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UMOR 
 
#0067 @comisBotifarra #Espanyaensdiuadéu 

 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/658/0067-comisbotifarra-
espanyaensdiuadeu 
 
#8AEspanyadiuNo 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/657/0066-comisbotifarra-8aespanyadiuno
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#0064 @comisBotifarra Rouco i arriba Espanya!! 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/655/0064-comisbotifarra-rouco-i-arriba-
espanya 
 
#0063 @comisBotifarra Rebaixes fiscals a #BCNWolrd 

 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/654/0063-comisbotifarra-rebaixes-fiscals-
a-bcnwolrd 
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Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html 
 
 

 
 
Dimecres, 9 d'abril del 2014 

 

 
 
Dilluns, 7 d'abril del 2014 

 
 
Dijous, 3 d'abril del 2014 

 

 
 
Dimarts, 1 d'abril del 2014 

 
 
Diumenge, 30 de març del 2014 

 

 
 
Divendres, 28 de març del 2014 
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Font: El Punt - LA PUNXA D'EN JAP. Joan Antoni Poch 

http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/jap.html 
 
 

 
 
Dijous, 10 d'abril del 2014 

 

 
 
Dimecres, 9 d'abril del 2014 

 
 
Dimarts, 8 d'abril del 2014 

 

 
 
Dilluns, 7 d'abril del 2014 

 
 
Diumenge, 6 d'abril del 2014 

 

 
 
Dissabte, 5 d'abril del 2014 
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Per Puyal  
 
 

  
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-07-04-2014.html 
 
 

 
 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-31-03-2014.html 
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Marta Rovira i Vergés 

 
 

Dades biogràfiques (actualització: 15.01.2013 ) 

Lloc i data de naixement 

Vic (Osona), 25 de gener de 1977. 
 
 
Formació i activitat professional 

Llicenciada en dret per la Universitat Pompeu Fabra. Cursa la llicenciatura de 

ciències polítiques i de l’Administració a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Ha treballat d’advocada en els àmbits jurisdiccionals civil, penal, de menors i 

contenciós administratiu en el despatx Puigdecanet Advocats (2003-2007). 

Professora de dret administratiu a l’Escola de Policia de Catalunya (2003-2007). 

Direcció de l’àmbit de serveis de suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament (2007-2011). 
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Trajectòria cívica i cultural 

És sòcia de diverses associacions cíviques, culturals i esportives: la Creu Roja, la 

colla castellera Sagals d’Osona i l’associació Juristes sense Fronteres. Membre del 

Col·legi d’Advocats de Vic, del Grup d’Advocats Joves de Vic i de Joves Advocats de 

Catalunya. 
 
 

Trajectòria política i institucional 

Afiliada a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des del 2005. Membre de la 

comissió sectorial de justícia d’ERC, ha estat secretària de política internacional, 

Unió Europea i cooperació (2008-2011) i vicesecretària de política sectorial i 

programes (2011). Secretària general de l’Aliança Lliure Europea (2008-2011). Des 

del 2011 és secretària general d’ERC. 
 

Càrrecs parlamentaris 

• Diputació Permanent. Membre. Alta: 24.07.2013, BOPC, 133. Baixa 

20.08.2013, BOPC, 141. 

• Diputació Permanent. Membre. Alta: 02.09.2013, BOPC, 145. 

• Representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent. 

Portaveu. Alta: 24.07.2013. 

• Comissió d'Afers Institucionals (CAI). Membre. Alta: 29.01.2013, BOPC, 19. 

• Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya. Membre. Alta: 

08.02.2013. 

• Comissió de Justícia i Drets Humans (CJDH). Membre. Alta: 29.01.2013, 

BOPC, 19. Baixa 01.03.2013, BOPC, 39. 

• Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (CEDD). Membre. Alta: 04.07.2013, 

BOPC, 115. 
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Dimarts, 8 d'abril de 2014 

Marta Rovira reitera al Congrés espanyol que el 9-N votarem i guanyarem 
el nostre futur 
La secretària general i portaveu 
parlamentària Marta Rovira, en 
qualitat de comissionada del 
Parlament, ha defensat avui  el 
traspàs de la competència per 
convocar referèndums a través de 
l'article 150.2 a la Generalitat de 
Catalunya al Congrés dels Diputats. 
Una proposta que, tal i com s’havia 
anunciat repetidament, ha estat 
rebutjada sense contemplacions pel 
President espanyol, Mariano Rajoy, en 
la seva primera intervenció.  
 
Rovira ha defensat amb vehemència 
els drets dels catalans a votar per 
decidir el futur del país i ha subratllat 
que aquest és el mandat de les urnes: 
‘Votar per decidir’.  Rovira ha 
afirmat: ‘defensem un referèndum 
perquè va ser l'opció majoritària a 
les urnes . Però també defensem 
un referèndum sobre la 
independència perquè sabem que 
és la millor manera de defensar a 
tots els catalans. A tots ! Perquè 
en un referèndum tots els 
catalans estan representats , tots 
els catalans poden expressar la 
seva opinió’. 
 
Al final de la seva intervenció, Rovira 
ha recordat que els catalans‘som un 

poble que durant moltes 
generacions ha donat les mans 
per construir un estat del 
benestar, que ha treballat colze a 
colze per a la igualtat 
d'oportunitats, perquè persones 
com jo, de família de classe 
treballadora, poguéssim fer 
realitat el somni dels nostres 
pares, estudiar i millorar les 
nostres vides’ i ha reblat el final de 
la seva intervenció assegurant que 
l’objectiu ‘és votar per construir un 
estat perquè sabem que és l'única 
manera de recuperar benestar i 
guanyar oportunitats. És la nostra 
il·lusió! I és la nostra esperança!’. 
En aquest punt, Rovira ha fet notar 
que la decisió de convocar la consulta 
del 9 de novembre és irrenunciable i 
ha interpel·lat directament al diputats 
presents manifestant: ‘I ni vostès ni 
ningú no ens la podran treure 
perquè serà el poble el que 
decidirà’.  
 
La darrera frase de Rovira ha estat 
citar un conegut poema de Vicent 
Andrés i Estellés 'NO PODRAN RES 
DAVANT D' UN POBLE UNIT, 
ALEGRE I COMBATIU!, ¡ Votarem i 
guanyarem el nostre futur!’.
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Marta Rovira: 'El 9-N votarem i guanyarem el nostre futur' 
 
La secretaria general i portaveu parlamentaria Marta Rovira defensa el traspàs de la 
competència per convocar referèndums a través de l'article 150.2 a la Generalitat 
de Catalunya al Congrés dels Diputats. 
 
http://youtu.be/pPq4xl17Kdw 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1772/marta-rovira-el-9-n-votarem-
i-guanyarem-el-nostre-futur 
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DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 

 

Pilar Rahola: "Marta Rovira té les tres 'es' de 
l'independentisme: ètica, estètica i èpica" 

Font: Ara - SÍLVIA BARROSO Barcelona 
 

Es presenta el llibre 'Marta Rovira, cada dia més a prop', de la periodista i 
escriptora Eva Piquer 
 

 
 

 

Alfred Bosch l'anomena 'Madame 
Procés' i és perquè encarna "les tres 
'es' de l'independentisme, ètica, 
estètica i èpica": així és Marta Rovira, 
secretària general d'ERC, segons la 
descripció que n'ha fet aquest dilluns 
Pilar Rahola, periodista, escriptora i 
també exdirigent del partit. Ho ha dit 
en la presentació del llibre 'Marta 
Rovira, cada dia més a prop', d'Eva 
Piquer, que repassa la carrera política 
i despulla la personalitat de la dona 
que és la mà dreta d'Oriol Junqueras. 
 
Rahola ha repescat una "confidència" 
que un dia li va fer un conseller de la 
Generalitat. Segons aquest episodi, 
Alfredo Pérez Rubalcaba hauria 
explicat un dia que la situació de 
Catalunya és molt complexa de 
resoldre perquè a Catalunya –en el 
procés sobiranista– hi ha "la 'e' de 
l'ètica, la 'e' de l'estètica" –"cojones, 
esto es muy bonito", hauria dit el 

secretari general del PSOE– "i la 'e' de 
l'èpica". "En cambio yo solo tengo la 
'e' de España, que está muy jodida", 
hauria conclòs. 

Aquest esquema Rubalcaba és el que 
es pot aplicar a Marta Rovira, segons 
Rahola. "A través dels ulls de l'Eva 
Piquer, ho veiem com ho viu no la 
política, sinó la dona", ha anunciat. 

Perquè "el moviment 
[independentista] té tres 'es', però la 
Marta les encarna com ningú. La 'e' 
de l'ètica perquè ni els seus enemics, 
si és que en té, no poden dir que no 
és honesta, respira honestedat i ètica. 
I no em digueu que no és estètica, 
perquè sempre somriu, amb aquest 
posat de bon rotllo que transmet que 
això no va contra ningú. I l'èpica està 
clara, perquè s'ha ficat en un embolic 
remarcable".
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"Ni els més grans d'aquesta sala han 
viscut un moment com aquest, i 
esperem que no el tornem a viure 
perquè ja ho haurem resolt", ha 
conclòs Rahola. 

Eva Piquer: "No hi ha manera de 
trobar algú que parli malament de 
la Marta" 
Com a autora del llibre, Eva Piquer ha 
explicat que ha escrit "sobre la Marta, 
però també sobre una generació 
nascuda en democràcia, que no 
coneix res més que la democràcia ni 
ganes, que no va córrer davant dels 
grisos, ni va viure l'independentisme 
dels anys 80, i que ara s'encomana a 
la democràcia".  
 
Per Piquer, Rovira és "una líder en 
construcció, però Déu n'hi do el que 
ha fet, com participar en la negociació 
del Pacte per la Llibertat, o les 
negociacions amb CiU pels temes de 
la consulta". "Per això Alfred Bosch li 
diu Madame Procés, i si acabem 
votant la Marta hi haurà tingut molt a 
veure", ha afegit. 

Durant el procés d'escriptura del 
llibre, l'autora ha descobert que 
Rovira "no té res a amagar" i que "el 
problema és que no hi ha manera de 
trobar algú que en parli malament". 
"Vaig estar a punt de trucar a Alícia 
Sánchez-Camacho", ha dit fent broma 
Piquer. 

Sigui com sigui, l'autora ha intentat 
"fer un llibre periodístic, que en 
destaqués les virtuts però també les 
mancances". "Si té més virtuts que 
mancances és problema seu", ha 
rematat. 

Marta Rovira: "Llegint aquest 
llibre m'he entès millor a mi 
mateixa" 
El torn de la protagonista de l'obra 
que es presentava ha estat carregat 
d'emotivitat des del principi. De fet, 
Marta Rovira és retratada com una 
persona força emotiva al llarg de les 
180 pàgines que ha escrit Eva Piquer. 

La secretària general del partit, que 
no fa gaires anys estava immers en 
lluites internes molt dures, ha advertit 
des d'un primer moment que en part 
se sent incòmoda amb el fet que hi 
hagi un llibre que parli sobre ella. 
Però alhora ha manifestat entusiasme 
per aquest llibre, que ha agraït a Eva 
Piquer. "Potser no cal que hi hagi un 
llibre sobre mi, però el fet és hi és i 
que hi he estat d'acord. El llibre és 
fantàstic si no és perquè parla de mi. 
Enganxa, és molt amè, és modern, és 
fresc", ha dit. 

"Llegint aquest llibre m'he entès millor 
a mi mateixa, és una desclassificació 
brutal d'informació sobre mi", ha 
reconegut. Però ha tornat a insistir en 
"l'angoixa" que li havia provocat la 
idea de despullar-se de la manera que 
ho ha fet. "Però la meva vida no té 
cap mena d'interès especial", ha dit, i 
ha petat: se li ha trencat la veu quan 
ja feia estona que la tenia presa, i 
s'ha posat a plorar. Un aplaudiment 
de la sala l'ha tret del tràngol, i ha 
pogut explicar una anècdota que ha 
arrencat les rialles del públic. "Que es 
fes un llibre sobre mi m'ha arribat a 
angoixar tant que he arribat a somiar 
que en comprava tots els exemplars 
[perquè no el veiés ningú], però no ho 
he fet, perquè no tinc diners i perquè 
l'Eva ha fet una molt bona feina", ha 
aconseguit arrodonir.
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Sala plena de gom a gom 
El president dels republicans, Oriol 
Junqueras, no s'ha perdut l'acte, que 
s'ha fet a la Fàbrica Moritz. La sala 
estava plena de gom a gom i entre el 
públic hi havia diversos càrrecs i 
excàrrecs d'ERC –Oriol Amorós, Jordi 
Portabella, Joan Manuel Tresserras– i 
també d'altres partits, com el 
conseller de Presidència, Francesc 
Homs, i Jordi Turull, portaveu 
parlamentari de CiU. 

Retrat a fons 
Tot i que reflecteix el pensament 
polític de la portaveu del grup 
parlamentari dels republicans i els 
principals episodis de la seva carrera 

–com la pacificació del partit i les 
negociacions per acordar una data i 
una pregunta per a la consulta–, el 
llibre de Piquer retrata a fons 
l'aspecte humà de Marta Rovira. La 
descriu a partir de fets i, sobretot, 
mitjançant entrevistes amb ella 
mateixa i amb el seu entorn, el polític, 
el familiar i el més íntim. Hi surten 
des de Francesc Homs fins a Oriol 
Junqueras, passant per Joan 
Puigcercós, Alfred Bosch, la seva 
família, les seves amigues, el seu 
marit i l'advocat Sebastià 
Puigdecanet, al bufet del qual va 
treballar com a advocada abans de 
dedicar-se professionalment a la 
política.

 
Font: Ara.cat 
http://www.ara.cat/politica/Marta_Rovira-ERC-Eva_Piquer-
llibre_0_1103289859.html 
 

 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/21095/pilar-rahola-marta-rovira-te-
les-tres-es-de-lindependentisme-etica-estetica-i-epica 
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VÍDEOS 
 
 
 
 
El vídeo amb la informació que TV3 amaga 
 
 

 
 
Informació sobre la cessió de la gestió de la publicitat de TV3 al seu 
competidor, el Grupo Godó. Reportatge elaborat per professionals dels 
Serveis Informatius de Televisió de Catalunya per trencar la censura que la 
direcció de TV3 i de la CCMA imposen sobre aquest tema. 
 
http://youtu.be/xzlywh1Y4_M 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1776/el-video-amb-la-informacio-
que-tv3-amaga 
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Agenda Nacional 
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DIJOUS, 3 ABRIL DE 2014 

ERC-Barcelona i ERC-L'Hospitalet sortim al carrer per explicar els 
beneficis del Sí+Sí 
 

 
 
 

Aquest dissabte 5 d'abril, la Federació de Barcelona d'ERC i ERC L'Hospitalet 
de Llobregat sortiran al carrer per explicar als veïns els beneficis de votar Sí+Sí a 
la consulta del 9 de novembre. Mitjançant 9 parades informatives (6 a L'Hospitalet i 
3 a Barcelona) els voluntaris d'ERC resoldran a la ciutadania tots els dubtes que es 
plantegin sobre el referèndum per decidir el futur de Catalunya. A les 12h, Oriol 
Amorós (Diputat d'ERC al Parlament) iAntoni Garcia (Candidat a l'Alcaldia de 
L'Hospitalet) faran un acte de carrer - micròfon en mà - per conversar amb els 
veïns de Santa Eulàlia (més informació de l'acte, a la imatge principal de la notícia). 
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On ens podràs trobar? Vine amb nosaltres! 
 

 

Accedeix al mapa clicant sobre aquest enllaç 

 

Barcelona 
- Travessera de Les Corts amb C/Lluçà (Casal d'ERC Les Corts) 
- Avinguda Joan XVIII amb Camp Nou (Casal d'ERC Horta-Guinardó) 
- Carretera de Sants amb Badal (Casal d'ERC Sants-Montjuïc) 
 
L'Hospitalet 
- Mercat de Santa Eulàlia (ACTE CENTRAL - ERC L'Hospitalet de Llobregat) 
- Constitució / Riera Blanca / Plaça de la Pinça (Casal d'ERC Sarrià-Sant Gervasi) 
- Plaça Espanyola (Casal d'ERC Gràcia) 
- Metro Torrassa (Casal de Ciutat Vella) 
- Sortida del Centre Comercial Gran Via Sud (Casal d'ERC Eixample) 
- Avinguda Metro (Casal de Sant Martí) 
 
D'aquesta manera uns 100 voluntaris sortiran al carrer amb informació sobre la 
consulta del 9N i material temàtic sobre la independència de Catalunya. Si vols 
participar-hi, posat en contacte amb el responsable del teu Casal o bé truca al 93 
317 15 13. Moltes gràcies! 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/ 
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DIMARTS, 8 D'ABRIL DEL 2014 

 

El bon temps acompanya la mostra de comerç al carrer de Sants i Creu Coberta 

Font: Sants 3 Ràdio 

 
Els carrers de Sants i de Creu Coberta es van omplir dissabte durant tot el dia de carpes de botigues i 
passejants en motiu de la Festa del Comerç al Carrer, on també es van organitzar diverses activitats 
lúdiques. [[Vegeu reportatge fotogràfic]] 
 

7 abril, 2014 

 

 

Els carrers de Sants i de Creu Coberta es van omplir dissabte durant tot el dia de 
carpes de botigues i passejants en motiu de la Festa del Comerç al Carrer. “Va ser 
un dia molt bo, amb un temps molt bonic i hi va haver molta animació i molta 
participació”, comenta Lluís Llanas, president de l’Associació de Comerciants de 
Creu Coberta. “Va venir moltíssima gent”, assegura. “Ha estat una diada molt maca 
i molt positiva i el temps ens va acompanyar”, diu també Joan Galimany, de Sants 
Establiments Units. 
 
Un dels esdeveniments centrals de la diada va ser l’acte contra la violència de 
gènere que anualment celebra l’Associació de Comerciants de Creu Coberta. 
Enguany va participar-hi el regidor de comerç de l’Ajuntament de Barcelona, 
Raimond Blasi, que va destacar que “és important que tinguem presents i donem 
veu per fer aquesta lluita”. 
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A més, també hi va haver desfilades de moda –de biquinis i de cotilles – música 
amb els alumnes de l’escola Jam Session, arts marcials, demostració d’habilitats 
canines, balls de la Fàbrica dels Somnis, l’actuació de la Coronela, un festival de 
country, atraccions infantils, demostració de pales de platja, titelles, cercavila amb 
els Gegants de Sants i de la Banda i Majorets del Triangle de Sants i actuacions 
molt diverses al llarg de tot el carrer. 
 
La bona temperatura acompanyava i la gent es va animar a sortir al carrer al llarg 
de tot el dia. “Molta vida, molta gent al carrer, molta activitat, que és important”, 
comentava Alberto Villagrasa, regidor del PP adscrit al Districte de Sants-Montjuïc. 
“El dia acompanya, ho comparo amb altres fires que he visitat i crec que déu n’hi 
dó la gent que hi ha”, comentava Agnés Russiñol , diputada ERC al Parlament de 
Catalunya. 
 
En aquesta edició, a més, ja s’ha implementat el nou marc de fires comercials que 
ha promogut recentment el districte d’acord amb les entitats de comerciants. “S’ha 
intentat, amb el suport de comerciants i de tots els grups de l’ajuntament, fer que 
serveixi per donar a conèixer les botigues del barri”, explicava durant la mostra 
Francesc Xavier Esteve conseller portaveu de CiU. 
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Font: Sants 3 Ràdio 

http://el3.cat/el-bon-temps-acompanya-la-mostra-de-comerc-al-carrer-de-sants-i-
creu-coberta/ 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/21097/el-bon-temps-acompanya-
la-mostra-de-comerc-al-carrer-de-sants-i-creu-coberta 
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DILLUNS, 7 D'ABRIL DEL 2014 

 

Crònica de la II Assemblea General Ordinària de l’ANC a 
Tarragona, el dissabte 5 d’abril 

Marta Bastida 
 
 
 

 
 
 

Aquest dissabte de primavera varem 
anar a Tarragona amb els companys i 
companyes de Sants-Montjuïc per la 
Independència. 
  
Un cop varem trobar la Tarraco Arena 
Plaça fou un goig, veure-la plena de 
gom a gom, segons fonts de l’ANC es 
va comptar amb més de 7.500 socis 
inscrits. 
  
L’assemblea de l’entitat va aprovar 
per unanimitat la ponència del “Full de 

ruta 2014-2105” i perquè es 
proclami oficialment la 
independència, el 23 d’abril del 2015. 
  
En Jaume Marfany (vicepresident de 
l’ANC va destacar que tot el procés 
vers la independència i la proposta 
d’una consulta sobiranista “és 
radicalment democràtic i pacífic”, tot 
contestant als actors unionistes, que 
amb la mala fe, que ja ens tenen 
acostumats volen associar l’ANC  amb 
la violència.
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Els diferents ponents han explicat que 
durant el matí de l’11 de setembre 
d’enguany, tots els ciutadans/anes es 
concentraran davant dels seus 
consistoris i a la tarda la manifestació 
es farà a Barcelona, configurant una 
gran senyal en forma de V. 'Una V de 
Via, Voluntat, Votar i de Victòria, tot 
omplint la Diagonal i la Gran Via. 
  

L’acte fou tancat amb un magnífic i 
emotiu discurs de la Carme Forcadell, 
presidenta de l’ANC. 
  
Un cop acabat l’acte, varem anar a 
dinar amb els companys i companyes 
de SMXI. 
  
Companys i companyes, moltes 
gràcies per la vostra feina i simpatia!
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Ací teniu un vídeo resum de la IIa assemblea general de l'ANC celebrada el 5 d'abril 
al Tàrraco Arena de Tarragona: 
  
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1775/resum-ii-assemblea-general-
de-lanc-5a-estem-preparats 
 
Podeu llegir notícies de la jornada a: 
 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4183757/20140405/lanc-aprova-unanimitat-full-
ruta-homes-dones-lliures.html 
 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4183765/20140405/mobilitzacio-diada-lanc-
proposa-domplir-gran-via-diagonal-fent-gran-v-lonze-setembre.html 
 
Acte minut a minut: Font Ara - http://www.ara.cat/politica/Assemblea-ANC-
en_directe_12_1114808510.html 
 
5/04/2014 14:54 
El cant dels 'Segadors' tanca la segona @assemblea ordinària de l'ANC. S'ha 
aprovat el full de ruta per unanimitat sense ni una sola esmena i s'ha anunciat la 
doble mobilització per a la Diada: a les places dels pobles al matí i a la confluència 
de la Diagonal amb la Gran Via, fent una 'V', a la tarda. 
05/04/2014 14:52 
Crits d'"independència" amb la gent fent la V de victòria acomiaden Forcadell a 
l'@assemblea de l'ANC 
05/04/2014 14:51 
Forcadell: "L'Onze de Setembre del 2012 vam demostrar que érem molts, el 2013, 
que estàvem preparats, i el 2014 ho farem. Nosaltres decidirem, perquè contra la 
voluntat democràtica i pacífica d'un poble no hi ha res a fer".  
05/04/2014 14:48 
Forcadell: "No hi ha retorn, com a poble no tenim cap lloc on tornar, l'estat 
espanyol ens ha barrat el pas" 
05/04/2014 14:47 
Forcadell: "Fa 300 anys que lluitem, i ara sabem que vencerem, guanyarem. Per 
fer-ho, us demano que no caiguem en provocacions i que mantinguem la unitat de 
la societat civil, perquè junts som indestructibles" 
05/04/2014 14:46 
La president de l'ANC creu que "hem passat de la resistència a la voluntat de ser" 
05/04/2014 14:45 
Forcadell: "Per a l'ANC les urnes són inqüestionables." 
05/04/2014 14:45 
Forcadell: "No renunciarem a la consulta perquè està en joc la nostra dignitat" 
05/04/2014 14:44 
La presidenta de l'ANC demana, com a pas previ per al 9-N, que en les eleccions 
europees es votin "partits que defensen la consulta", i que els partits expliquin al 
món que Catalunya vol votar 
05/04/2014 14:43 
Forcadell: "Només depèn de nosaltres, estem preparats per construir el país que 
volem" 
05/04/2014 14:42 
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Forcadell: "Volem que el 9-N voti tothom, els del sí i els del no, i no preguntarem a 
ningú què ha votat" 
05/04/2014 14:42 
Forcadell: "Si ens haguessin respectat com a persones i com a poble no seríem 
aquí" 
05/04/2014 14:41 
Forcadell: "Abans que independentistes som demòcrates i votarem" 
05/04/2014 14:40 
Carme Forcadell és rebuda amb una forta ovació: "L'@assemblea som tots els que 
treballem pel 9-N" 
05/04/2014 14:38 
Muriel Casals, a l'@assemblea de l'ANC: "No esteu sols". Òmnium Cultural proposa 
"un gran espectacle musical en un espai obert, gratuït, innovador" per al dia 11 de 
setembre al vespre.  
05/04/2014 14:35 
Muriel Casals recorda la convocatòria del 8 de juny per fer castells arreu del món. I 
el 14 de juny, jornada de reivindicativa de l'escola catalana 
05/04/2014 14:27 
Després de la Diada, l'ANC proposa un acte cada dia, del 12 de setembre al 9-N, 
per preparar la consulta 
05/04/2014 14:25 
L'ANC proposa un conjunt de mobilitzacions per a la Diada i han d'anar precedides 
per una "constel·lació" d'actes a tot Catalunya durant l'estiu, per escalfar motors 
05/04/2014 14:20 
"Una V de via, de voluntat, de votar i de victòria", la consigna de l'ANC per a la 
Diada. És la V que s'ha de formar en la concentració que es proposa la confluència 
entre la Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes.  
05/04/2014 14:17 
La Diada, a la tarda, tots a la Diagonal i a la Gran Via, a la confluència de la plaça 
de les Glòries: la proposta de l'ANC per a l'11 de setembre del 2014  
05/04/2014 14:17 
Resum de la proposta per a la Diada de l'ANC: mobilització descentralitzada al matí 
i centralitzada a la tarda 
05/04/2014 14:16 
L'ANC també proposa a la tarda una gran Via Catalana "de caràcter simbòlic" fent el 
signe de la victòria  
05/04/2014 14:15 
L'ANC recollirà les imatges de la Diada durant tot el dia i s'emetran des d'un plató 
de televisió 
05/04/2014 14:13 
Un dels plats forts del programa de l'ANC per a l'11 de setembre: des de les places 
de cada municipi, es faran comitives encapçalades per les autoritats locals que 
aniran cap al Parlament. L'objectiu és lliurar a la cambra el manifest llegit a cada 
plaça. I abans de sortir, es farà una foto a cada poble: 947 fotos amb els ciutadans 
de Catalunya "fent un acte de sobirania".   
05/04/2014 14:12 
La mobilització a les places de la Diada vol implicar els Ajuntaments 
05/04/2014 14:11 
La mobilització de la Diada vol ser una "convocatòria de la consulta", un "acte de 
sobirania", segons l'ANC 
05/04/2014 14:10 
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Víctor Cucurull: "Seran milers i milers les entitats que l'11 de setembre es reuniran 
a redós dels alcaldes" 
05/04/2014 14:09 
La proposta de l'ANC per a la Diada del 2014 no serà una via sinó una 
"constel·lació", en molts espais 
05/04/2014 14:08 
El secretariat a l'@assemblea anuncia el pla de l'ANC per a la Diada: tothom a les 
places majors de tots els pobles 
05/04/2014 14:07 
El secretariat a l'@assemblea el pla de l'ANC per a la Diada: no serà en un sol dia ni 
en un sol espai 
05/04/2014 13:57 
Pep Sala, abans d'actuar, recorda els germans Fortuny i Carles Sabater a 
l'@assemblea de l'ANC. "Els agradaria molt estar aquí amb nosaltres", assegura. Un 
altre dels germans Fortuny és a l'escenari, tocant amb ell  
05/04/2014 13:54 
Castellers, gralles, emoció i crits d'"independència, independència" i "visca la terra". 
S'acosta el moment de saber quina mobilització prepara l'ANC per a la Diada. 
05/04/2014 13:41 

 
Votació del full de ruta a mà alçada a l'ANC: verd majoritari que salta a la vista. Es 
declara el full de ruta aprovat "per unanimitat" per "no donar tanta feina als 
voluntaris" que compten els vots. Gran aplaudiment dels assistents per expressar 
que hi estan d'acord. Els que defensaven les esmenes no diuen res o no se'ls sent o 
han deixat de defensar-les. 
05/04/2014 13:37 
Marfany: "Si teniu presents els nostres principis sabreu llegir el que diu i el que no 
diu el full de ruta" 
05/04/2014 13:32 
Jaume Marfany: "Amb el full de ruta només volem definir quin ha de ser el nostre 
lloc" 
05/04/2014 13:30 
Jaume Marfany, vicepresident ANC, a l'@assemblea: "Hem d'estar preparats per a 
qualsevol escenari, també per si no es pot fer la consulta". Resposta a les veus 
crítiques que qüestionen que es parli d'unes eventuals eleccions plebiscitàries. 
05/04/2014 13:29 
Escenaris que preveu l'ANC: consulta tolerada / consulta amb oposició de Madrid/ 
no es fa la consulta perquè la Generalitat no veu bones condicions / no es fa la 
consulta perquè la Generalitat està intervinguda 
05/04/2014 13:25 
Jaume Marfany, vicepresident de l'ANC: "El full de ruta final que proposem és 
complex i divers". "La nostra via cap a la independència és radicalment pacífica i 
democràtica" 
05/04/2014 13:23 
Resultats de la votació de les esmenes al full de ruta de l'ANC: totes les esmenes 
són rebutjades per àmplia majoria 



 
 

 

53 

05/04/2014 13:12 
Verd (sí) immensament majoritari en la votació a mà alçada del pressupost del 
2014. Aquesta vegada sí que veiem algun (dos o tres) vermells. 
05/04/2014 13:07 
Vot a mà alçada, ensenyant la cara verda o la cara vermella del 'Diari de 
l'Assemblea', dels informes de gestió. Verd majoritari. De fet, no es veu cap 
vermell. Si n'hi ha algun, no es veu amb una mirada general. 
05/04/2014 13:03 
Ovació per als representats de Súmate (@sumate_asoc) a l'@assemblea de l'ANC. 
La gent dreta, criden "Súmate, súmate". Aplaudiment de dos minuts sense parar 
05/04/2014 12:49 
Després de la lectura dels informes, moments per a la distensió: actuació de Pepet i 
Marieta, sota el lema 'el Sènia no és frontera'. El cantant reivindica la 
independència de Catalunya com a "primer pas" per arribar als Països Catalans. 
05/04/2014 12:44 
Alguns polítics que són a l'@assemblea general de l'ANC: Ernest Maragall, Marta 
Rovira, Josep Rull, Muriel Casals, l'alcalde d'Altafula (EUiA), Fèlix Alonso... 
05/04/2014 12:41 
Manel Alves, del secretariat nacional de l'ANC, anuncia la proposta d'eleccions 
internes per al 10 de maig 
05/04/2014 12:36 
L'ANC destina 750.000 euros (provisionalment) per a projectes per al 2014. 
S'adverteix que aquest any pot estar ple d'imprevistos i que pot caldre variar el 
pressupost.  
05/04/2014 12:27 
Oriol Sallas, tresorer de l'ANC: "Estem seguint totes les obligacions fiscals que 
toquen a una entitat parcialment exempta. Seguint la legalitat fiscal, de moment 
l'espanyola" 
05/04/2014 12:25 
"Les mobilitzacions que proposarem sempre seran pacífiques. Sempre pacíficament, 
cal que ens preparem per al que calgui", conclou Andreu Porta, de 'Desobediència i 
Sobirania'. 
05/04/2014 12:21 
S'anuncia a l'@assemblea ANC la campanya 'Declara't', per proposar als catalans 
paguin els seus impostos a la Hisenda catalana. "Ben aviat en sentireu a parlar", 
diu Andreu Porta. 
05/04/2014 12:18 
Rosa Alentorn, responsable de la campanya 'Signa un vot', s'adreça a l'assemblea 
de l'ANC: "Si totes les portes es tanquen, 'Signa un vot' serà la via catalana per 
exercir el dret a l'autodeterminació" 
05/04/2014 12:17 
La campanya 'Signa un vot' fa saber a l'@assemblea de l'ANC que té més 1.600 
apoderats. Una altra ovació  
05/04/2014 12:15 
Ricard Gené, encarregat de difusió internacional de l'ANC: "Perquè el món ens 
reconegui cal que ens conegui" 
05/04/2014 12:13 
S'anuncia a l'@assemblea que l'ANC té 24 assemblees a l'exterior i moltes d'altres 
en construcció 
05/04/2014 11:57 
L'ANC ja supera els 50.000 adherits: 34.105 membres de ple dret, 1.805 
col·laboradors i 15.102 simpatitzants. Hi ha hagut un creixement de 40% el darrer 
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any. L'anunci provoca una ovació a l'@assemblea. Crits d'"independència, 
independència" 
05/04/2014 11:55 
Els punts següents són la lectura i votació de l'informe de gestió del secretariat i 
l'econòmic i, posteriorment, la convocatòria d'eleccions. 
05/04/2014 11:51 
Acabada la lectura de les esmenes al full de ruta, s'han fet les votacions i comença 
el recompte de vots. El resultats es donarà d'aquí aproximadament una hora. 
05/04/2014 11:40 
L'ANC fa @assemblea la setmana de 'La gigafoto'. Si en voleu saber els secrets, 
llegiu @albertcuesta  
05/04/2014 11:35 
Eva Piquer i Llibert Ferri van alternant-se per llegir les esmenes i les justificacions 
de la ponència. Intenten no allargar-ho gaire, però les esmenes són de matís, i en 
alguns punts s'hi han d'aturar una mica més. Algunes esmenes són especialment 
llagues. 
05/04/2014 11:32 
Els socis de ple dret de l'ANC segueixen la lectura d'esmenes, justificació d'esmenes 
i resposta-justificació dels autors de la ponència amb el 'Diari de l'assemblea' a les 
mans. De tant en tant se sent algun crit: "Llegiu més a poc a poc, si i us plau". 
05/04/2014 11:31 
Ambient a Tarragona al voltant del Tarraco Arena aquest matí: una munió 
d'autocars amb estelades han entrat a Tarragona abans de les deu del matí. A la 
zona del recinte se sentien els sacs de gemecs dels Sacaires de Tarragona i els bars 
de la rodalia feien l'agost. Un cop començada l'assemblea, l'encarregat de la fleca 
del davant del Tarraco Arena assegurava que havia venut més de 400 entrepans.  
05/04/2014 11:24 
Els presentadors de l'@assemblea de l'ANC, Eva Piquer i Llibert Ferri, van llegint les 
esmenes i les justificacions de les esmenes. Moltes d'aquestes esmenes són 
crítiques amb el fet que la ponència contempli el possible escenari d'unes eleccions 
plebiscitàries. Els autors de les esmenes volen que es plantegi la consulta com a 
únic escenari previst per l'ANC. 
05/04/2014 10:58 
Comença l'@assemblea ordinària de l'ANC amb la lectura i votació de les 21 
esmenes al full de ruta que queden vives, presentades per deu persones 
05/04/2014 10:55 
Eva Piquer, a l'@assemblea de l'ANC: "La democràcia és una arma de construcció 
massiva i volem votar" 
05/04/2014 10:53 
Eva Piquer, a l'@assemblea de l'ANC: "La independència és l'eina que ens permetrà 
ser el que volem ser" 
05/04/2014 10:52 
Llibert Ferri, a l'ANC: "Visc la lluita per la independència com una lluita per la 
dignitat, una qüestió moral" 
05/04/2014 10:49 
Llibert Ferri, copresentador de l'@assemblea de l'ANC: "Fa 3 o 4 anys no m'hauria 
imaginat mai que avui jo seria, jo encara creia que l'Espanya plurinacional podia 
tirar endavant. Ara sóc amb la immensa majoria que he sortit d'aquella idea". 
05/04/2014 10:47 
Poblet: "Avui venim a parlar d'ales, de camins de llibertat" 
05/04/2014 10:44 
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J.M. Poblet, president de la Diputació de Tarragona, a l'ANC: "Ens cal ara més que 
mai una societat activa. Us parlo en nom de la Diputació de Tarragona, 
municipalista i que defensa el dret a decidir per àmplia majoria". 
05/04/2014 10:41 
Oriol Grau a l'@assemblea de l'ANC: "La república catalana ha de deixar enrere un 
estat ranci i donar pas a un país obert i dinàmic" 
05/04/2014 10:36 
Oriol Grau, en obrir l'@assemblea de l'ANC: "Tarragona és una ciutat tan 
sobiranista com qualsevol altra" 
05/04/2014 10:35 
Oriol Grau obre l'@assemblea general de l'ANC, agraint que hagin triat la seva 
ciutat 
05/04/2014 10:33 
Els Sacaires de Tarragona @sacairestgn entren a l'@assemblea, al Tarraco Arena, 
amb els sacs de gemecs. És la benvinguda del territori. Les grades es van omplint. 
05/04/2014 10:27 
Anuncien que es començarà amb retard. Continuen acreditant-se els socis i 
convidats. 
05/04/2014 10:04 
Benvinguts al 'Minut a minut' de l'assemblea de l'ANC. La reunió tenia l'hora d'inici 
prevista a les deu del matí. De moment, els assistents van arribant a la Tarraco 
Arena i es van acreditant. Està previst que duri fins a les dues del migdia. 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/21090/cronica-de-la-ii-assemblea-
general-ordinaria-de-lanc-a-tarragona-el-dissabte-5-dabril 
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DIUMENGE, 6 D'ABRIL DEL 2014 

 

Treballadors de TV3 publiquen a les xarxes un reportatge 
contra l’externalització de la publicitat 

Article suggerit per l'Alfred Bou 
 
 
 
 
 

 
 

 

Asseguren que la informació ha estat censurada per la direcció de TV3 
  

Treballadors de TV3 han publicat a les 
xarxes socials un reportatge titulat 'El 
vídeo amb la informació que TV3 
amaga' en què critiquen 
l'externalització de la publicitat de la 
cadena, promoguda pel president de 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart. Els 
treballadors asseguren que amb 
aquesta operació 'no hi ha res a 
guanyar' i que portaria a una situació 
de monopoli. Al concurs públic, s'hi 
han presentat el grup Zeta i el grup 
Godó i diuen que molt probablement 
el guanyarà el grup Godó, propietari 
de 8TV i competidor directe de TV3. 
Els autors del reportatge, signat pel 
col·lectiu de treballadors Jo Estimo 

TV3 asseguren que Brauli Duart no 
s'ha volgut pronunciar mai 
públicament sobre aquesta qüestió i 
que l'únic objectiu que persegueix és 
'd'afeblir TV3 i afavorir el grup Godó' 
per raons polítiques. També afirmen 
que la informació d'aquest reportatge 
'ha estat censurada als telenotícies'. I 
afegeixen: 'Professionals de TV3 han 
elaborat aquest reportatge per obrir 
un debat públic.' 
Entre més, al reportatge, hi apareixen 
entrevistats Lluís Pérez, cap de 
vendes de TV3; Joan Corbella, 
professor de mitjans de comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra; i 
Phillipe Fürst, vice-president de 
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l'Associació de Professionals de Publicitat.
 
 
 
Vegeu-lo: https://www.youtube.com/watch?v=xzlywh1Y4_M 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4183945/20140406/treballadors-tv3-publiquen-
xarxes-reportatge-lexternalitzacio-publicitat.html 
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DIJOUS, 3 D'ABRIL DEL 2014 

 

El què està passant a Madrid i no ens expliquen 

Marta Bastida 

 
 
 
 

 
 
 
 

El dimecres 2 d’abril, el nostre diputat a Madrid l’Alfred Bosch va fer una xerrada en 
el Casal Jaume Aiguader d’ERC Sants-Montjuïc sota el títol “El que està passant a 
Madrid i no ens expliquen” 
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Ens va informar que Madrid és un 
altaveu del procés, perquè és on 
estan tots els corresponsals d’arreu. I 
Catalunya des de Madrid  vol enviar 
un senyal al món. 
  
Va ironitzar, quan va dir, que també 
s’anava a Intereconomia “a fer amics” 
Va afirmar, que malgrat tot a Madrid 
“s’està fent molt bona feina”. 
  
Més tard va fer esment als tres 
diputats catalans que defensaran el 
proper dimarts dia 8 d’abril al Congrés 
dels Diputats de Madrid la consulta 
sobiranista –Jordi Turull (CiU), Marta 
Rovira (ERC) i Joan Herrera (ICV-
EUiA). De fet, es tracta de retratar la 
imatge del NO-NO i s’aconseguirà. Els 
catalans demanem diàleg, però ens 
trobarem amb un “no granític” i 
aquesta és la imatge que volem. 
  
Va argumentar, que les forces 
constitucionalistes: PP, PSOE, UPyD, 
etc., volen escenificar un Pla 
Ibarretxe, però nosaltres tenim 
l’obligació de desmuntar aquesta 
imatge, deixant molt clar, que el 
president de la Generalitat, Artur Mas 
no es Ibarretxe, atès que té tot el 
poble català al darrera. 
  
Dimarts recalcarem, que volem votar, 
malgrat que anem a jugar un partit 

apanyat i el resultat final, l’haurem de 
marcar els catalans. 
  
Posteriorment es va referir, “que 
Espanya necessita una sacsejada, o 
sia la independència de Catalunya”. 
Espanya està adormida. La corrupció 
plana tranquil.lament, tothom està 
sota sospita, però no passa res. La 
gestió de la crisi ha estat un desastre: 
Rato, Bankia i el rescat dels bancs de 
tots els amics dels PPSOE. 
Espanya necessita una sacsejada per 
despertar. 
  
El poble de Catalunya ha encarregat 
als seus polítics, un mandat que 
caldrà acomplir: votar. En 
democràcia, el més important és 
votar, perquè el veredicte de les 
urnes és imbatible. 
  
Què pensen fer ells? 
Si fan un disbarat arribarà a Europa i 
ens trobarem amb una 
internacionalització del conflicte i a 
l’endemà una taula de negociació 
preparada. 
  
Perquè no podem proclamar una DUI? 
Perquè cal que prèviament, que la 
gent voti i després proclamar la DUI 
des del  Parlament de Catalunya, que 
té tota la força.
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Actors que intenten trencar el procès. 
El Grup Godó, en Josep Cuní, que amb 
el Sí-No maregen la perdiu, perquè 
tenen por. Existeix tot un seguir de 
gent que no vol que el procés tiri 
endavant. En Bosch va afegir, que 
malgrat tot, hi ha molta gent, que fa 
poc s’ha afegit al procés. 
  
  
UDC – ICV 
Cal arrossegar a UDC i a ICV, malgrat 
que sovint ens porten a la 
desesperació. Si tota aquesta gent 
s’afegeix al procés haurem guanyat. 
De fet, la fotografia de tots els partits 
catalans junts va desencaixar les 
cares dels unionistes. Cal fer pujar a 
aquesta gent a la barca. De fet, quan 
els oportunistes pugen al carro, vol dir 
que estem apunt de guanyar. 
  
L’Alfred Bosch va ironitzar: “ cal 
confiar molt amb en Mariano Rajoy i 
els seus xicots, perquè fan molt bona 
bé la seva feina”. Tot seguit va 
continuar dient, que el govern 
espanyol està atrapat per la brunete 
mediàtica: cadenes  com ara 
Intereconomia, FAES, Aznar i la 
Conferència Episcopal. 
  
Tot referint-se a  Rajoy, va dir que és 
una gran supervivent. Semblava que 
es podia enfonsar amb: el cas 
Prestige, el rescat bancari, el cas 
Bárcenas, però en Rajoy es dedica a 
disoldre els problemes. I va tornar a 
ironitzar dient: “Sr. Rajoy canviï el 
color del semàfor, perquè nosaltres 
passarem pel pas zebra”. 
  
Es va referir a UPyD, que havia creat 
el sindicat ultradretà “Manos Limpias”, 

que darrerament està portant a 
tothom al Constitucional. 
  
Catalunya i les infraestructures 
d’Estat. 
En Bosch va esmentar, que Catalunya 
està preparada, perquè té prou 
energia per encarar el futur i no cal 
patir per aquest tema. Malgrat tot i 
davant d’una situació extrema 
Catalunya es podria connectar a una 
xarxa europea. 
  
Es va referir, que ara la Generalitat té 
un problema, perquè no es pot 
endeutar, només a través del FLA, 
controlat per l’Estat Espanyol, de fet 
és la única manera que pot pagar als 
seus proveïdors (hospitals, farmàcies 
...) Però cal que a través dels futus 
tributs i préstecs, la Generalitat pugui 
tirar endavant. 
  
En Bosch va dir, que més de 150 
països s’ha independitzat i han resolt 
els seus problemes, perquè no ho pot 
fer Catalunya? 
  
Respecte al futur, va dir que els 
primers anys seran un xic complicats. 
  
Posteriorment va fer esment al proper 
llibre, que ha escrit en castellà: “ 
Como Amigos. La independencia de 
Cataluña interesa a los españoles, 
publicat a Galaxia Gutemberg. En 
aquest llibre pretén convèncer dels 
beneficis que pot suposar la 
independència de Catalunya, perquè 
és la millor oportunitat per als 
espanyols per reaccionar i activar una 
segona transició. I en tot moment 
defensa una separació amistosa.
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Notícies relacionades: 
  
Alfred Bosch explica com es viu el procés sobiranista des de Madrid 
http://el3.cat/alfred-bosch-explica-com-es-viu-el-proces-sobiranista-des-de-
madrid/    
 
Bosch: «A Espanya li convé la sacsejada de la independència de Catalunya» 
http://www.naciodigital.cat/noticia/66877/bosch/espanya/conv/sacsejada/independ
encia/catalunya 
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http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/21096/el-que-esta-passant-a-
madrid-i-no-ens-expliquen 
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DIJOUS, 10 D'ABRIL DEL 2014 

 

Breus sobre el debat del dia 8 al Congrés de Madrid 

Josep Chalmeta, secretari de política municipal d’ERC de 
Sants-Montjuïc 

 
 
 

 
 

 

 

Felicitats d’entrada als tres 
demòcrates catalans que van 
representar el nostre Parlament en 
terra forana: J.Turull, M.Rovira i 
J.Herrera. 
Només vull fer uns apunts saltejats en 
relació a algunes afirmacions fetes per 
part de polítics espanyols i sobretot 
pel seu president. 
En conjunt, i abans de citar-ne 
detalls, considero que aquests 

portaveus espanyols, amb alguna 
lloable excepció, han fet un exercici 
d’ignorància històrica, de mentides i 
falsedats, i fins i tot de cinisme. Era 
previsible. 
 
Diu Mariano Rajoy, però també 
d’altres, que cal complir les lleis i la 
constitució. Doncs que espera a 
complir la sentència del Tribunal 
Constitucional que ja fa uns 
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anys diu que s’han de passar a la 
Generalitat els diners que en la 

declaració de

l’IRPF els contribuents de Catalunya 
assignen a finalitats socials? No ho 
compleix el PP com tampoc ho va 
complir el PSOE. I per què no han 
pressupostat cada any, els últims set 
anys, com diu la llei, el 17% dels 
diners dedicats a infraestructures per 
fer-les a Catalunya? I no val a dir que 
falten diners, no parlem de quantitats 
absolutes, sinó d’un percentatge, i 
això es pot complir sigui quina sigui la 
quantitat de diners disponible. Però 
ells només exigeixen la llei per als 
altres, però són els primers de no 
complir-la. Podria citar molts més 
casos, però no és l’objecte d’aquest 
text. 
I no entro en la discussió de si la 
consulta és o no legal, perquè juristes 
ben qualificats ja ho han dit, i han dit 
que sí. 
 
Afirma M.Rajoy que no hi ha hagut 
mai opressió a Catalunya. I què és la 
llei Wert? O encara que no sigui a 
Catalunya, què són els atacs a la 
nostra llengua arreu dels Països 
Catalans? Si no és una llengua 
oprimida, per què no permeten que 
sigui oficial a Europa? Per què no 
figura mai en les explicacions dels 
medicaments? Per què no es pot fer 
servir al Congrés amb normalitat? La 
Història està farcida de moltes 
persecucions per raó de llengua, que 
no cal citar ara perquè necessitaria 
pàgines i pàgines. De fet hi ha llibres 
sencers: “La persecució política de la 
llengua catalana”, de Ferrer i Gironès, 
per exemple. 
 
Arriben a l’extrem de dir que estimen 
Catalunya i defensen la seva llengua i 
els seus drets! Penso que ningú no 
trobarà ni un sol exemple de suport a 
tal afirmació. Posats a dir, no estimen 
ni tan sols als espanyols; mireu sinó 
les lleis del Gallardón (avortament, 
preus per anar a la Justícia) o les de 
Fernàndez Díaz (seguretat ciutadana) 

o la negativa a la dació per resoldre el 
greuge bestial dels desnonaments. De 
fet Rajoy va dir que no podia parlar 
de supressió de drets; és clar, com 
que intenten suprimir-los directament 
sense parlar amb ningú! 
 
Se’ns diu que la Generalitat la tenim 
gràcies a la Constitució (Rubalcaba). 
Tenen Alzheimer? 
 
La Constitució és de 1978 i el 
“restabliment” de la Generalitat amb 
el president Tarradelles és de 1977, 
per tant anterior; però a més cal dir 
que la Generalitat fou creada en el 
s.XIV, cessada per la força el 1714, i 
restablerta el 1931. Encara que a 
l’exili durant la dictadura, mai no va 
deixar d’existir; Tarradelles en fou 
president des de 1954. 
 
La seva ignorància, o millor dit, el seu 
falsejament de la Història arriba a 
extrems tan ridículs com proclamar 
que España és la nació més antiga 
d’Europa (i del món). Només cal anar 
a Baviera, exactament a la ciutat 
d’Ulm, i veure els escuts de les 
principals nacions d’Europa l’any 
1340: Catalunya hi figura; España, 
no. És clar que els ciutadans d’Ulm de 
1340 devien ser d’ERC o de la CUP pel 
cap baix! 
 
Es queixen quan alguns diuen 
“Espanya ens roba”; per ser exactes i 
això és demostrable només repassant 
els pressupostos de l’Estat i els seus 
incompliments, podem afirmar que 
Espanya ha deixat de pagar a 
Catalunya partides que legalment ens 
corresponien i fins i tot estaven en els 
seus pressupostos. Si no és robar, 
almenys és deixar de pagar els 
deutes. 
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I ens amenacen si ens independitzem 
amb moltes calamitats. Deixem 
d’entrada que en tot cas seria el 
nostre problema, no el seu, i estem 
disposats a afrontar-ho. Però algunes 
de les amenaces són ridícules i falses: 
quedarem fora de l’euro! Cada Estat 
pot tenir la moneda que vulgui; hi ha 
estats a la UE que no tenen l’euro, i 
d’altres que no són de la UE que sí 
que el tenen. El que no podríem fer és 
fabricar moneda. Però ara Espanya 
tampoc pot fer-ho; només el Banc 
Europeu té aquesta competència. Per 
tant, podríem tenir l’euro, el dòlar, el 
ien,... o una moneda pròpia. 
Quedarem fora de la UE! Molt bé, 
doncs cobrarem aranzels als 
transports espanyols que passin per la 
Jonquera. Si és el que volen... 
 
Rajoy va arribar a dir que perdríem 
inversions i no podríem viatjar! És que 
ara hom no pot tenir inversions en 
qualsevol país si té els diners per fer-
les? És que no viatgem si volem i 
podem a qualsevol lloc del món dins o 
fora de la UE? 
L’intent d’espantar-nos és tan barroer 
que només ens fa riure! 
 
Rubalcaba rebutja el dret a 
l’autodeterminació perquè no figura a 
la Constitució espanyola! Vaja 
demòcrata i ignorant! Aquest dret no 
figura a cap constitució, però és un 
dret reconegut a l’ONU i signat per 
molts estats, entre ells Espanya. Hi ha 

drets de la humanitat que estan per 
sobre de les constitucions. 
 
Alguns també van preguntar-nos si 
respectaríem el resultat de la votació 
del Congrés. És clar que sí; però el dia 
8 el Congrés només va votar sobre la 
delegació d’una competència, i no 
com alguns pretenen sobre la 
independència de Catalunya que, 
diguin el que diguin, és un afer només 
dels catalans. 
 
De la intervenció de la Sra.(?)Díez, 
crec que no val la pena fer-ne cap 
comentari; es desqualifica sola; era 
una reedició d’en Rouco Varela. 
Després de seguir el debat vaig 
recordar que el nostre diccionari té 
unes belles paraules: democràcia, 
llibertat, votar, dignitat. I també 
alguna de més lletja, però que ahir 
veient la votació també vaig recordar: 
botifler. 
 
Aquests últims ja s’ho faran; nosaltres 
no els molestarem gens; però ja no 
els esperarem més, no podem 
comptar-hi. Seguirem treballant per 
les altres paraules: democràcia, vot, 
llibertat, dignitat! 
 
Vull acabar felicitant també la 
intervenció del nostre M.H.president, 
Artur Mas, per la seva declaració 
després del debat: el procés continua! 
I el 9N votarem! I votarem sí+sí!

 
 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/21088/breus-sobre-el-debat-del-
dia-8-al-congres-de-madrid 
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DIMECRES, 9 D'ABRIL DEL 2014 

 

CiU s’alinea amb l’espanyolisme per regalar la publicitat de 
TV3 al Grupo Godó 

Daniel Camon - Membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils 

 

 
 
 

 

Dues vegades s’ha votat al Parlament 
l’externalització del Departament 
Comercial de Televisió de Catalunya 
(TVC). La primera va ser el novembre 
passat i la segona aquest mes de 
març. I les dues vegades hem 
obtingut el mateix resultat: CiU votant 
al costat dels partits unionistes -PP, 
PSC i Ciutadans- per aprovar el 
traspàs del departament que gestiona 
la publicitat de Televisió de Catalunya 
a un grup de comunicació privat. Tot 
apunta que el concurs està més que 

beneït i que serà el Grupo Godó, 
propietari de 8TV, una televisió 
privada que aspira a ser competència 
de TV3, qui es quedarà amb el pastís 
publicitari que fins ara era de gestió i 
benefici públic. En contra 
d’aquesta controvertida decisió 
empresarial s’han posicionat ERC, 
ICV i les CUP. Fins i tot, l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), veient la 
gravetat de la situació, s’ha decidit a 
denunciar-ho en un comunicat 
públic. 

 
I és que la cosa és greu. Molt greu. 
Per poder vendre publicitat a les 
empreses anunciants cal conèixer fil 
per randa la programació actual i 
futura de Televisió de Catalunya, amb 
la qual cosa els directius de 8TV 
tindrien una informació que podrien 
utilitzar per programar i 
contraprogramar en benefici propi i en 
contra de la televisió pública catalana. 
A més, si tenim en compte que la 

publicitat representa la segona font 
d’ingressos de TVC, estarem d’acord 
que lliurar aquest departament al 
Grupo Godó és, com a mínim, 
sorprenent. Per buscar paral·lelismes 
en altres àmbits és com si 
Volkswagen informés a Peugeot sobre 
quins automòbils presentarà en els 
anys següents o si Samsung expliqués 
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a Sony quines novetats prepara per al seu pròximsmartphone.
 
A més, el contracte especifica que 
Televisió de Catalunya haurà de 
pagar 16 milions d’euros a 
l’empresa que rebi l’encàrrec de 
gestionar el seu departament 
Comercial i tot sense cap 
contrapartida en forma de quotes 
mínimes de contractació. És a dir, el 
Grupo Godó cobraria 16 milions pel 
servei de gestionar la publicitat de 
TVC, però no se li exigirien uns 
resultats mínims d’entrada de 
publicitat. Festival! 
 
I la jugada no acaba aquí. Sabeu qui 
és l’òrgan designat per avaluar i 
decidir quina empresa privada 
guanyarà el concurs? Bé, no és ben 
bé un òrgan. Seria més aviat… un 
organisme… Un organisme 
pluricel·lular… Un home, en definitiva! 
Sí. Brauli Duart, l’home que presideix 
la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals gràcies al pacte CiU-PP 
de l’anterior legislatura, decidirà ell 
solet quina empresa serà la que 
s’adjudicarà el servei. I per si encara 
hi ha cap dubte de qui rebrà el regal, 
cal saber que el director de TVC, 
Eugeni Sallent, l’home que cobra 
164.000 euros anuals, –més que el 
president de la Generalitat!- és ex-
directiu del Grupo Godó. 
 
El Grupo Godó és –de llarg- el grup de 
comunicació privat que rep més 
subvencions públiques per part del 
Govern de Convergència i Unió. A més 
de la cadena televisiva 8TV, també és 
l’editora de La Vanguardia, El Mundo 
Deportivo, RAC105 i RAC1, entre 
altres. Aquest conglomerat 
comunicatiu és propietat de Javier 
Godó Muntañola, Comte de Godó 
i Grande de España.

 
 
 
 

Font: Media.cat 
http://www.media.cat/2014/03/18/ciu-salinea-amb-lespanyolisme-per-regalar-la-
publicitat-de-tv3-al-grupo-godo/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/21092/ciu-salinea-amb-
lespanyolisme-per-regalar-la-publicitat-de-tv3-al-grupo-godo 
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DIMARTS, 1 D'ABRIL DEL 2014 

 

La UE i Rússia s'allunyen, però no gaire 

Antoni Reig 

 
 
 
 

 
 
 

Ara que Rússia ja ha finalitzat 
l'ocupació militar de la península 
de Crimea, ara que Ucraïna s'ha 
rendit retirant totes les seves 
unitats militars allí estacionades i 
sembla que resignada a la pèrdua 
de les seves unitats navals, ara ja 
sols queda el soroll polític. 
  
Les relacions econòmiques, comercials 
i financeres entre Rússia i la UE poc 
patiran.  
 
La dependència energètica (gas i 
petroli) de la major part de les 
economies de la Unió Europea (UE) 
dels subministraments de Rússia, així 
com les voluminoses inversions russes 
en els mercats financers europeus i 
les nombroses empreses europees 
establertes a Rússia conformen una 

xarxa espessa d'interessos. La UE, 
començant per Alemanya, no sembla 
disposada a sacrificar-los per salvar 
Crimea. En conseqüència, les sancions 
seran més cosmètiques que efectives 
perquè el que està clar es que Putin 
no es farà enrera. Mala sort per 
Ucraïna.  
 
Un referèndum trucat  
Un altre tema que ha de quedar clar 
és que el referèndum del passat 16 de 
març a Crimea no va servir de res. Els 
qui van anar a votar no van decidir 
res de res. El poder de decisió està en 
mans de Putin i el seu estat major 
polític rus. Va ser aquest nucli qui va 
decidir el destí de Crimea, la seva 
ocupació i incorporació a Rússia. 
Primer es van desplegar uns 20.000 
soldats per controlar el territori.

 
 
A continuació, el govern autònom de 
la República autònoma de Crimea va 
ser substituït i es va posar com a nou 

primer ministre a Serguei Axionov, 
líder d'un partit polític (Unitat Russa) 
que a les últimes eleccions no havia 
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arribat a l'u per cent dels vots.  
 
Les noves autoritats autonòmiques 
crimeanes van convocar un 
referèndum a corre-cuita, sense 
campanya electoral, sense deixar 
espai ni als partidaris ni als contraris 
d'anar a parar a Rússia. Els resultats 
del referèndum van anar en la línia de 
les últimes eleccions russes, és a dir, 
van ser manipulats. No lliguen els 
números de l'índex de participació (els 
tàtars, que són el 12% de la població, 
van decidir abstenir-se) ni els dels 
partidaris del "sí" (els ucraïnesos o 
persones de llengua i cultura 
ucraïnesa són el 22% dels habitants), 
que són més del 96%.  
 
“El referèndum va ser una 
comèdia per intentar justificar les 
decisions ja adoptades pel 
Kremlin" 
 
El referèndum va ser una comèdia per 
intentar justificar les decisions ja 
adoptades pel Kremlin. En les 
condicions en què es va celebrar no es 
pot considerar vàlid de cap de les 
maneres. Altra cosa és que el 60% de 
crimeans, de llengua i cultura russes, 
es considerin, en la seva gran 
majoria, russos, i en un referèndum 
normal segurament haurien votat que 
"sí". També una gran part de la 
població russa, des que va 
desaparèixer l'URSS, considera que 
Crimea és seva i està d'acord amb la 
seva "recuperació". Putin sempre ha 
jugat amb habilitat la carta del 

nacionalisme (imperialisme) del poble 
rus.  
 
No és un problema ètnic 
Anne Applebaum, respectada 
editorialista del diari The Washington 
Post i esposa de l'actual ministre 
d'Afers Estrangers polonès, escriu que 
"en realitat, aquest conflicte no té res 
d'ètnic, és una batalla política que 
oposa els ucraïnesos (russòfons i 
ucrainòfons) que volen viure en una 
democràcia "a la europea" on hi 
prevalguin els drets humans i l'Estat 
de dret, als ucraïnesos (russòfons i 
ucrainòfons) que donen suport a un 
règim antidemocràtic, oligàrquic i 
capitalista. És un desacord fonamental 
sobre la naturalesa de l'Estat, sobre 
les aliances internacionals del país, el 
seu sistema jurídic, la seva economia i 
el seu futur". 
 
Per la seva part, el diari rus Izvestia, 
que reflexa les opinions del poder dels 
actuals amos del Kremlin, diu que 
"Ucraïna no és un Estat, és un territori 
on viuen molts russos. I nosaltres 
defensem els russos, mentre que els 
que es consideren ucraïnesos estan 
destruint Kiev. Però nosaltres 
defensarem aquests russos des de 
Rússia". Amb aquest pensament i 
aquesta doctrina si els ucraïnesos 
segueixen enfrontant-se a l'imperi rus 
poden prendre mal en qualsevol 
moment. Ja sabem que ni els Estats 
Units, ni l'OTAN ni la UE faran res 
d'efectiu per parar els peus als amos 
del Kremlin.

 
 
Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/cronica/internacional/la-ue-i-russia-sallunyen-pero-no-
gaire-25-03-2014.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/21093/la-ue-i-russia-sallunyen-
pero-no-gaire 
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Fem la Capital de la República Catalana 
 
Des d'ERC-DC-RCat a Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, en 
Jordi Suñé i en Josep Chalmeta et demanem que participis en la 
millora del barri i de Barcelona. Us demanem que ens feu arribar 
propostes que creieu que poden fer avançar el barri i la capital de 
Catalunya. Els temes que ens podeu fer arribar poden ser diversos: 
reforçament de la capitalitat, cultura catalana, impostos, 
infraestructures, serveis socials, transport públic, medi ambient, 
seguretat, comerç, emprenedoria, talent, participació, educació, espai 
públic, urbanisme, etc. Les millors idees les discutirem per poder-les 
presentar en Comissions o en Plenari. Volem escoltar la vostra veu. 
Moltíssimes gràcies! 
 
 

 
sants@esquerra.org
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