes,
Jordi Berenguer
de Tavèrnoles i
Jordi Brillas de
Taradell. El dos
nous consellers
nacionals que
van ser escollits

van ser Jordi Brillas, amb 50 vots, i Jordi
Berenguer, amb 29 vots.

Finalment, el Congrés va ser clausurat per
diputat al Parlament i alcalde d’Olost, Josep M.
Freixanet. Freixanet va destacar que “hem
d’aprofitar el màxim aquest moment històric
actual. El nostre partit ha de ser una suma
no una resta. Si volem que a fora ens
respectin, ens hem de respectar des de
dins el partit”.

CANVI... però no tant.
Pere Prat ocupava fins el Congrés de Taradell la

Secretaria de Política Municipal. Tot i això, la feina de l’al-
caldia de Manlleu no li permetia desenvolupar les tasques
d’aquesta secretaria per això, a la pràctica la feina del dia

a dia la portava en Toni Casassas. Per aquest motiu,
Casassas es va presentar com a secretari de Política

Municipal. En Pere Prat valora molt posi-
tivament aquest canvi, que de fet ja feia
temps que era una realitat. Prat pensa
que  “Personalment m'és impossible

combinar la feina d'alcalde i de respons-
able de la política municipal. Pel bé del
partit cal que hi hagi una persona que

s'hi dediqui a fons, ja que necessitem confirmar el nostre
creixement com a partit i cal fer llistes amb quantitat,
però sobretot amb qualitat”. Tot i deixar la secretaria,
Pere Prat no deixa l’Executiva Comarcal i continuarà

aportant la seva experiència i les seves idees com a un
dels cinc vocals. Els altres són  Filó Tió, de Sta. Eugènia
de Berga; Lluís Casellas, Àngel Andreu i Joan Moreno,

els tres de Vic.

Jordi 
Casals 
(1977)

Imatge i
Comunicació

SL Torelló
Portaveu 

d’ERC-AM
Torelló

Toni
Casassas

(1972)
Política

Municipal

SL Taradell
Portaveu 

d’ERC-AM
Taradell

Jaume 
Martí 
(1959)

Finances

SL Torelló
President 

d’ERC Torelló

Arnau 
Albert 
(1982)

Formació

SL Taradell
Secretari

Nacional de
JERC

Montserrat
Juvanteny

(1981)
Dona

SL Lluçanès
Regidora de

Prats de
Lluçanès

Josep Maria
Freixanet

(1956)
Política

Parlamentària

SL Lluçanès
Diputat al

Parlament i 
alcalde d’Olost



ÀÀnnggeell  AAnnddrreeuu  ééss  eessccoolllliitt  aallccaallddaabbllee  dd’’EEss-
qquueerrrraa  aa  VViicc
En una assemblea extraordinària, que va comptar amb
l'assistència d'uns noranta militants i que es va celebrar al
Temple Romà de Vic, Àngel Andreu va sortir escollit cap de
llista d'ERC-Vic per les eleccions municipals del 2007. 
Àngel Andreu va centrar la seva exposició en el seu perfil
personal, des dels estudis a la vessant professional.

Actualment dirigeix la l’Associació
de Sant Tomàs, que a part de dedi-
cació exclusiva requeria un posi-
cionament polític neutral. 
Aleix Andreu, president de la Secció
Local  de Vic, va destacar ”l’èxit
democràtic  del  procés  electoral
intern  que  fa  d’ERC  l’únic  partit  amb
una  estructura  democràtica  real”. A

més també va elogiar la gran participació de la militància
en tot aquest procés. 
Àngel Andreu es va imposar a l’històric militant de l’es-
querra independentista, el filòleg Francesc Codina, per 48

vots a 39.

MMaanniiffeesstt  dd’’aallccaallddeess  ii  aallccaallddeesssseess  ppeerr  llaa
CCaattaalluunnyyaa  CCeennttrraall
15 alcaldes i alcaldesses d'Osona i el Lluçanès han subs-
crit un manifest a favor de la Vegueria de la Catalunya
Central. La major part dels signants són d'ERC, la resta
són socialistes i independents. 

Pere Prat, alcalde de Manlleu, va manifestar que “la
Vegueria  de  l'Alt  Ter,  per  la  qual  aposta  CiU,  no  és
sostenible  demogràficament  ni  per  equilibri  territorial”. 
Els alcaldes signants del manifest van cloure que veurien
en bons ulls la integració del Ripollès en la Vegueria, sem-
pre que els pobles de la comarca veïna ho desitgessin.

EERRCC-OOssoonnaa  pprreesseennttaa  eessmmeenneess  aall  PPIITTCC
ERC-Osona, volent posicionar-se en relació al PITC, presen-
tarà al·legacions a les actuacions que hi ha previstes al Pla
d’Infrastructures i Transports de Catalunya (PITC), actua-
cions a llarg termini i amb una gran transcendència en  el
desenvolupament futur del territori, des d'una perspectiva
local i regional, però també nacional.
ERC vol posar èmfasi enla seva preocupació en relació a
l'impacte ambiental que poden tenir les obres i transfor-
macions previstes, molt especialment, grans obres com
l'eix ferroviari transversal i el desdoblament de l'eix trans-
versal que afectarien molt. significativament l'espai natu-
ral de les Guilleries i el Parc Natural del Montseny. 
També prioritza la necessitat de generar un seguit d’ac-

tuacions en infraestructures que permetin un desenvolupa-
ment social, demogràfic, ambiental i econòmicament equi-
librat del territori. 
I, per acabar, en la protecció del nostre patrimoni cultural,
animal i natural i les actuacions  necessàries per conside-
rar els impactes ambientals i evitar així problemes futurs

EERRCC  oommppllee  eell  tteeaattrree  ddee  CCaassaallss  GGrrààcciiaa  aa
ffaavvoorr  ddee  ll’’EEssttaattuutt  ssoorrttiitt  ddeell  PPaarrllaammeenntt
El 17 de febrer, la Federació Comarcal d'Osona d'ERC va
omplir el teatre de Casals Gràcia de Manlleu, en l'acte cen-
tral de la campanya a favor de l'estatut sortit del
Parlament de Catalunya. 
Va intervenir l'alcalde de Manlleu, Pere Prat, que va
explicar el salt qualitatiu en les polítiques socials del
Govern de la Generalitat (llei de barris). 
També va parlar el diputat osonenc
Josep Maria Freixanet, el qual va fer
un repàs de la història del procés
estatutari, amb la il.lusió i dignitat
nacional de l'aprovació del text al
Parlament de Catalunya fins a la
decepció de l'acord unilateral entre
Mas i Zapatero. 
Finalment, Joan Puigcercós, portaveu d'ERC a Madrid, va
fer una intervenció mostrant la fermesa d'Esquerra durant
tot el procés estatutari.
Puigcercós va dir que amb el text que s'està aprovant a
Madrid, després de "l'esquilada" diària en comissió,
Catalunya no retrocedirà però “no  podrà  donar  respostes  al
nou  escenari  social  del  segle  XXI”. Sense un bon finança-
ment, “seria  el  xoc.  Calen  serveis  socials  per  a  tots  i  en
règim  d'igualtat,  hagin  nascut  aquí  o  vinguin  de  fora,
perquè  si  no,  anem  directes  al  conflicte". 

HHoommeennaattggee  ppòòssttuumm  aall  rreeppuubblliiccàà  
ttoorreelllloonneenncc  JJooaann  GGiirrbbaauu  ii  PPooll
El passat 2 d'abril es va realitzar un homenatge pòstum a
Joan Girbau i Pol, metge, republicà i patriota català de
Torelló. 
En l'homenatge hi van fer parlaments el coordinador del
Grup Municipal d'ERC Torelló, Lluís Sabatés; el dr. Escarré,
de l'ABS de Torelló; l'alcalde de Torelló, Miquel Franch;
Ramon Minoves, de la Plataforma Antiincenardora de la

Vall del Ges; i Jordi Casals, portaveu d'ERC-AM Torelló. 
Al finalitzar l'homenatge, es va anunciar que el local d'ERC
de Torelló passaria a anomenar-se Casal Republicà Joan
Girbau i Pol i es va destapar un esbós de la placa que es
posarà al casal republicà.

REPUBLICANS A LA COMARCA

Àngel Andreu

Joan Puigcercós

Els alcaldes presentant el manifest (OSONA.COM)



7755èè  aanniivveerrssaarrii  ddee  llaa  pprrooccllaammaacciióó  ddee  llaa
RReeppúúbblliiccaa  CCaattaallaannaa  ppeerr  MMaacciiàà  
"Catalans: 
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens
acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República
Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica. 
D'acord amb el President de la República federal espany-
ola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat
els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig
càrrec provisionalment de les funcions de President del
Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el
català expressaran quina és en aquests moments llur vo-
luntat. 
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les
esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans
de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la
prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arrib-
ar al sacrifici de la pròpia vida. 
Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent Repú-

blica Catalana, serà con-
siderat com un agent

provocador i com un traï-
dor a la Pàtria. 

Esperem que tots sabreu
fer-vos dignes de la 

llibertat que ens hem
donat i de la justícia que,
amb l'ajut de tots, anem a
establir. Ens apoiem sobre
coses immortals com són 

els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués,
no podem perdre. 
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra
veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que
espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la
monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-
los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble
renaixent per afermar la pau internacional. 
Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per
la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles,
Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya". 

Barcelona,  14  d'abril  de  1931.  
El  President  FRANCESC  MACIÀ  

ELS  REPUBLICANS  JOSEP  GIL  I  JOAN  FREIXANET,  
HOMENATJATS  PER  UNA  LLARGA  TRAJECTÒRIA  DE  LLUITA.
Sota el títol Tornarem a vèncer!, Esquerra Republicana de
Catalunya celebra el 75è aniversari de la proclamació de
la República Catalana, per part de Francesc Macià. 
Aquesta celebració té el seu punt més àlgid en un sopar
multitudinari a Barcelona, on es farà lliurament de les
insígnies d'or i platí (per primera vegada) d'Esquerra a les
persones amb més de 25 i 50 anys, respectivament, al
servei del partit i del país. 
Enguany dos militants d'Esquerra a la comarca d'Osona
tindran l'honor de ser protagonistes Josep Gil i Joan
Freixanet de la ciutat de Vic, els quals seran homenatjats
per la seva llarga trajectòria en el si d'Esquerra

Republicana de Catalunya.

UUnneess  ccoommuunniiccaacciioonnss  ttrraannqquuiill··lleess,,
ppeerr  uunn  ccrreeiixxeemmeenntt  eeqquuiilliibbrraatt
Ramon  Fabre
Professor  de  l’UVic  i  president  d’ERC-TTona
Ponent  de  la  Comissió  sobre  l’estudi  del  PITC
d’ERC  Osona

La primera part del títol d'aquest article és el que dóna
pas a les esmenes fetes per ERC al pla d'infraestructures i
transport de Catalunya (PITC); el motiu de l'adjectiu rau en
la intenció de buscar una nova perspectiva a la conside-
ració habitual de les comunicacions
Comunicar-se en els darrers 30 anys es vinculava  gairebé
sistemàticament a la capacitat de recórrer el màxim espai
possible en el menor temps  i ,per tant, estàvem exigint
velocitat al sistema de comunicacions, sense adonar-nos
que amb el previsible creixement de la mobilitat, unes mil-
lors comunicacions reprodueixen els col·lapses fent  impos-
sible aquest objectiu.
Esquerra fa una aposta per trencar aquest cercle viciós i
buscar una nova perspectiva en el futur de les comunica-
cions catalanes, on el fonamental deixi de ser la velocitat i
per contra es busqui la reducció de la mobilitat obligada i
la disponibilitat de diferents alternatives i opcions de
comunicació que ajudin a la reducció dels colls d'ampolla
tendint al que aquí anomeno tranquil·litat comunicacional.
Aquesta tranquil·litat comunicacional, junt amb unes
alternatives de menys velocitat, poden ajudar a reduir el
nivell d'estrès circulatori i potser dels accidents, que no
podem oblidar mai, són un efecte no volgut i extremada-
ment perniciós de la mobilitat.
Si sabem dissenyar una xarxa que ofereixi alternatives,
eviti els embussos habituals i sigui menys estressant,
podrem aconseguir arribar a destí en el moment previst i
sense ensurts. Doncs tindrem possibilitats d'evitar les
retencions i circularem per vials més lents, fins i tot és
possible que paradoxalment això permeti en promig rodar
a una velocitat més gran.
Així mateix, aquest model ajuda  a definir una estructura
en xarxa que reforça les comunicacions comarcals i per-
met generar el suport necessari a la intermodalitat comu-
nicativa, tant necessària com encara poc desenvolupada.
És alhora un ajut  per la implementació real dels canvis en
les relacions administratives que en el futur s'albiren.
A més a més, el nou model de comunicacions ajudaria a
fer una difusió més equilibrada en el territori de la
població. De fet, els actuals creixements es concentren en
els  eixos de  comunicacions com el  de la C-17 ; són el
resultat d'haver pensat el país més com un conjunt de pas-
sadissos comunicatius d'elevada velocitat que com una
xarxa que fomenti  la distribució territorial del creixement i
el moduli si cal.
En el seu moment els qui tenien la responsabilitat no
varen ser capaços d' intuir que en el món del segle XXI, les
comunicacions serien en moltes ocasions virtuals, i  la sin-
cronia espai-temps ja no seria necessària ( avui és possi-
ble treballar des de Rupit i en pijama, per una empresa
radicada a Barcelona amb contacte amb un assessor de
Gibraltar i amb els clients a Estats Units).
Si volem ser competitius cal amplada de banda a  les
autopistes de la informació i la comunicació. Les
autopistes reals sempre seran insuficients cada cop més
perilloses i potenciadores dels desequilibris territorials.

Republicans d’Osona
www.esquerra.org/osona



Jovent  independentista
""AALLLLIIBBEERREEMM  EESSPPAAIISS,,
CCOONNSSTTRRUUÏÏMM
IINNDDEEPPEENNDDÈÈNNCCIIAA""
Les JERC d'Osona, el Ripollès i el
Lluçanès tirem endavant una ambi-
ciosa campanya sota el títol
"Alliberem espais, construïm inde-
pendència", amb la qual denunciem
les dificultats d'emancipació del
jovent de les nostres comarques i els
donem resposta per avançar cap a la
justícia social i la llibertat nacional.
Aquesta campanya té uns objectius
divulgatius i pedagògics, perquè el
jovent prenguem consciència que
existeixen solucions als problemes
que patim.

"Alliberem espais, construïm inde-
pendència" té el format habitual de
les campanyes de les JERC, treballant
tres eixos de lluita: la mobilització
juvenil (entenem que la participació
dels sectors socials joves és clau per
tirar endavant els diferents projectes),
la presència  al  carrer (així arribar a
tots els àmbits de la societat) i la llui-
ta  institucional (proposant diferents
iniciatives als ajuntaments de les nos-
tres comarques).
Durant la campanya, que es desen-
voluparà des del mes d'abril d'en-
guany fins l'abril del 2007, es trac-
taran quatre grans blocs, responent a
les principals dificultats socials del
jovent. Aquests són: món  laboral,
habitatge, educació i participació. El
món laboral és segurament un dels
pilars més importants de la nostra
societat. Tot i els avenços aconseguits
al llarg dels darrers anys, actualment
ens trobem en una situació complica-
da i en una etapa de recessió. L'accés

a l'habitatge és un problema estruc-
tural de la societat. Aquest ha deixat
de ser un dret universal per passar a
ser un bé especulatiu, esdevenint la
clau de l'encadenament del jovent al

sistema. Pel que fa a l'educació, cada
dia la veiem més elitista, on es deixa
de banda la formació personal i social
mentre creix la precarietat.
L'associacionisme, la salut, la immi-
gració, la cultura i l'oci són  elements
de participació a tenir en compte per
assolir l'emancipació juvenil i la lliber-
tat nacional que el nostre país neces-
sita. Per  tot això, les JERC presentem
unes propostes que durant la campa-
nya que engeguem difondrem.

AAccttee  ddeell  ddiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall
ddee  llaa  DDoonnaa,,  aammbb  ll’’aaddvvooccaa-
ddaa  MMeerrccèè  SSeerrrraatt,,  aa  TToorreellllóó
El passat dia 3 de març es va organ-
itzar un xerrada en motiu del dia
Internacional  de  la  Dona a Torelló.
L'acte va començar amb la pre-
sentació de la xerrada per part Josep
Culí, Portaveu de les JERC  Vall  del
Ges-VVoltreganès. A continuació, Mercè
Serrat va explicar, des de la seva visió,

d'advocada, el problema de la dis-
criminació de la dona. Serrat va parlar
sobre les lleis actuals i sobre la violèn-
cia de gènere, i va recalcar que s'ha
fet un gran pas endavant. En el cas
català, Serrat va remarcar que existia
l'article 41, que consistia l'existència
d’una "pensió indemnitzatoria” que,
pretén regular la desigualtat que hi ha
en una separació quan la dona s'ha
dedicat  exclusivament als fills i a la
casa. Serrat, però, va remarcar que la
majoria de jutges que vénen a
Catalunya són de fora i no l'apliquen.

VVIIAATTGGEE  DD''AANNAADDAA  
II  TTOORRNNAADDAA
Núria  Molas
Secretaria  Regional
d’Organització

L'emancipació de la dona ha
estat, i és, una lluita constant i
sacrificada de moltes persones
que dediquen els seus esforços
a trencar, canviar o transfor-
mar, amb una societat que
oprimeix, anul·la i maltracta la
dona. Al llarg de la història la
figura femenina ha estat sis-
temàticament amagada.
Segurament, si recordem les
classes d'història de l'escola,
som incapaços d’anomenar
més de dues dones que ens
hagin esmentat dins el capítol
de "personatges il·lustres de la
nostra història". 
L'emancipació de la dona, tot i
que evidentment ens queda
molt camí per recórrer, ha
començat i, poc a poc, s'ha
anat avançant qualitativament i
quantitativament en les seves
possibilitats de desenvolupa-
ment dins la societat. Aquest
camí iniciat, però, no deixa de
ser un viatge d'anada i tornada,
ja que, tot i els passos enda-
vant en la seva emancipació,
cada vespre, quan arriba a
casa, ha d'utilitzar el bitllet de
tornada i, després de treballar
durant tot el dia, ha de conti-
nuar encarregant-se dels fills i
les tasques de la llar. 
La lluita per un viatge sense tor-
nada continua i, dia rere dia,
avancem per una societat justa,
amb igualtat d'oportunitats i
per una redistribució de rols,
entre home i dona, més justa,
per tal que
tothom pugui
assolir els
nivells d'au-
torealització
que desitgi.

““Durant la campanya, es
tractaran quatre grans

blocs: món laboral, 
habitatge, educació i 

participació””

Fe d’errades.
el text de l’article

d’Isaac Peraire del
darrer número no era
el que corresponia.
Podeu trobar el text
correcte a la versió
digital de La Veu a

www.esquerra.org/osona



L’Entrevista a  Jordi  Serra,  President

comarcal  d’ERC,  portaveu  d’ERC  al  Consell
Comarcal  i  alcalde  de  Roda    (Argentona,  1968)

LV.Quin  balanç  fa  del  VIIè  Congrés  Comarcal  d'ERC-OOsona?
Que som un gran partit. Tenim una xarxa de militants per
tota la comarca amb moltes ganes de participar i de tre-
ballar per aquest projecte. Tot això ens ha permès assolir
una organització i uns recursos que possibiliten mantenir
una important activitat política, la pròpia del partit i de les
seves seccions, com també la tasca que desenvolupen els
càrrecs electes. Treball que ens fa presents i actius en l'es-
pai polític de la comarca, on cada cop són més els àmbits
on ERC Osona manifesta la seva opinió i estableix el seu
criteri després d'haver consultat amb tots els militants.
LV.  Vostè  ja  va  ser  elegit  president  fa  dos  anys,  pensa  por-
tar  una  tasca  continuista?  
Evidentment, el projecte que varem iniciar fa 2 anys és un
projecte per arribar al nou cicle electoral
amb tota la seva força. I per aquest motiu
vaig demanar confiança fins que passem el
cicle electoral proper. Un cop passat serà el
moment de valorar la tasca efectuada.
L'objectiu actual és molt clar, som la sego-
na força política d'Osona, només ens
queda ser la primera. Som conscients,
però, que aquesta fita és molt agosarada i
potser no l'aconseguirem tan ràpid com
voldríem.
LV.  Com  definiria  el  seu  equipi  els  eixos  del
seu  programa  a  la  federació  comarcal?
El nostre intent és de fer una executiva
àmplia on tothom i tot el territori s'hi sentit representat, i
al mateix temps representi el que és ara mateix el partit,
la suma de l'experiència i la força de la gent jove. En aque-
st moment hi ha molta bona sintonia i hi ha moltes ganes
de treballar i participar en aquest projecte. L'eix principal
del programa en aquest moment és poder afrontar les
municipals del 2007 amb les majors garanties d'èxit,
tenint els recursos  per afrontar les eleccions i un bon
aparell de comunicació i d'organització per donar suport a
les candidatures  
Quins  són  els  grans  reptes  d'Osona  en  els  propers  anys?
Sens dubte que el repte més gran d'aquesta comarca és la
ràpida transformació que s'hi està produint. El creixement
urbanístic i el canvi  en les activitats econòmiques fan del
tot necessari una bona planificació del sòl, de les
infraestructures, de la promoció econòmica. Ens és del tot
indispensable una bona coordinació territorial entre els
municipis i una interrelació amb els diferents departa-
ments del govern. Per tot això és necessari que tots els
nostres càrrecs electes estiguem preparats davant aquests
aspectes que ens afecten a tots d'una manera més global.
Vostè  és  un  dels  pesos  pesants  d'ERC  al  Consell  Comarcal
juntament  amb  Jaume  Mas  i  Filo  Tió.  És  fàcil  conviure  en
un  govern  heterogeni,  amb  PSC,  ICV  i  independents?  
Des del primer dia al Consell Comarcal hem creat un
equip, un equip compacte on els vuit consellers hi par-
ticipem activament i amb corresponsabilitat. L'avantatge
del consell és que es tracta d'un administració local de
segon nivell, els serveis els oferim als ajuntaments, no
directament als veïns, i això fa que no treballis amb tanta
pressió i les decisions puguin ser molt més consensuades

amb la resta de l'equip de govern.
LV.  ERC  es  pot  entendre  tant  amb  el  PSC  com  amb  CiU?
Això se'ls hauria de preguntar a ells, em sembla més que
demostrat que nosaltres estem oberts al consens i al
pacte allà on convingui; d'exemples n'hi ha molts i amb
tots dos partits, però a l'altra banda no sempre hem trobat
la mateixa actitud. Cada municipi és un cas diferent. 
Però no oblidem que cada cop tenim més força i serem
més majoritaris i no ens hem d'estranyar que comencin a
augmentar els pactes sociovergents per barrar-nos el pas.  
LV.  Com  porta  això  de  ser  alcalde,  portaveu  d'ERC  al  Con-
sell  Comarcal  i  president  de  la  comarcal  del  partit?  
Són coses molt diferents. El que em porta realment feina i
moltes hores és el govern municipal: quan més hores hi
dediques més hores fan falta i et trobes en moments i
situacions difícils i complicades de gestionar  on cal trobar
mecanismes per no deixar-hi la pell. En canvi ni al consell
ni a la federació hi ha una pressió tan directa, hi ha molta
feina però és un treball que un pot gestionar amb més

tranquil·litat. En el partit, la meva funció és
bàsicament de coordinador, hi ha molta gent
treballant, les secretaries, l'executiva, les sec-
cions locals, i això fa molt agradable i fàcil
presidir aquesta federació.
LV.  Quina  relació  ha  de  tenir  Osona  amb  la
Federació  Regional  de  la  Catalunya  Central?
Els estatuts del partit diuen que ERC s'orga-
nitzarà en regions que s'adaptaran a la nova
ordenació territorial de Catalunya, men-
trestant se'ns ha establert a la Catalunya
central. Per tant en aquest moment penso
que la federació regional només ha de tenir
un paper de coordinació amb les altres
comarcals. Nosaltres diem que on hi ha una

secció local no cal que la comarcal intervingui, doncs al
mateix cas, la regional només ha d'intervenir on la comar-
cal no arriba, i en aquest moment tenim prou força.
LV.  ERC-OOsona  aposta  per  la  Catalunya  Central?
L'executiva comarcal no s'ha pronunciat en aquest sentit,
en les seccions locals hi ha diversitat d'opinions, nosaltres
vam declarar que cal una definició més clara del que han
de ser les vegueries per posicionar-nos. Però tampoc
podem restar callats davant la demagògia de CIU d'apos-
tar per l'Alt Ter, quan des del govern ja van iniciar i posar
les bases de la Catalunya Central i jugar tan barroerament
amb els sentiments d'identitat de la comarca.  
L.V  Com  veu  la  relació  entre  ERC-OOsona  i  JERC?
Per veure la relació només heu de mirar la composició de
l'executiva on molts dels seus membres són o provenen de
les JERC. Estem en el mateix vaixell i ens necessitem
mútuament. Ajudarem a les JERC a desenvolupar les seves
accions tan com ens sigui possible perquè puguin arribar
molt lluny en la seves activitats d'agitació i conscienciació.
LV.  Per  acabar,  una  frase    i  un  llibre  de  capçalera.
Vaig entrar a la política per dos motius: per l'alliberació
nacional del nostre país i també per l'alliberament indivi-
dual i social de les persones. Tenim l'obligació de treballar
per una societat lliure i justa on no hi hagi cap tipus de dis-
criminació. Aquest és el meu pensament i el que m'em-
peny a treballar dia a dia. M'agrada molt llegir i a la
capçalera del meu llit sempre hi ha més d'un llibre, però
segur que hi trobareu algun teòleg de l'alliberament,
Leonardo Boff o Pere Casaldàliga.

Jordi  Casals  i  Prat

““eell  rreeppttee  mmééss  ggrraann
dd''aaqquueessttaa  ccoommaarrccaa  

ééss  llaa  rrààppiiddaa  ttrraannssffoorr-
mmaacciióó  qquuee  ss''hhii  eessttàà  

pprroodduuiinntt..””


