
Discurs al Ple de constitució del Consell Comarcal de l’Urgell

8 de juliol de 2015

Per primer cop a la història la Candidatura d’Unitat Popular ha presentat candidatures 
municipals a la comarca de l’Urgell i ho ha fet en dos nuclis: Tàrrega i Bellpuig. Els 
resultats  obtinguts,  tres  i  quatre  regidors  respectivament,  fa  que  tinguem  dos 
representants en aquest Consell Comarcal. La CUP vam obtenir a les passades eleccions 
de maig 1.695 vots.

La construcció d’un estat propi ha de ser una oportunitat per repensar el paper de tots i 
cadascun dels diferents nivells de l’Administració i prescindir de limitacions imposades 
per marcs constitucionals externs. S’ha de defensar un model polític fet de baix cap dalt, 
tant  a  nivell  de  divisió  territorial  (els  nuclis  de  població  han  de  poder  escollir  el 
municipi on pertanyen, els municipis comarca i així successivament fins a la República 
dels  Països  Catalans)  com a  nivell  de  competències  (cal  donar  el  màxim poder  als 
ajuntaments  i  deixar  que  els  organismes  comarcals  assumeixin  les  funcions  que 
lliurement acordin delegar-los els municipis). 

Si les diputacions provincials han de desaparèixer perquè són l’Administració que 
millor representa un Estat colonial que ens oprimeix i administra, els consells comarcals 
han de ser institucions des d’on mancomunar serveis i ajudar els ajuntaments. Els 
consells comarcals poden prescindir dels càrrecs polítics i han de ser útils a les 
vegueries, les quals no poden reproduir l’esquema institucional de representació política 
de diputacions i consells comarcals. A més, a dia d’avui, els consellers comarcals estem 
obligats a ser càrrecs electes dels nostres municipis, per la qual cosa estem obligats a 
duplicar els nostres càrrecs institucionals i creiem que això s’ha de qüestionar i canviar. 

Dit això, la CUP és una esmena a la totalitat. No ens agrada el que des de fora, com a  
ciutadans,  hem vist  d’aquest  Consell  Comarcal,  sobretot  pel  que  fa  al  seu  caràcter 
presidencialista.  Aquesta  institució  reforça  la  diferència  entre  representats  i 
representants i això no és el que el poble reclama. Hem exigit transparència des de fora 
o ho farem des de dins, sense defallir.  L’anterior presidenta, Rosa M. Mora, ha estat 
presidenta durant 15 anys, des del juny del 2000. A més, fins ara, i durant més de 20 
anys, ha “ostentat” el càrrec de la presidència d’aquest Consell Comarcal de l’Urgell un 
representant d’Unió Democràtica de Catalunya, per quota de poder interna en el pacte 
de federació de Convergència i Unió.

Rosa  M.  Mora  va  dir,  per  defensar-se  de  les  acusacions  de  falta  d’ètica  que  li  va 
reprovar  la  CUP, que  havia  defensat  i  defensava  en tot  moment  els  interessos  dels 
urgellencs, però el cert és que va ser membre del Consell d’Administració de La Caixa 
entre els anys 2009 i 2012 sense comunicar-ho a aquest Ple. Va cobrar directament més 
de 100.00 euros en quatre anys. Un bon sou, a més del que cobrava com a presidenta del 
Consell Comarcal. Si tan bé feia per als urgellencs, per què no ho havia fet públic? Si 
era tan bo, per què va amagar-ho? 

La futura República Catalana no la volem així: volem transparència, i les institucions i 
els  càrrecs  electes  al  servei  de  la  població,  sense  privilegis  ni  distincions.  Aquest 
Consell ens sembla que actua amb amiguisme i de manera partidista, ja que el govern 
del Consell ha estat en mans de Convergència i Unió des que es creà el març de 1988.



En aquest exercici de transparència s’hi ha de posar remei des d’ara. La pàgina web ha 
de ser un instrument eficaç sobre la gestió del Consell Comarcal.  Exigim i exigirem 
transparència als comptes comarcals i que tota la informació sigui pública, accessible i 
de qualitat.

D’altra banda, també volem aprofitar aquest Ple per denunciar el cost de les veneres i 
els  pins que s’atorguen als  consellers.  Aquestes veneres són per a ús exclusiu de la 
persona i  reforcen la  distinció,  com hem dit  abans,  entre  representant  i  representat. 
Cadascuna de les veneres té un cost de 270 euros més IVA i cadascun dels pins de 43 
euros més IVA. El pin del president, però, és més car, és d’or, i té un cost de 296 euros 
més  IVA,  cosa  que  demostra  el  caràcter  presidencialista  d’aquesta  institució.  Ens 
sembla evident que aquestes veneres de plata i  aquests  pins no tenen cap sentit  per 
distingir un càrrec electe. El total gastat pel Consell Comarcal en això suma 4.598 euros 
més IVA entre el material en estoc del 2011 i el material adquirit aquest 2015. Milers 
d’euros gastats en protocol, cosa que demostra la distància amb la realitat que vivim els 
ciutadans de la comarca.  La CUP no acceptem aquests  objectes  i  esperem que se’n 
repensi el cost, atès que són objectes superflus. Fem públiques aquestes despeses perquè 
creiem que són del tot innecessàries.

Per acabar, la CUP tenim la intenció de portar les lluites del carrer al Consell Comarcal 
com ho fem als ajuntaments.  El Consell ha de restar al servei dels interessos de les 
classes populars de la comarca i en favor d’uns serveis públics i de qualitat. A més, ens 
sembla que cal estudiar quin cost pot tenir el canvi de model de recollida de residus 
actual pel model de recollida porta a porta.

Tenim una representació mínima en aquest Ple, però això no fa res més que enfortir les 
nostres ganes de dur a terme una oposició honesta, contundent i amb ànim constructiu: 
venim a repensar la comarca, la institució i el país. L’esquerra independentista tenim 
esperit constructiu, aquí i arreu, perquè volem la independència dels Països Catalans i la 
transformació social per arribar a una societat sense discriminacions ni opressions de 
cap tipus, i sense patriarcat ni sexisme.

Res més. Moltes gràcies. 

Visca la terra!


