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Enmig del dilema que viu el PSC
pel model de relacions amb el
PSOE fruit de la seva negativa a vo-
tar en contra del dret a decidir al
Congrés del Diputat a Madrid, l’al-
calde de Vic i president de l’Asso-
ciació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI), Josep Maria Vila
d’Abadal (CiU), ha assegurat que
«no és cert que els socialistes no si-
guin independentistes». El vigatà
ha explicat que l’entitat que lidera
aplega ajuntaments amb governs
del PSC. Així, dels 649 municipis
que s’han adherit a l’entitat i que
suposen prop del  70% dels 947 que
hi ha al país, n’hi ha 74 que tenen
un govern amb polítics socialistes.
I d’aquests consistoris, a una mica
més de la  meitat hi mana el PSC
amb majoria absoluta (44 muni-
cipis). Així ho va afirmar, dimecres
al vespre, en una xerrada sobre la
independència que va aplegar
unes setanta persones al Casal de
la Vila de Bagà en un activitat pro-
moguda per la secció baganesa
de l’Assembla Nacional Catalana.

Josep Maria Vila d’Abadal va  va
explicar que el projecte  per asso-
lir un estat català lliure és una pro-
posta que genera amplis consen-

sos i aglutina representants de di-
ferents partits polítics. Per il·lustrar-
ho va posar com a exemple la pre-
sència dins de l’AMI d’ajuntaments
que  són governats o totalment o en
coalició pel PSC i que s’han adhe-
rit a aquesta entitat independen-
tista del món municipal nascuda el
desembre del 2011.       

Un d’aquests casos podria ser el
de Saldes, on governa el PSC. Tal
com ja va informar aquest diari en
el seu dia, aquest gener el consis-
tori saldenc va donar llum verd a la
proposta d’integrar-se a l’AMI amb
els vots a favor dels socialistes i tam-
bé de CiU. Tot i que  l’any passat la
petició d’adherir-se a l’AMI havia
estat rebutjada pels edils del PSC,
un grup de veïns van recollir més
de 400 signatures reclamant que la
proposta es tornés a debatre en un
altre ple. En aquesta ocasió els
edils socialistes van votar-hi a favor
encara que fos forçats per la pres-
sió popular. 

El dirigent de l’AMI va dir que la
cohesió que genera la voluntat
d’assolir la independència de Ca-
talunya és un actiu molt preuat que
no s’ha de perdre perquè no fra-
cassi el procés sobiranista.  Vila d’A-
badal va esperonar els assistents  a

continuar treballant plegats des
dels ajuntaments o les entitats. «Si
anem junts som invencibles», va
assegurar.  Per a Vila d’Abadal, a ho-
res d’ara el més important és ac-
celerar els passos per aconseguir
ser independents. «Som hereus
d’una gent que van perdre la vida
a Barcelona el 1714 perquè van de-

cidir morir com  a catalans. Ara,
nosaltres tenim l’obligació d’usar
aquest esperit per assolir un estat
català, lliure i independent». El
batlle de Vic va dir que cal fer
campanya per explicar per què és
necessària la independència es-
pecialment entre els nouvinguts de
fa poc a Catalunya.
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Per l’esquerra, Josep Maria Vila d’Abadal i Joan Oña, dimecres, a Bagà

D.C.

Els governs socialistes de 44 pobles
s’han declarat independentistes 

L’alcalde de Vic i president de l’AMI reclama rapidesa per fer el referèndum d’autodeterminació

El servei d’inserció laboral de
Berga, Ocupa’t amplia els seus
serveis. Ahir es va signar un
conveni que permetrà dispo-
sar d’una borsa de treball així
com també  d’un servei de  se-
lecció de personal que inclogui
la realització de proves  psico-
tècniques, dinàmiques de grup
i altres proves  específiques per
als socis del Club Cambra al
Berguedà. Igualment també s’o-
ferirà assessorament en la con-
tractació del perfil més idoni.
L’entitat cameral i l’Ocupa’t «tre-
ballaran de manera conjunta i
coordinada per establir canals
de coordinació en l’àmbit for-
matiu».
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El servei Ocupa’t
de Berga amplia
els seus serveis

Des d’ahir, 40 joves d’entre 16 i 25
anys que estan a l’atur i que tenen
poca qualificació professional i
formativa participen en un pro-
jecte per millorar la seva  formació
i tenir més facilitats per trobar
una feina. Podran fer pràctiques i
la formació durarà 4 mesos. 

El programa Joves per a l’Ocu-
pació que impulsa el Consorci de
Formació i d’Iniciatives Cercs-
Berguedà (CFI) «es basa  en  una
metodologia  innovadora  en  un
sistema  d’alternança entre perío-
des de formació per a l’obtenció 
del  graduat  en  ESO  i  formació 
professionalitzadora  amb  perío-
des  d’experiència  en  empreses 
amb una relació contractual i/o de
pràctiques no laborals». Fonts del
CFI han explicat que «l’objectiu fi-
nal del programa és que el col∙lec-
tiu de joves que hi participen re-
trobin l’accés al món laboral o for-
matiu».   

Se’ls ofereix formació en ope-
racions  auxiliars  d’indústries
agroalimentàries i operacions au-
xiliars de serveis administratius  i
generals que servirà per obtenir
un certificat de professionalitat
de nivell 1.  En ambdues especia-
litats, tots els joves podran exami-
nar-se per obtenir el
graduat en ESO si no el tenen.
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Quaranta joves 
a l’atur reben
formació per
trobar feina

Presentació del curs, ahir
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