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Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/cornut/0015-comisbotifarra-6dfatxenda 
 
LA BARRILA DE L'AVI 

 
 
Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html 
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LA PUNXA D'EN JAP  
 
 
 
 

 
 
 
Font: El Punt - LA PUNXA D'EN JAP. Joan Antoni Poch 

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

 

 
 

 

Font: El Punt - LA PUNXA D'EN JAP. Joan Antoni Poch 

http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/jap.html 
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Font: El Punt - LA PUNXA D'EN JAP. Joan Antoni Poch 

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

 

  
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-02-12-2013.html 
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Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-09-12-2013.html 
 
 
 

 
 
 
 
Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-16-12-2013.html 
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Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-23-12-2013.html 
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Font: http://galdrics.blogspot.com.es/ 
 
 
Nadala de Sants-Montjuïc per la Independència 
 

 
 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19956/nadala-de-sants-montjuic-per-la-independencia 
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Junqueras: 'Mai havíem arribat tan lluny, mai havíem sigut tants i 
mai havíem tingut tanta força' 
#votarésdemocràcia 
 

 
 
Junqueras: 'Mai havíem arribat tan lluny, mai havíem 
sigut tants i mai havíem tingut tanta força' 
#votarésdemocràcia 
 

Oriol Junqueras, president d'Esquerra 
Republicana ha afirmat aquesta tarda 
que 'l'Estat espanyol converteix la 
independència en sinònim de 
democràcia. Quan els dirigents 
espanyols ens diuen que estiguem 
tranquils, ens estan dient que ho 
hem d'estar perquè no ens 
deixaran votar, negant-nos el 
nostre dret més bàsic que és el 
dret a votar'. 
 
Segons Junqueras, 'a la comunitat 
internacional li és molt més fàcil 
posar-se al costat dels 
demòcrates, aquells que volem 
que tothom pugui votar, que 
posar-se al costat d'aquells que 
volen negar que la gent pugui 

votar'. Per això, ha volgut 'donar les 
gràcies a aquesta fàbrica de 
generar independentistes, que és 
l'Estat espanyol'. 
 
Sobre l'acord anunciat aquesta 
mateixa setmana sobre la consulta, el 
president d'Esquerra Republicana ha 
manifestat que 'mai havíem arribat 
tan lluny, mai havíem sigut tants i 
mai havíem tingut tanta força. Mai 
havíem tingut una oportunitat 
com aquesta'. 'Aquesta força que 
ens dóna la unitat, l'hem de cuidar 
entre tots. Hem de tenir clar que 
els que anirem a defensar la 
consulta no som rivals, sinó que 
som companys', ha afegit. 
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Respecte a la pregunta, Junqueras ha 
insistit en què 'per a nosaltres la 
pregunta havia de marcar 
l'horitzó al qual volíem arribar. No 
podíem renunciar a votar sobre la 
Catalunya independent, com 
reclama la majoria social del país'. 
I s'ha mostrat convençut que 'la 
pregunta que tenim és fins i tot 
millor que la que nosaltres 
proposàvem, encara que només 
sigui perquè som molts  els que la 
defensem'. 
 

El president d'Esquerra Republicana 
ha fet aquestes declaracions a l'acte 
'Votar és la via. Tots per un nou país', 
que ha tingut lloc a l'Auditori del 
Fòrum de Barcelona. L'acte, que ha 
aplegat més de 4.000 persones, ha 
comptat amb la participació dels 
escriptors Màrius Serra i Empar 
Moliner, el filòsof Josep-Maria 
Terricabras, els humoristes Peyu i 
Josep Maria Mainat, el jutge Santiago 
Vidal, la cuinera Ada Parellada, l'actor 
Juanjo Puigcorbé, i els músic Pep Sala 
i Joan Fortuny. 

 

 
http://www.esquerra.cat/actualitat/junqueras-mai-haviem-arribat-tan-lluny-mai-
haviem-sigut-tants-i-mai-haviem-tingut-tanta-fo 
 
 
 

 
 
La cua per entrar al Fòrum 
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Com s’emplena el Fòrum 
 

 

 
 
 
Escenari de l’acte



 
 

 

12 

  
 
D’esquerra a dreta Oriol Junqueras, Marta Rovira i Anna Simó 
 
 
 

  
 
Màrius Serra
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Josep Maria Terricabras 
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El jutge Santiago Vidal 
 
 
 

  
 
 
La restauradora Ada Parellada 
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Josep Ma Mainat, Empar Moliné i Juanjo Puigcorbé 
 
 
 

  
 
Màrius Serra 
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Oriol Junqueras 
 
 
 

  
 
Oriol Junqueras 
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Fotografia de família 
 
 
 

  
 
Joan Fortuny 
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Pep Sala i Joan Fortuny 
 
 

 
 
Pep Sala  
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05.12.2013 
 
Votar és la via. Tots per un #noupaís. 14D Fòrum de Barcelona 
 
 

 
 
 
El 14 de desembre al Fòrum de Barcelona ens trobem els qui volem votar per la 
llibertat del nostre país. Vine ! Apuntat-hi ahttp://www.votareslavia.cat 
 
Hi haurà l'Oriol Junqueras, Marius Serra, Santiago Vidal, Empar Moliner, Josep 
Maria Terricabras, Ada Parellada, Peyu, Josep Maria Mainat, Juanjo Puigcorbé, Pep 
Sala... 
 
Obertura de portes a les 17h i emissió en directe a youtube.com/esquerratv 
 
http://youtu.be/n5tbNsBhWl8 
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6.12.2013 
 
L'increïble retrat hiperrealista de Morgan Freeman 
 
Vídeo suggerit per l’Alfred Bou 

 

 
 
L'artista anglès Kyle Lambert resumeix en un vídeo les dues-centes hores dedicades 
a una pintura digital de l'actor. De l'il·lustrador anglès Kyle Lambert, ja en vam 
parlar el 2011 en un article dedicat a la pintura tàctil, és a dir, als artistes que 
pinten digitalment (en tots dos sentits: amb el dit i electrònicament) amb el suport 
d'una pissarreta. Ara en tornem a parlar perquè és l'autor d'un retrat hiperrealista 
de l'actor Morgan Freeman que ha causat sensació a la xarxa. Des de dilluns, quasi 
cinc milions de persones ja han vist el vídeo on es pot comprovar, en tres minuts, 
la feinada al darrere d'una pintura digital que sembla, realment, una fotografia. Per 
a fer el retrat, Lambert ha utilitzat l'aplicació Procreate per a iPad, que porta per 
lema 'creativitat sense límits', i ha necessitat dues-centes hores de feina i 
aproximadament 285.000 'ditades'. Tota aquesta feinada, explica, s'ha fet per 
mostrar 'fins a quin punt es pot acostar la lògica de la pintura cap a una veritable 
foto realista'. La imatge de Freeman no és l'única. Lambert també ha retratat a dit 
cares conegudes com Will Smith, Rihanna, Jennifer Aniston, Megan Fox..., tal com 
es pot comprovar a la web personal i al seu compte de YouTube, on mostra pas a 
pas una bona part de les seves obres.  
 
Font: Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4160041/20131205/lincreible-retrat-
hiperrealista-morgan-freeman.html  
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1642/lincreible-retrat-hiperrealista-
de-morgan-freeman 
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20.12.2013 
 
El català que va bombardejar Barcelona 
 

 
 
Històries de Can Fanga de Jordi Portabella. El vídeo tracta del bombardeig del 
general Prim contra la ciutat de Barcelona.  
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1655/el-catala-que-va-
bombardejar-barcelona 
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22.12.2013 
 
El millor 2013 al Camp Nou 
 

 
 
Autor: Daniel Camon 
 
Us desitjo bones festes amb un recull dels millors moments que hem viscut 
enguany al Camp Nou. Vídeo emès a l'Esport Club aquesta setmana. N'hi ha un 
moment que no té res a veure amb el futbol. Endevineu quin? 
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10203016908488200&set=vb.136941053
0&type=2&theater 
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23.12.2013 
 

Via Catalana: "Catalonia should have the right to vote."  
 

 
 
The citizens of Catalonia organitzed in the Catalan National Assembly (ANC) wanted 
to carry out a historic, damanding, festive, peaceful, inclusive and democratic 
event. And we wanted to make a human chain linking our country from one end to 
the other. More than 400 kilometers long, the Catalan Way towards Independence.  
 
Font: ANC 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1654/via-catalana-catalonia-should-
have-the-right-to-vote 
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25.12.2013 
 
80è aniversari del traspàs del President Francesc Macià  
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1652/80e-aniversari-del-traspas-
del-president-francesc-macia 
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1653/80e-aniversari-del-traspas-
del-president-francesc-macia 
 
Autor: Josep Esteve 
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26.12.2013 
 
Let us vote, el nou hit dels Vali Manili 
 
 

 
 
Els Mali Vanili tornen a la palestra amb un nou vídeo viral catalanista. El grup 
versiona una nadala amb el lema 'Let us vote' (deixeu-nos votar) reclamant que el 
poble català es pugui expressar lliurement a les urnes el proper 9 de novembre del 
2014. 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1650/let-us-vote-el-nou-hit-dels-
vali-manili  
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26.12.2013 
 
XIX Premis Nacionals President Lluís Companys - ERC Sants-Montjuic 
 

 
 
Organitzats pel Casal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sants-Montjuïc. Anna 
Simó i Castelló, Vicepresidenta del Parlament de Catalunya i Portaveu d'Esquerra 
Republicana de Catalunya lliura els XIX Premis Nacionals President Lluís Companys 
a les persones i entitats següents: Muriel Casals, Carme Forcadell, Germà Bel, 
Institut Nova Història, La Fageda cooperativa catalana, Gran Orient de Catalunya. 
Amb l'actuació de la Coral Poble que canta Divendres 18 d'octubre de 2013. 20,30 
hores.Teatre de Sant Medir. carrer Constitució, 17 de Barcelona.  
 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1656/xix-premis-nacionals-
president-lluis-companys-erc-sants-montjuic 
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28.12.2013 
 
The Spanish Constitutional Court 
 
Vídeo Suggerit per l'Eduard Vidal  
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1657/the-spanish-constitutional-
court 
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Agenda Nacional 
 

 
 
Més informació a: http://www.votareslavia.cat/ 

 
 
 



 
 

 

29 

Agenda Sants-Montjuïc 
 
 
Dijous 09/01/2014 
 

 
 
Benvolgut, benvolguda, 
  
Com a persona adherida a Catalunya Sí, et convoquem a l'assemblea general de l'entitat que tindrà lloc 
el proper dijous 9 de gener de 2014 al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs, al carrer Rector Triadó, 53 
(Barcelona). Aquí 1pots veure'n la ubicació. 
La primera convocatòria és a les 19.30h i la segona, a les 20h, hora que et recomanem 
arribar. L'assemblea començarà puntualment a les 20 hores. 
  
Aquesta és la primera assemblea des que ens vam constituir com a associació i com marquen els nostres 
estatuts, cada dos anys cal elegir nova junta directiva.  
  
Exposem a continuació l'ordre del dia de l'assemblea general: 
  
-Benvinguda per part del president. 
-Balanç període 2012-2013. 
-Comunicat de canvi de seu. 
-Elecció de càrrecs a la junta directiva. (Us recordem que la junta directiva està formada pel president, 
secretari, tresorer i dos vocals, i els càrrecs s'exerceixen durant un període de dos anys). 
-Presentació de les diverses candidatures i proposta d'objectius i estratègies. 
-Votació en cas de més d'una opció. 
-Presentació de la junta elegida. 
-Torn obert de precs i preguntes. 
  
Si vols afegir algun punt en l'ordre del dia, cal que ens ho facis saber abans del dia 4 de gener enviant 
un correu a catalunyasi.20n@gmail.com. 
  
 
 
Aprofitem per comunicar-te que l'actual junta directiva es torna a presentar amb l'Alfred Bosch com a 
president, Jordi Redondo com a secretari, Judit Valentines com a tresorera, i Núria Clotet i Gemma 
Ferrer com a vocals. 
  
Cordialment et saluda, 
 
Alfred Bosch i Pascual 
President Catalunya Sí 
 
  
 
 
 

                                    
1 
https://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Rector+Triad%C3%B3,+53,+0801
4+Barcelona&aq=&sll=41.375361,2.137055&sspn=0.005676,0.011362&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear
=Rector+Triad%C3%B3,+53,+08014+Barcelona&t=m&z=16%3E 
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DIMECRES 25 DE DESEMBRE DE 2013 

L’homenatge al President Macià, tret de sortida d’un any apassionant 
 

 
 

Avui, com cada any, la Federació de 
Barcelona d’ERC ha rendit homenatge 
al President Macià en el 80è aniversari 
de la seva mort. L’acte ha servit de 
tret de sortida a un any políticament 
decisiu i apassionant. 
 
La presidenta del partit a 
Barcelona, Patrícia Gomà, ha 
demanat coratge, audàcia, valentia i 
perseverança atès que tenim 
l’oportunitat de canviar el curs de la 
nostra història i ha fet una crida a 
mantenir la il·lusió. 
 
Oriol Amorós, diputat per Barcelona, 
ha afirmat que “busquem la llibertat, 
però volem ser lliures per assumir la 
responsabilitat i fer un país molt 
millor”. 
 

El diputat al congrés Alfred Bosch ha 
recordat que Macià va ser un convers 
que va renunciar a tot quan es va 
adonar que l’enemic del seu poble era 
l’estat espanyol. “En el nostre país hi 
ha molta gent que també ha fet 
aquest pas. Ara volem aquests 
conversos perquè els necessitem. Els 
que s’afegeixen a la nostra causa són 
la nostra gent”. 
 
Ha tancat l’acte el president del grup 
municipal Jordi Portabella. “No 
podem acceptar la mentida com a 
valor. Hem de ser actius per 
desmuntar arguments febles i 
mentides”. També ha recordat que “hi 
ha molta gent que ho passa malament 
a causa de la crisi i nosaltres ens hem 
d’oferir per ajudar-los”. 
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L’acte ha comptat amb la interpretació 
del “Cant dels Ocells”, “el Rossinyol”, 
“Venim del nord, venim del sud” i “Els 

Segadors” a càrrec del violoncel·lista 
Diego Flores. 
 
 
 

http://bloc.esquerrabcn.cat/2013_12_01_archive.html 
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DIUMENGE 22 DE DESEMBRE DE 2013 

Per Nadal commemorem el 80è aniversari de la mort del President Macià 
 

 

 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2013/12/per-nadal-commemorem-el-80e-
aniversari.html 
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DIVENDRES 20 DE DESEMBRE DE 2013 

Barcelona dóna suport al Referèndum de 2014 a proposta d'ERC 
 

 
 
El Ple de l'Ajuntament de Barcelona 
ha aprovat la proposta 
d'ERC+DCat+RCat per la qual la 
capital es posiciona a favor de 
celebrar un referèndum per 
decidir el futur de Catalunya el 
pròxim 9 de novembre de 2014. A 
més a més dels republicans, CiU i ICV 
també han donat suport a la 
proposició presentada i defensada 
per Jordi Portabella. El PP i el PSC 
hi han votat en contra, però dos 
regidors socialistes han abandonat el 
seu lloc en el moment de la votació. 
 
Portabella ha defensat la seva 
proposta deixant clar que “Barcelona 
com a capital del país ha de liderar 
l'exercici del dret a decidir”. En aquest 
sentit, ha recordat que “després de 
l'acord entre una majoria de les forces 
polítiques que composen l'arc 
parlamentari català, l'anunci de 
celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya per al 9 de 
novembre de 2014 cal considerar-ho 
com un fet històric i, per damunt de 
tot, com un triomf de la democràcia al 
nostre país”. 
 

“La democràcia prevaldrà sobre la 
Constitució espanyola” 
El republicà ha explicat, dirigint-se al 
PP i el PSC, contraris a la consulta, 
que en dret internacional “quan hi ha 
una contradicció entre la legalitat 
constitucional d'un estat i la voluntat 
democràtica d'un poble part d'aquest 
estat, preval sempre la voluntat 
democràtica d'aquest poble”. 
 
D'altra banda, el líder independentista 
no ha volgut deixar l'ocasió de 
contradir Mariano Rajoy que fa uns 
dies va assegurar que cap constitució 
del món reconeixia el dret a decidir. 
En aquest sentit, Portabella ha llegit, 
com exemples, fragments de la 
Constitució de Portugal i la de Brasil 
on es reconeix explícitament el dret a 
l'autodeterminació dels pobles. 
 
“És votant com s'és demòcrata” 
Portabella ha seguit defensant la seva 
proposta posant de manifest que “no 
és la llei la que determina la voluntat 
ciutadana”. I ha afegit que “és un 
menysteniment no fer cas a les 
majories socials”, fent clara referència 
a la negativa del PP i del PSOE 
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d'autoritzar un referèndum 
d'autodeterminació de Catalunya. 
 
Finalment, la proposició ha estat 
aprovada. I a més a més de donar 
suport al referèndum de 2014, insta al 

govern municipal a “col·laborar amb 
el Parlament de Catalunya i la 
Generalitat per tal de fer possible el 
referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya”. 

 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2013/12/barcelona-dona-suport-al-referendum-de.html 
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El dia a dia d’en Jordi Portabella 
 
Portabella: 'La suposada entesa entre PSC, PP i ICV és un pacte enverinat' 
 
05/12/2013 
 

 
    
 

Jordi Portabella ha afirmat aquest 
matí que l’estratègia del PSC, PP i ICV 
per tombar l’alcalde Trias arran dels 
Pressupostos, tal com revela avui 'El 
País', es deu a l’objectiu de “debilitar 
Barcelona en el moment 
transcendental que vivim 
nacionalment i social”. I en aquest 
sentit ha assegurat que “són partits 
que fan el joc als interessos de 
Madrid”. 
 
Portabella recorda quan ell els va 
adreçar una carta per crear una Taula 
de negociació mitjançant la qual 
permetés buscar un denominador 
comú i poder aprovar els 
Pressupostos. Llavors, “ells van 
renunciar a arribar a un acord 
constructiu que permetés aprovar els 

pressupostos i ara, en canvi sembla 
que posin d’acord en dificultar la 
governabilitat de la ciutat”. Per 
Portabella, “les aliances són per 
construir, no per desconstruir”. 
 
Portabella, tal com ja va dir en el Ple, 
no entén de quina mena de majories 
estan parlant quan “el PSC i ICV es 
posen d’acord per anar del bracet 
amb el PP” amb tot el que significa pel 
model de ciutat que defensen 
cadascun d'ells. “Mentre el PSC i ICV 
vagin del bracet amb el PP no ens 
entendrem”. “Me’n faig creus que PSC 
i ICV votin amb aquells que tanquen 
el Canal 9, fan la Llei Wert, la Llei 
d’Unitat de Mercat i retallen sense 
aturador les competències municipals 
i autonòmiques”. 

 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=399 
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Portabella: “Treballarem per derogar la nova Ordenança de Terrasses el 
2015” 
 
10/12/2013 
 

 
 

 
ERC+DCat+RCat ha votat en contra 
de la nova Ordenança de Terrasses de 
Barcelona que el govern de CiU ha 
aprovat amb els vots favorables del 
PP després de considerar innecessari 
el tràmit d'urgència amb el qual s'ha 
inclòs a la Comissió d'Habitat Urbà. 
 
Per Jordi Portabella, president del 
grup municipal independentista de 
l'Ajuntament, ha assegurat que 
“l'aprovació d'aquesta ordenança no 
és urgent perquè no és un tema 
sobrevingut i es tracta d'un projecte 
normatiu suficientment important com 
perquè l'estudi de la norma proposada 
es faci amb deteniment”. Dit això, el 
republicà s'ha referit a la pinça entre 
CiU i PP: “Quan els interessa uneixen 
esforços amb un liberalisme extrem 
que ningú reclama i que només 
obeeix a postures neoliberals i 
doctrinals”. 
 
En aquest sentit, Portabella ha deixat 
clar que “no comparteixo de cap de 
les maneres que es pugui destinar fins 
a un 50% de l'espai disponible per als 

vianants a posar-hi terrasses i 
vetlladors”. Més tenint en compte que 
aquest 50% es determina pel conjunt 
del carrer, possibilitant que en trams 
concrets del carrer es superi aquest 
50% si en altres trams del carrer es 
queda per sota. “Les voreres són pels 
vianants, no per les terrasses ni per 
les activitats econòmiques 
extraordinàries que se'n puguin 
derivar”. Per exemple, La Rambla de 
Catalunya té trams amb bars i 
restaurants i altres trams on 
predominen els comerços. Per això, 
explica el republicà, “ens podríem 
trobar trams de La Rambla de 
Catalunya on els vianants passegen 
en fila índia i altres trams sense cap 
terrassa i vetllador. Això no tindria 
cap sentit”. 
 
Pels independentistes i progressistes 
barcelonins, aquesta no és una 
ordenança per preservar l'espai 
públic. Per Portabella “s'està produint 
una degradació en l'àmbit de la 
qualitat de l'espai pública de la 
ciutat”. Per aquest motiu, ha anunciat 
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que des del grup municipal 
d'ERC+DCat+RCat “treballarem 
perquè aquesta Ordenança de 
Terrasses no s'apliqui mai” i ha 
anunciat que “ho portarem en el 
pròxim mandat per derogar una llei 
que denota un ultraliberalisme 
extrem". 
 
D'altra banda, el líder dels republicans 
tampoc comparteix el fet que es 
pretengui escalfar l'aire lliure. 
“Barcelona és una ciutat mediterrània, 
on hi fa fred poques setmanes l'any, 
però això sí, amb una qualitat de l'aire 

per sota del que estipula la UE i amb 
uns episodis de contaminació com el 
que estem vivint aquests dies. No 
entenem, doncs, que haguem de 
permetre posar estufes a les 
terrasses”. 
 
Finalment, des de la coalició 
sobiranista tampoc es comparteix que 
es pugui usar taules i cadires com a 
suports publicitaris, com tampoc que 
aquesta ordenança liquidi 
subtancialment l'Ordenança dels Usos 
del Paisatge Urbà. 

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=400 
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Primera passa perquè BCN recuperi els espais de la ciutat que són 
propietat de l'Estat espanyol 
 
12/12/2013 
 

 
 

La Comissió de Presidència de 
l'Ajuntament ha aprovat amb el vot 
favorable de tots els grups municipals, 
amb l'excepció del PP, una proposició 
d'ERC+DCat+RCat per tal que 
l'Ajuntament presenti, en un termini 
de 3 mesos, un informe sobre els 
solars, edificis i propietats de l'Estat 
espanyol a Barcelona. En aquest 
document hi hauran de figurar els 
corresponents metres quadrats de sòl 
i de sostre, el seu valor cadastral i el 
seu ús actual. També caldrà identificar 
aquells que provenen de cessions de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
L'objectiu de la proposta dels 
independentistes és, tal i com ha 
explicar el regidor Laporta, “que el 
govern municipal recopili aquesta 
informació i ens la faciliti, i si és el 
cas, s'iniciï el procés de reversió de la 
cessió dels béns de l'Estat espanyol o 
bé s'estableixin convenis per la seva 
alineació preferent a favor de 
l'Ajuntament de Barcelona”. 

 
Laporta ha recordat que aquesta 
proposta s'emmarca en l'acord 
adoptat entre ERC+DCat+RCat i el 
govern municipal per l'aprovació del 
PAM. “El nostre acord 'Una ciutat al 
servei de la construcció de la capital 
d'Estat', comença dient que Barcelona 
ha de tenir més poder de decisió per 
poder obtenir tot el pes polític, 
econòmic i social que té qualsevol 
capital”, ha explicat el regidor 
sobiranista. 
 
En aquest sentit, els independentistes 
han argumentat que “en el procés de 
construcció de les estructures de 
capital d'Estat, és important que 
Barcelona tingui present quines 
propietats de la ciutat estan 
registrades a nom de l'Estat espanyol 
i sota quines circumstàncies es va 
procedir a aquest registre, és a dir, si 
va ser a través d'una cessió 
municipal”, ha apuntat. 

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=401 
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Text sencer de la proposta perquè Barcelona doni suport al referèndum de 
2014 
 
17/12/2013 
 

 
     

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 
 
JORDI PORTABELLA I CALVETE, en la seva qualitat de Regidor President del Grup 
Municipal d’Unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat) a l’Ajuntament de Barcelona, 
actuant en el seu nom i representació, manifesta: 
 
I. Davant la insatisfactòria situació institucional, competencial i política entre 
Catalunya i l’Estat Espanyol així com l’actual situació de bloqueig polític, financer, 
social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de 
Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític 
de Catalunya a través de diverses formes. 
 
II. El 30 de setembre de 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de 
nou Estatut d'Autonomia de Catalunya amb 120 vots favorables (del CiU, PSC, ERC 
i ICV, el 89% dels diputats i diputades) i 15 vots en contra (del PP). Aquesta 
proposta d’Estatut fou aprovada el maig de 2006 per les Corts Generals espanyoles, 
després d'una substancial modificació, i el 18 de juny de 2006 va ser ratificada en 
referèndum pel poble de Catalunya amb un 73,9% de vots a favor. El nou Estatut 
va ser una proposta de tall federal amb una intenció clara: facilitar l'encaix de 
Catalunya dins l'Estat espanyol mitjançant una relació bilateral. 
 
III. Davant de l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el 9 
d’agost de 2006, el Partit Popular i les Comunitats Autònomes de Múrcia, la Rioja, 
Aragó, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, així com el Defensor del Pueblo, 
van interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. l, 
malauradament, el juliol de 2010 aquest Tribunal va emetre sentència anul·lant 
articles substancials i fent inviables pilars bàsics de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, com el reconeixement nacional, més autonomia fiscal o el blindatge de 
la llengua catalana. 
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IV. La sentència en contra de l’Estatut ha esdevingut un punt d’inflexió a partir del 
qual el poble de Catalunya i el seu Parlament hem expressat el nostre desencís i la 
nostra sobirania amb diverses ocasions: en la manifestació del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim», l’11 de setembre de 2012 sota el 
lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de 
data 27 de setembre de 2012, que constatava la necessitat que el poble de 
Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu 
mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013, la constitució del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el 26 de juny de 2013, la Via Catalana cap a la 
Independència de l’11 de setembre d’enguany i l’acord entre CiU, ERC, ICV-EUiA les 
CUP i el Govern de la Generalitat de Catalunya del 12 de desembre de 2013 pel que 
es concreta una data (el 9 de novembre de 2014) i una pregunta (vol que 
Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que Catalunya esdevingui un 
Estat Independent?) per a la celebració d’un Referèndum a tots els municipis del 
país. 
 
V. Barcelona, Capital de Catalunya, vol ser i serà al capdavant de la defensa de 
l’exercici del dret a decidir, i està compromesa a promoure que entitats, 
associacions i agents econòmics se sumin també a aquest procés democràtic. No en 
va, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va acordar, el 24 de juliol de 
2013, l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
VI. L’exercici del dret a decidir ha de ser sinònim d’un procés democràtic, 
transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament 
del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de 
la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de 
Portaveus de 12 de setembre de 2011, formula la següent: 
 
PROPOSICIÓ / DECLARACIÓ DE GRUP 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Barcelona a la celebració el dia 9 de 
novembre del 2014 del Referèndum que consultarà, en els termes acordats i amb la 
pregunta majoritàriament pactada, al poble de Catalunya. 
 
2. Instar el govern municipal a col·laborar amb el Parlament de Catalunya i la 
Generalitat de Catalunya per tal de fer possible el Referèndum sobre el futur polític 
de Catalunya. 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=403 
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Portabella vol que Barcelona doni suport al referèndum del 2014 
 
17/12/2013 
 
 

 
 

 
 
Jordi Portabella, president 
d’ERC+DCat+RCat a l’Ajuntament de 
Barcelona, ha anunciat que aquest 
divendres presentarà una proposició 
al Plenari per tal que la ciutat doni 
suport explícit a l’acord per celebrar 
una consulta d’autodeterminació per 
decidir el futur polític de Catalunya el 
9 de novembre de 2014. El republicà 
vol que “Barcelona lideri l’exercici del 
dret a decidir” i que els regidors de la 
capital votin a favor de la data i la 
pregunta acordada per dos terços del 
Parlament de Catalunya. “La capital 
no pot quedar al marge de processos 
que determinen el futur de la nació”, 
ha dit. 
 
Així, la proposta dels independentistes 
demana explícitament “manifestar el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona a 
la celebració el dia 9 de novembre del 
2014 al referèndum que consultarà, 
en els termes acordats i amb la 
pregunta majoritàriament pactada, al 
poble de Catalunya”. Al mateix temps, 
la proposició insta al govern municipal 
a “col·laborar amb el Parlament de 
Catalunya i la Generalitat de  
 

 
 
Catalunya per tal de fer possible el 
referèndum sobre el futur polític de  
 
Catalunya”. “L’important és que la 
majoria de l’Ajuntament doni suport a 
l’acord de referèndum tenint en 
compte el paper determinant de la 
capital perquè, a nivell poblacional, 
bona part del referèndum ens la 
juguem a Barcelona”, ha reblat 
Portabella. 
 
En l’exposició de motius de la 
proposta, els republicans repassen 
tots els intents de Catalunya per 
millorar el seu autogovern dins del 
marc espanyol i els successius cops 
de porta rebuts per les institucions de 
l’Estat. [ Pots llegir el text sencer de 
la proposició, aquí: 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id
=403 ] 
 
En aquest sentit, la coalició 
sobiranista i progressista considera 
que “Barcelona, capital de Catalunya, 
vol ser i serà al cap davant de la 
defensa del dret a decidir, i està 
compromesa a promoure que entitats, 
associacions i agents econòmics se 
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sumin també a aquest procés 
democràtic”. Finalment, recorden que 
el Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona va acordar, el 24 de juliol 
de 2013, l’adhesió de Barcelona al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=402 
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Portabella vol que l'Ajuntament expliqui els beneficis del Transport Públic 
per reduir la contaminació 
 
20/12/2013 
 

 
 

Jordi Portabella demanarà a l'Alcalde 
Xavier Trias, formulant-li un prec al 
Plenari, que el govern municipal faci 
una campanya dirigida als conductors 
de vehicles privats per sensibilitzar-
los sobre els avantatges d'utilitzar el 
transport públic tant per la salut com 
pel medi ambient, en especial durant 
els episodis de contaminació 
atmosfèrica persistent. 
 
Després de sol·licitar al govern que es 
plantegi seriosament aplicar 
restriccions de trànsit al centre de 
Barcelona en episodis de contaminació 
i que aquest ho considerés precipitat, 
Portabella intentarà convèncer els 
convergents que la qualitat de l’aire 
afecta greument la salut de les 
persones i que cal revisar i actualitzar 
l’estratègia per atendre les directrius 

europees i reduir el nombre de morts 
per pol·lució. 
 
La qualitat de l’aire és una de les 
preocupacions sobre les quals ha 
insistit més el grup 
d'ERC+DCat+RCat. Així, sense tenir 
en compte les iniciatives presentades 
a la Comissió de Seguretat i Mobilitat 
referents al distintiu de qualitat 
ambiental en equipaments culturals, 
“pel cap baix hem presentat 12 
iniciatives relatives a la qualitat de 
l’aire en aquest mandat”. Mesures  
que s’han caracteritzat per incidir en 
tres aspectes: cercar fórmules per 
tractar els episodis greus de 
contaminació, millorar el mesurament 
i l’obtenció de dades i l'implicació de 
la ciutadania en la millora de la QA. 

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=404 
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Nou impuls a l'Aliança Lliure Europea. Nova imatge, web i vídeos 

Benvolguts/des, 

Com probablement ja sabreu, l’Aliança Lliure Europea (ALE) és el nostre partit 
polític europeu. L’ALE, que suma ja més de 30 anys d’història, reuneix a quaranta 
formacions polítiques progressistes de diferents estats europeus que representen la 
diversitat nacional, cultural i lingüística realment existent a Europa. Allò que ens 
uneix a tots els membres de l’ALE, més enllà de la nostra aposta per la integració 
europea, és la defensa dels drets col·lectius de les nacions sense estat i de les 
minories nacionals. Durant la present legislatura (2009-2014), les formacions de 
l’ALE hem aportat 7 diputats al Parlament Europeu, integrats dins del grup 
Verds/ALE, el quart més gran de la cambra. 

Des de l’ALE, per encarar amb forces renocades un nou període decisiu per Europa, 
hem renovat recentment la nostra imatge. El passat  13 de novembre vàrem 
presentar a Brussel·les el nou logotip així com la nova pàgina web. Us animo a que 
entreu al nou web (www.e-f-a.org http://www.e-f-a.org/home/) i us doneu d’alta al 
butlletí de notícies (newsletter) per mantenir-vos al corrent de l’activitat de l’ALE i 
dels seus partits membres. 

Hem preparat també dos vídeos en anglès on expliquem de manera clara i senzilla 
què és l’ALE (aquí http://vimeo.com/74439014) i què és el dret a decidir (aquí 
http://vimeo.com/75948985). El camí del nostre país cap a la independència, la 
nostra lluita per poder decidir el nostre futur polític votant el 2014, apel.la als 
nostres drets democràtics, que són drets fonamentals reconeguts als tractats 
europeus. Des de l’ALE posarem l’èmfasi en que Europa, que viu diferents 
processos paral·lels d’autodeterminació, ha de ser garant d’aquests drets. 

També us animo a seguir-nos a Facebook, Twitter i el canal de Youtube. 

Ben cordialment, 

Jordi Solé i Ferrando 
Secretari General de l'ALE 
Vicesecretari general de Relacions Institucionals i Internacionals d'Esquerra Republicana 
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DIMARTS, 10 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
Masovers urbans? Alternativa de l'habitatge? Iniciativa realment interessant 
per tots els barris. La masoveria del segle XXI 
 

Article suggerit per l'Alfred Bou 
 
 
 

 
 
 
 
Autor/s: Glòria Ribugent, Paula Solanas 

La masoveria del segle XXI 

La cessió d'un habitatge a canvi de rehabilitar-lo és una alternativa cada 
vegada més freqüent a casa nostra 
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Cases sense gent i gent sense casa. 
L’esclat de la bombolla immobiliària 
ha deixat un rastre d’uns 450.000 
habitatges buits a Catalunya. En 
aquest context, la masoveria urbana 
ha irromput als Països Catalans per 
trencar el paradigma de la propietat 
privada amb un sistema que beneficia 
tant propietaris com llogaters. 
Al barri barceloní de Can Baró (a 
Horta-Guinardó), després de mesos 
d’esforç i moltes jornades de treball, 
ja funciona el primer projecte de 
masoveria urbana a Barcelona. La 
iniciativa ha estat impulsada per sis 
joves, “cansades dels preus abusius 
dels lloguers” i amb una forta voluntat 
d’independitzar-se, que s’han 
compromès a reformar la finca Xalet 
Mercedes. 

Així es com va néixer el projecte 
MULA (Masoveria Urbana per a la Llar 
Alternativa), una aposta valenta per 
un habitatge deslligat de les regles del 
mercat. Com explica la Duna 
Homedes, una de les masoveres, 
després de “pentinar” diversos barris 
buscant casa buides i, gairebé per 
casualitat, van topar-se amb el Xalet 
Mercedes, un edifici modernista de 
1924. 
  

Una casa amb història 
La propietat pertanyia a una dona 
gran que hi vivia sense llum ni aigua 
corrent, tancada i barrada, i mal 
alimentada. Després de diversos 
robatoris, Serveis Socials va decidir 
que el millor era traslladar-la a una 
residència. Gràcies a la mediació de 
la Cooperativa Integral Catalana, que 
va conèixer el projecte MULA a través 
del seu blog, van aconseguir posar-
s’hi en contacte i convèncer-la de 
pactar el contracte de masoveria 
urbana. 
Arrel de l’acord, la casa va passar a 
estar cedida a la cooperativa. Com 
afirma la Duna, d’aquesta manera 
pretenen obrir la porta a anar 

renovant la gent que visqui al Xalet. 
Malgrat que la idea inicial era visitar 
periòdicament la propietària i 
mantenir-la al corrent de l’estat de la 
casa, la direcció de la residència els 
ha prohibit seguir anant-la a veure 
perquè no són familiars. 

D’aquí a cinc anys, les masoveres 
hauran d’haver reforçat les velles 
bigues de fusta, arreglar el sostre 
caigut del primer pis i fer la 
instal·lació elèctrica i d’aigua corrent. 
A canvi, no hauran de pagar lloguer, 
però s’han compromès a treballar 
unes cinc hores setmanals en la 
rehabilitació de la casa. 

Una iniciativa col·laborativa 
Per finançar les reformes, van iniciar 
una campanya de crowdfunding a 
través del qual han aconseguit 
recaptar 5.611€. A banda del suport 
econòmic, els mecenes també han 
contribuït amb material i mà d’obra, 
una idea que van impulsar elles 
mateixes perquè anava d’acord amb 
la vessant col·laborativa del projecte. 
Si tot va bé, les obres acabaran als 
voltants del mes de febrer. Segons 
han pactat amb el paleta, el qual farà 
les tasques més complicades, elles 
contribuiran amb el muntatge de les 
finestres, els acabats i la retirada de 
les runes, per tal de poder-se ajustar 
al pressupost. 

Per avançar algunes d’aquestes 
feines, van instaurar fa uns mesos “El 
dia de l’amic”, una jornada de treball 
a la setmana durant la qual 
convidaven amics, familiars i veïns a 
participar en la reforma de la casa. 

El projecte del Xalet Mercedes no 
només pretén donar una nova vida a 
un habitatge en mal estat, sinó arribar 
a convertir-se en un espai social dins 
de Can Baró. Segons expliquen les 
masoveres, han tingut una bona 
rebuda per part dels veïns els quals 
han vist poc a poc com els diferents 
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espais exteriors de la casa deixaven 
de semblar pràcticament un abocador 
de deixalles. Ara la seva intenció és 
obrir les portes al barri a través 
d’activitats, concerts, xerrades o, fins 
i tot, la primera Oficia de Masoveria 
Urbana de Barcelona. 

La idea, però, no és nova. El terme 
“masoveria urbana” troba les seves 
arrels en el concepte de la masoveria, 
un contracte d’habitatge que 
consisteix en què el masover viu a la 
finca o mas i s’encarrega de la seva 
explotació agrícola a canvi d’un 
percentatge dels resultats. Aquest 
tipus d’acord va aparèixer a Catalunya 
a la baixa edat mitjana, es va 
generalitzar al segle XVI i va ser la 
fórmula bàsica de contractació agrària 
fins a finals del XIX. 

Per contra, la masoveria urbana va 
néixer al centre d’Europa i al Regne 
Unit dels anys 80, com una 
alternativa a l’habitatge que es 
contraposava al fenomen okupa. Amb 
els anys aquesta pràctica s’ha anat 
popularitzant en altres països, malgrat 
que no ha estat mai gaire estesa. 
Malgrat tot, a Catalunya se’n poden 
trobar molts altres casos. 

El projecte social de la Fundació 
SerGi 
A les comarques gironines, per 
exemple, la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social (SerGi) promou 
aquest tipus de contracte perquè 
persones amb pocs recursos puguin 
accedir a un habitatge digne, dins 
d’un programa més ampli d’accions 
per garantir el dret a l’habitatge. Des 
que s’ha engegat el projecte, a finals 
del 2012, l’entitat ja ha posat en 
funcionament sis projectes de 
masoveria urbana a Girona i Lloret de 
Mar. 
En aquest cas, la Fundació té un rol 
molt important en tot el procés. Un 
cop han trobat propietaris interessats 
fan una valoració dels seus immobles 
per poder preparar el contracte. A 

partir d’aquí, tal com explica Bru 
Pellissa, director tècnic de la 
Fundació, es fa un seguiment dels 
usuaris, tan per assegurar-se que 
compleixen el contracte com per 
realitzar un acompanyament 
socioeducatiu, donant suport en altres 
problemàtiques socials. 

La Fundació també s’encarrega del 
cost de les reformes, que paga 
mitjançant una subvenció de “la 
Marató de TV3 per la pobresa” del 
maig del 2012. A canvi, els masovers, 
han de realitzar les reformes i pagar 
un lloguer molt reduït, d’uns 100 o 
150 euros. Tot i així, la subvenció de 
La Marató que ha permès tirar 
endavant el projecte ara s’ha acabat, i 
la Fundació haurà de buscar altres 
vies de finançament. 

Promoció de la masoveria a Sant 
Cugat 
L’Administració local també veu en la 
masoveria urbana una alternativa a 
vies tradicionals d’accés a l’habitatge 
com ara els pisos de protecció oficial. 
Tal com explica Raül Grangé, regidor 
de Serveis Socials i Habitatge de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
aquest tipus de contractes “són un 
benefici per a tothom”. Des de la 
primavera d’enguany, l’Oficina Local 
d’Habitatge de la població ha iniciat 
tasques d’assessorament i 
documentació per tal de donar més 
seguretat jurídica tant a propietaris 
com aspirants a masovers. 
A més de la redacció d’un model de 
contracte, l’Oficina pretén avaluar 
l’estat dels immobles per determinar 
les obres que hi calen i el termini per 
a fer la rehabilitació. D’aquesta 
manera es podrà fer un seguiment de 
com avancen les reformes i controlar 
que es compleixi el contracte. Segons 
afirma Grangé, aquest programa es 
vol combinar amb polítiques socials 
que garanteixin ajudes per facilitar un 
habitatge més assequible a famílies 
amb dificultats econòmiques. “El perfil 
de masover és més aviat jove, 
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sobretot parelles, que busquen un 
intercanvi que no estigui basat en els 
diners”, comenta Grangé. 

Davant de totes aquestes propostes, 
cada cop són més els propietaris que 
veuen en la masoveria urbana una 
manera de donar valor a immobles en 

desús o mal estat. El fenomen s’ha 
instal·lat a les ciutats per capgirar el 
nostre concepte tradicional de 
propietat a través de projectes que 
volen emfatitzar el dret universal a un 
habitatge digne. La masoveria, 
reinventada, ha tornat al segle XXI. 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4151276/20131022/masoveria-segle-xxi.html 
 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19969/masovers-urbans-
alternativa-de-lhabitatge-iniciativa-realment-interessant-per-tots-els-bar 
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DIMECRES, 11 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
Les JERC Sants-Montjuïc organitzen una xerrada sobre els 
pressupostos. 

Crònica: Albert Delgado - Fotografies: Pepe i JERC Sants-Montjuïc 

 

 

 

El dimarts 10 de desembre, en el 
marc de la campanya "Jove, 
enfronta't al present!", les JERC 
Sants-Montjuïc vam organitzar a la 
sala d'actes de Cotxeres de Sants una 
xerrada sobre els pressupostos del 
2014 amb Albert Castellanos, 
secretari de política econòmica i 
treball d'ERC. 
 
En Castellanos va comentar que els 
pressupostos que s'han presentat no 
són els que es mereixen els ciutadans 
de Catalunya, però que l'escassetat 
de recursos de la Generalitat de 
Catalunya, agreujada pel dèficit fiscal 
estructural del 8% del PIB i els 

9.375,7 milions d'euros 
d'incompliments del Govern Central 
amb la Generalitat , provoquen que hi 
hagi poc marge per elaborar els 
comptes. 
 
L'objectiu dels pressupostos ha estat 
evitar més retallades; amb aquest 
objectiu, ERC ha pactat amb CiU la 
incorporació de nous impostos per 
augmentar els ingressos en temes 
com la recuperació de l'impost de 
successions per a rendes altes o el 
gravamen sobre l'emissió de gasos 
contaminants. Per altra banda, davant 
la greu situació actual, ERC ha 
negociat l'augment de les partides 
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dedicades a situacions d'emergència 
social, com el PIRMI o les beques 
menjador, i la creació d'un pla contra 
la pobresa infantil. 
 
Finalment, Castellanos va remarcar 
que ERC ha pactat aquests 

pressupostos partint de la idea que 
aquests han de ser els darrers 
pressupostos autonòmics, i que el 
nostre objectiu ha de ser assolir la 
independència per tal de poder 
gestionar els nostres recursos 
lliurement.

  
 

 
 
Albert Castellano i Albert Delgado 
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Albert Castellano i Albert Delgado 

 

 

 

 

 

Albert Castellano 



 
 

 

52 

 
 
 Albert Castellano 
 

 
 
Albert Castellano 
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Albert Castellano 
 
 

 
 
Albert Castellano i les JERC de Sants-Montjuïc 
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DIMARTS, 17 DE DESEMBRE DEL 2013 

El Gran Wyoming: 'PP: un partit secessionista' 

 
Article suggerit per en Miquel Pubill 

 
 

 
 
La reactivació dels moviments 
secessionistes neix o es fa? Aquesta 
és la qüestió de fons, perquè de 
partits, moviments i ciutadans 
independentistes sempre n'hi haurà 
mentre es mantingui la figura de 
l'estat, en la qual, per més que s'hi 
entestin, no pot haver-hi cap figura 
jurídica ni retòrica que obligui tothom 
a sentir-s'hi còmode com a comunitat 
autònoma o nació, ni tan sols com a 
individu. Sí, ja he llegit que l'article 8 
de la constitució diu que l'exèrcit 
garanteix la unitat territorial, però jo 
parlo de democràcia, i no d'imposició 
per les armes. 
 
Doncs això, m'agradaria reflexionar 
sobre l'auge o exacerbació dels 
moviments independentistes que 
tenen en aquest govern i en el seu 
partit una ganga. Quan Aznar va 
arribar al poder, els partits 
independentistes eren gairebé 
marginals; quan se'n va anar després 
de vuit anys, governaven en coalició a 
les comunitats de Galícia i Catalunya, 
i al País Basc tenien una presència 
espectacular en institucions i 
municipis. 
 
Per mi, Espanya, com a mapa, ha 
quedat molt escaient, té de tot; com a 
selecció de futbol, molt bé; en ganes 
de conya, els millors; però com a 
portadors de valors eterns, segons 

que ens definia José Antonio Primo de 
Rivera, som una espècie a abolir. Tots 
els valors que ens distingeixen de la 
resta tenen a veure amb el lladronici, 
la corrupció i el pillatge. És en això, 
sobretot, que som la reserva 
espiritual d'Occident i destaquem. 
 
No ocupem un lloc preferent entre les 
nacions de prohoms que han fet 
avançar la civilització i la ciència, i els 
pocs que han transcendit van acabar 
els dies a la foguera o en la indigència 
després de passar per la garjola. 
Recomano al lector que miri l'índex 
onomàstic de qualsevol enciclopèdia 
de la ciència d'aquestes que hi ha a 
les grans superfícies i busqui un 
cognom espanyol entre els centenars i 
centenars que han dedicat la vida a 
fer el món més habitable, més segur i 
menys dolorós. 
 
No, nosaltres no ens dediquem a això, 
i ara que teníem la possibilitat, per 
primera volta, de deixar treballar els 
nostres científics, els nostres 
governants han donat prioritat 
absoluta a l'economia, a la seva, és 
clar, a la pròpia, no pas a procurar pel 
nostre benestar, i els han fet fora, els 
han beneïts i els han animats en 
aquest esperit aventurer que els porta 
a mesurar les seves possibilitats a 
l'estranger. Però els nostres pròcers 
volen que estimem Espanya, les 
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essències d'Espanya, allò que té 
d'abstracte, mentre la converteixen 
amb nocturnitat i traïdoria en una SL 
que reti dividends comptants a les 
empreses que els esperen en els 
consells d'administració. 
 
Els qui llegim la premsa de tant en 
tant o, com és el meu cas, rebem 
informació per totes bandes per causa 
de la feina, som immergits en un 
malson insuportable. A algú se 
n'estranya, amb tot això que passa, 
de l'auge dels moviments 
independentistes? 
 
És que, a més de fer-la grossa i de la 
manera com emparen en comandita la 
corrupció, cridant al toc d'unitat, el 
silenci i la solidaritat amb el 
presumpte, animant-lo i pagant-li la 
defensa (recordem el cas Bárcenas, 
l'advocat corria a compte del partit, o 
Trillo, que va cobrar una substanciosa 
minuta per coordinar la defensa dels 
implicats en el cas Gürtel), o amb el 
convicte, sol·licitant-ne l'indult; a més 
d'això, es mostren intransigents amb 
aquells que anomenen perifèrics. 
 
Els actes polítics tenen conseqüències. 
La impunitat a què aspiren en el marc 
polític i jurídic, per a la qual acaparen 
les institucions amb militants o afins, 
la pretenen també en l'espai social, i 
obliden que vivim en l'era dels 
ciutadans i no dels súbdits. Aquest 
amor patri que brolla dels seus pits no 
és pas compartit. L'Espanya Una no 
es perdrà per la proposta d'aquesta 
consulta anomenada sobiranista. Es 
va perdre fa temps per moltes raons. 

  

Sentència de l'estatut 
 
La més recent, quan el Tribunal 
Constitucional va tombar la reforma 
de l'Estatut de Catalunya, aprovada al 
seu parlament i, en un referèndum, 
pel poble català, després de set 
recursos i quatre recusacions, de les 
quals tan sols va prosperar la del 

magistrat Pérez Tremps a petició del 
PP, és clar, cosa que causà un 
esvalotament polític impresentable 
que va tancar la porta d'un possible 
encaix dins del marc legal. Aquest va 
ser el tret de sortida de la cursa 
independentista patrocinada pel Partit 
Popular que, pretenent espanyolitzar 
tothom, ens divideix en l'afany de fer-
nos 'un', per força, per decret. 
Acatant les sentències, com els 
agrada de dir. 
 
Al País Valencià, durant aquest 
procés, amb l'aspiració d'obtenir els 
mateixos avantatges que Catalunya 
amb el nou estatut, el van copiar, van 
fer-ne un de gairebé idèntic, el van 
aprovar al seu parlament amb el 
suport del PSOE, i més tard va ser 
ratificat al congrés espanyol. No hi va 
haver en aquest cas referèndum del 
poble valencià, i com que la proposta 
era del PP que governava en aquesta 
comunitat, ja no es va recórrer al 
Constitucional: ve-t'ho aquí. 
 
Amb la seva estupidesa, quan el 
Constitucional va tombar l'estatut 
català, van celebrar la decisió com 
una gran victòria política sense 
entendre la transcendència d'aquest 
menyspreu des de la jerarquia 
centralista. Els més perjudicats van 
ser aquells catalans que preferien una 
Catalunya dins d'Espanya: els van 
deixar sense arguments. 
 
En fi, que ara estan molestos per la 
pregunta de la consulta i pel simposi 
'Espanya contra Catalunya'. Ataquen 
per totes bandes. De totes maneres, 
no s'ha fet pas tant soroll mediàtic 
amb un altre simposi amb el títol 
'Qüestions sobre l'Espanya de 1931 a 
1939', també pagat amb fons públics, 
en el qual la Comunitat de Madrid 
il·lustrava els professors dels nostres 
infants perquè expliquessin la versió 
dels franquistes en el moment d'haver 
d'ensenyar aquest període de la 
història. Ja ho saben, aquests que 
diuen que la guerra va començar el 
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1934 i que aquí mai no hi va haver un 
cop d'estat sinó la defensa de la 
legalitat vigent. Bé, que no baixen del 
burro. 
 
També s'han sortit amb la seva els qui 
han deixat en l'enciclopèdia de 
l'Acadèmia d'Història –sí, sí, pagada 
amb fons públics–, que sembla de 
vital importància quan convé, termes 
com 'Gloriós Alçament nacional', i es 
queden tan tranquils encarregant la 
biografia de Franco al president de la 
Germandat del Valle de los Caídos. 
Treballen per la unitat d'Espanya, la 

defensa de la democràcia, de la 
constitució, i també de la dictadura. 
Em fa l'efecte que volen abastar 
massa. 
 
Hauria d'aclarir que jo no sóc ni 
independentista ni nacionalista, però 
sóc un bon testimoni, tinc memòria i 
entenc què passa. No m'estranya 
gens ni mica. Quan veig núvols 
negres penso que plourà. És clar que 
encara n'hi ha que diuen que aquí mai 
no es pon el sol i… ai d'aquells que 
s'entestin a portar-los la contrària! 

  

  

 
José Miguel Monzón Navarro, el Gran Wyoming, presentador de televisió, 
humorista i escriptor. 
 
 
Article publicat originalment en castellà a Infolibre2  
Font: Vilaweb 
 
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4162626/gran-wyoming-pp-partit-
secessionista.html 
 
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4162626/gran-wyoming-pp-partit-
secessionista.html 
 
 
 
 

 

 

 

                                    
2 http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/12/17/pp_partido_secesionista_11123_1023.html 
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DIMECRES, 18 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Comunicat del G.·.O.·.C.·. referent a la condemna, per part de la Conferència 
Episcopal Espanyola, de la consulta sobre la independència de Catalunya 
Notícia suggerida per l'Alfred Bou 
 
 
 
 

 
 

 

A la Glòria del Gran Arquitecte de l'Univers Llibertat .·. Igualtat .·. Fraternitat 
 
El Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal, 
adogmàtica i d'àmbit català, vol fer públiques les següents consideracions: 
 
1. Que el passat divendres 13 de desembre la Conferència Episcopal Espanyola, per boca del 
seu Secretari General sr. José Maria Gil Tamayo, va qualificar de "moralment inacceptable" la 
consulta sobre la independència de Catalunya que la Generalitat té previst celebrar el proper 
9 de novembre de 2014. 
2. Que aquestes declaracions són d'una extrema gravetat provenint de la jerarquia de 
l'Església Catòlica Espanyola, jerarquia que arrossega un passat de col·laboració amb aquells 
que, en nom de la unitat d'Espanya, van fer servir les armes per esclafar la llibertat de tots 
els pobles de l'Estat espanyol, i amb ella la voluntat democràtica d'autogovern de la societat 
catalana. 
3. Que aquestes declaracions contravenen clarament un dels fonaments essencials de 
qualsevol societat lliure, com és l'autogovern democràtic, el qual constitueix un dels valors 
bàsics defensats universalment per la Maçoneria liberal. La discrepància sobre la forma i 
l'oportunitat d'un referèndum sempre és respectable, però la seva condemna com a "moralment 
inacceptable" és la condemna de l'instrument democràtic més directe del que disposa qualsevol 
societat moderna. 
4. Que, amb encara més claredat, aquestes declaracions contravenen un altre dels 
fonaments bàsics de la llibertat civil, com és la separació entre Estat i Església 
fonamentada en el valor de la laïcitat, igualment un dels valors bàsics defensats arreu de 
l'Orbe per la Maçoneria liberal. Qualsevol ciutadà o ciutadana, clergue o laic, creient o no creient, 
té naturalment el dret inalienable a manifestar la seva opinió sobre qualsevol afer polític; per 
contra, les institucions religioses com a tals, la influència de les quals es fonamenta en un 
fenomen estrictament privat com és la fe, han d'abstenir-se de fer servir aquesta influència 
privada en l'esfera de la política, la qual ha de quedar estrictament subordinada a 
l'imperi de la raó pública. 
5. Que aquests dos valors, democràcia i laïcitat, són una part fonamental i irrenunciable 
de l'herència del Segle de les Llums, la qual constitueix tant la base elemental de tot allò que 
valorem de la civilització moderna, com una font inesgotable de receptes contra els extremismes, 
la irracionalitat, l'autoritarisme, la corrupció i les desigualtats que amenacen amb destruir aquesta 
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civilització. La jerarquia de l'Església Catòlica Espanyola no és ningú per posar en risc 
aquesta herència, que és ja patrimoni de tota la Humanitat. 
6. Que animem tota la ciutadania catalana, clergues o laics, creients o no creients, a 
defensar la democràcia i la laïcitat allà on es trobin amenaçades. Sabem, en aquest sentit, 
que l'Església Catòlica catalana, com l'espanyola, és plena, en tots els seus nivells, de 
bons ciutadans i ciutadanes, dels quals tenim l'absoluta seguretat que sabran estar a l'alçada 
d'aquest moment històric, i els quals ens trobaran sempre al seu costat fent causa comuna en 
defensa de la llibertat. 
7. Que el G.·.O.·.C.·. referma el seu compromís, ja expressat en ocasions anteriors, amb 
l'exercici de la democràcia a Catalunya, tot desitjant que aquest condueixi al naixement 
d'una República Catalana lliure, democràtica, laica i social, basada en els valors il·lustrats dela 
Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, consagrada al Progrés i a la protecció dels Drets 
Humans, i fonamentada en el principi que tots els éssers humans neixen iguals i dotats de certs 
drets fonamentals entre els quals figuren la Vida, la Llibertat i la Recerca de la Felicitat. 
Com va dir Benito Juárez, germà Maçó i pare del Mèxic modern: "entre els individus, com 

entre les nacions, el respecte al dret aliè és la pau". 
 

A l'Orient de Barcelona, 16 de desembre de 2013 
  

Font: Gran Orient de Catalunya 
http://www.granorient.cat/v2/?q=node/129 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19881/comunicat-del-g..o..c-
referent-a-la-condemna-per-part-de-la-conferencia-episcopal-espanyol  
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DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
El Col·legi d'Advocats de Barcelona defensa la declaració unilateral 
d'independència si l'estat prohibeix la consulta 
 

Manifest suggerit per l'Alfred Bou 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

El Col·legi d'Advocats de Barcelona 
defensa la declaració unilateral 
d'independència si l'estat prohibeix 
la consulta 

  

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Barcelona sosté que l'autodeterminació de Catalunya és un dret inalienable en 
tractar-se d'un dret fonamental i universal de tots els pobles, vigent en la legislació 
internacional. La comissió confirma que l'actual marc de la constitució espanyola no 
permet l'autodeterminació de Catalunya però recalca que en una societat 
democràtica la llei no és altra cosa que l'expressió de la voluntat popular. En aquest 
sentit, defensa tant la convocatòria d'un referèndum com la declaració unilateral 
d'independència. En aquest darrer cas, si el govern espanyol impedís la celebració 
d'una consulta. 
La Comissió de Defensa de l'ICAB remarca que el dret a l'autodeterminació està 
reconegut internacionalment i ha donat com a resultat que el nombre d'estats 
sobirans s'hagi quadruplicat des del 1900 fins ara, i subratlla que 20 d'aquests són 
resultat de la secessió d'una part del territori, com ara Noruega, Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, Lituània, Estònia i Letònia, Eslovènia o Montenegro. 
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El Col·legi d'Advocats desmunta l'argument espanyol que la sobirania popular 
resideix en la totalitat dels ciutadans de l'estat espanyol recordant que la Carta de 
les Nacions Unides atribueix el dret de decidir als pobles, no als estats. En aquest 
sentit, afirma, 'no es pot discutir a la comunitat catalana la concepció de subjecte 
polític del dret de decidir'. 
D'altra banda, constata que la constitució espanyola no permet l'exercici del dret de 
decidir però posa de manifest que això està en contradicció amb 'la voluntat 
democràticament manifestada d'una comunitat nacional'. En aquest context, sosté 
que 'aquesta concepció no pot acceptar el segrest de la voluntat popular en nom 
d'una legalitat imposada coactivament'. 
 
Per tot plegat, la comissió considera que 'el govern espanyol no tindria cap 
legitimitat per oposar-se a la decisió del Parlament de Catalunya de donar veu a la 
ciutadania per tal que, lliurement i majoritària, expressi la seva voluntat -en sentit 
afirmatiu o negatiu-en relació a la creació d'un estat català sobirà'. Si guanyés 
l'opció independentista, afegeix, 'el govern espanyol no tindria cap legitimitat per 
oposar-se a entrar en un procés de negociació per establir les condicions de la 
secessió'. 
 
Si l'estat impedís la celebració d'una consulta d'autodeterminació o es negués a 
acceptar el resultat d'una consulta, el Col·legi d'Advocats veu factible la declaració 
unilateral d'independència proclamada pel Parlament. Si això es produís, diu, 'la 
declaració d'independència tindria efectes immediats per dotar d'existència política 
el nou estat', perquè aquest 'reuniria els criteris mínims de població permament, 
territori determinat i autoritat política pròpia', trets que defineixen un estat. 
  
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19971/el-collegi-dadvocats-de-
barcelona-defensa-la-declaracio-unilateral-dindependencia-si-lesta 
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 DILLUNS, 23 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Joan Antoni Melé: 'Els bancs convencionals han de morir d'inanició' 
 
Article suggerit per l'Alfred Bou 
 
 
 
Autor/s: Roger Cassany 

Joan Antoni Melé: 'Els bancs convencionals han de morir 
d'inanició' 

Entrevista amb el sotsdirector de Triodos Bank a l'estat espanyol 
 
 

 
  

Joan Antoni Melé ha treballat més de 
quaranta anys a la banca, la major 
part dels quals en el que ell anomena 
'banca convencional'. Poc abans de fer 
seixanta anys, i quan li quedava poc 
per a jubilar-se, va decidir plegar del 
banc on treballava perquè no podia, 
diu, i va començar a treballar 
a Triodos Bank3, l'anomenat primer 
banc ètic europeu, del qual és 
sostdirector general a l'estat 
espanyol. Ara, i des d'aquesta posició, 
parla amb perspectiva i amb 
contundència, sobretot a l'hora de 
referir-se a als bancs i a la manera 
que tenen de gestionar els nostres 
diners. 'Lamentablement, continuen 
fent els mateixos errors que abans de 

                                    
3 http://www.triodos.es/es/particulares/ 

la crisi', diu. En aquesta entrevista 
explica què és la banca ètica, com ha 
canviat –en quatre anys ha multiplicat 
per quinze els clients a l'estat 
espanyol–, com han canviat els altres 
bancs, 'culpables de la crisi', i com 
pensa que sortirem precisament de la 
crisi, canviant la banca. També parla 
d'especulació, de lleis hipotecàries, de 
transparència, d'educació, de la 
independència de Catalunya, i 
d'algunes crítiques que es fan a 
Triodos, com el tracte a la llengua, o 
algunes campanyes en contra del 
banc que han circulat per internet. 
—Abans de parlar de banca ètica, us 
he de confessar que mꞌha sorprès que 
per concertar lꞌentrevista i havent 
trucat directament a les oficines de 
Triodos a Barcelona, amb el prefix 93, 
hagin desviat la trucada directament a 
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Madrid i, per tant, que no mꞌhagin 
pogut atendre en català… 
—Tot el que faig mꞌho gestiona el 
departament de comunicació. Per 
unificar criteris i per saber on em 
poso, perquè a vegades mꞌhe ficat en 
embolics. Tot el que faig públic es 
gestiona des del departament de 
comunicació, que és a Madrid. Passo 
per aquest filtre, per protecció. I pel 
que fa al telèfon, dꞌuns mesos ençà 
estem tan col·lapsats que he hagut de 
desviar totes les trucades a la 
centraleta. I des de la centraleta ens 
ho passen a nosaltres. Ens trobem 
que no donem lꞌabast. No sꞌha de 
veure amb mala voluntat. El 
creixement que tenim a vegades ens 
obliga a fer aquestes coses. 
 
—Dꞌacord, però en temes lingüístics hi 
ha hagut queixes: la web encara no 
és en català, per exemple. 
—La web no, és cert, però hem fet 
molts esforços perquè els clients 
puguin, des de fa un any, operar en 
català. Lꞌoperativa de banca per 
internet es pot fer en català, gallec i 
èuscar. Vam insistir molt perquè es 
fes, era una prioritat. La informació de 
la web, els vídeos, etc., que canvien 
quasi cada dia i que es coordinen amb 
les webs dels altres països, encara no 
la podem oferir en aquestes llengües, 
a hores dꞌara. Som en un moment de 
creixement molt fort i tot arribarà. 
 
—Hem dꞌesperar gaire? 
—Tot arribarà i ho farem. La gent ens 
pressiona i ens exigeix molt. Com que 
som banca ètica, ens exigeix coses 
que no exigeix a altres bancs. 
—Hi ha qui diu que ꞌbanca èticaꞌ és un 
oxímoron, dues paraules 
antagòniques juntes… 
—Quan mꞌho pregunten sempre dic: 
ꞌTu ets ètic? Si tu ets ètic faràs 
possible la banca ètica perquè no 
permetràs que amb els teus diners es 
facin coses que no són ètiques.ꞌ Per 
tant, si la gent té una certa 
coherència amb els seus valors i 
principis a lꞌhora dꞌutilitzar els diners, 

fa possible la banca ètica. A Europa ja 
tenim mig milió de clients i a lꞌestat 
espanyol cent cinquanta mil. Ara 
creixem molt. I som els que 
canviaríem el món. 
—Canviar el món. Déu ni do, quin 
repte... 
—Bé, no només des de la banca. Jo 
ho faig extensiu al consum ecològic, 
per exemple, i a tot allò que 
anomenem economia conscient. És a 
dir, deixem dꞌanar a comprar seguint 
només el criteri del preu. Qui compra 
de manera conscient compra pensant 
en el producte, en qui lꞌha produït, on 
sꞌha produït, amb quines condicions. 
No és fàcil ser sostenible al cent per 
cent, perquè costa i perquè no en 
sabem prou, però cada vegada és 
més fàcil. La idea és fer un ús 
conscient dels diners, perquè tota 
decisió econòmica que prenem, afecta 
els altres i afecta el planeta. Tots som 
responsables de com avança el món. 
Tots els que prenem decisions 
conscients ajudarem a canviar el món. 
—Digueu-me les dues o tres 
característiques que defineixen la 
banca ètica. 
—La primera cosa és tenir una missió. 
Triodos va néixer el 1971 i tenia una 
missió. En aquest cas la missió era 
ajudar a canviar el món des de la 
banca. Hi ha gent que ho fa des de les 
ONG, hi ha gent que ho fa des dels 
hospitals, lꞌeducació, el periodisme… 
Triodos ho va voler fer des de la 
banca perquè va pensar que podia 
decidir que els diners anessin a coses 
positives per a millorar el món. 
Guanyar diners no és la missió, és un 
resultat necessari però no és 
lꞌobjectiu. La segona cosa: 
transparència radical. I dic radical 
perquè avui dia amb transparència i 
prou no nꞌhi ha a bastament. Fins a 
lꞌúltim cèntim, diem on sꞌinverteix i 
per què. I també diem on no invertim 
i per què. En síntesi, invertim en 
aquelles coses que pensem que poden 
ajudar a millorar el món. La banca 
convencional inverteix en especulació 
i indústria armamentística. Tercer 
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punt: els directius no tenim bonus. Jo 
he vist ensorrar-se una caixa quan es 
va començar a contractar gent 
dꞌaltres llocs amb bonus 
multimilionaris. A Triodos, la 
diferència entre el sou del president 
del banc, que viu a Holanda, i lꞌúltim 
treballador és de nou vegades el salari 
brut. És impossible que en un banc 
convencional hi hagi una diferència 
tan petita. Aquesta diferència en un 
banc convencional pot ser de milers 
de vegades. Tot això és el que fa que 
la gent ens anomeni banca ètica, 
banca amb valors o banca sostenible. 
—Vam parlar amb vós de banca ètica 
fa quatre anys (reportatge en vídeo4). 
Ha canviat el pes de la banca ètica en 
aquests anys, que justament han 
coincidit amb els anys de la crisi? 
—Aleshores teníem uns deu mil clients 
a lꞌestat espanyol. Ara en tenim cent 
cinquanta mil. Però el més interessant 
en tot això és que ha canviat molt la 
consciència de la gent; però, ep, el 
compromís encara no. Fa pocs dies 
vaig rebre uns estudis que mesuren 
lꞌíndex dꞌatracció de la banca. I a la 
pregunta de ꞌsi hagués dꞌobrir un 
compte, a quin banc aniria?ꞌ, Triodos 
és el cinquè de lꞌestat espanyol. Si 
fóssim realment el cinquè banc en 
nombre de clients hauríem 
revolucionat el país i la seva 
economia. 
—I per què creieu que no hi ha 
aquesta diferència entre consciència i 
compromís? 
—Doncs no ho sé. Per mandra de fer 
la gestió de canviar-se, perquè no es 
troba el moment, per por, etc. Jo crec 
que sí que arribarem a ser el cinquè 
banc en nombre de clients, cosa que 
voldria dir tenir-ne dos o tres milions, 
però encara queda molta feina per 
fer. I hem de ser molt prudents. No 
ens podem deixar portar per lꞌeufòria, 
perquè si creixem ho hem de fer fent-
ho bé. Créixer tampoc no és 

                                    
4 
http://www.vilaweb.cat/noticia/36070
37/20090709/noticia.html 

lꞌobjectiu, ha de ser un resultat de la 
feina ben feta. Sóc optimista, però si 
tota la gent que es declara 
convençuda es comprometés a fer 
petits canvis, com canviar-se de banc 
o comprar ecològic i de comerç just, 
canviaríem el món més aviat del que 
ens pensem. 
—Els bancs convencionals, tal com els 
entenem, han de desaparèixer? 
—Els bancs convencionals han de 
morir dꞌinanició. O això, o es tornen 
transparents del tot, cosa que no 
sembla que estiguin en condicions de 
fer. Però atenció, perquè mentrestant 
arriben el que jo anomeno 
usurpadors. És a dir, i no diré cap 
nom, bancs que sꞌautodeclaren banca 
amb valors, la banca més lliure, etc. 
Ja poden dir el que vulguin, perquè 
continuen fent coses que són 
contràries a aquests missatges. Et 
diran: ꞌTinc un fons dꞌinversió que és 
ètic.ꞌ Molt bé, però resulta que en té 
cinquanta que no ho són. Doncs no 
ets ètic. Els bancs, o canvien realment 
o fan creure a la gent que canvien 
sense fer-ho, que és el que fan de 
moment, i això els pot portar a la 
llarga a morir. 
—La culpa de la crisi és tota dels 
bancs? 
—Gairebé totalment. I el més trist és 
que bancs que sꞌhan salvat amb diner 
públic, ara els venen per quatre duros 
a bancs de fora més grans, com el cas 
de Caixa Galícia. És increïble: el 
govern espanyol hi ha posat nou mil 
milions dꞌeuros de diner públic per 
tapar un forat i ara ve un banc 
veneçolà privat i la compra per mil 
milions dꞌeuros. Però això què és? 
Ara, la indignació no passa dꞌaquí. 
Tothom continuarà tenint els diners 
en aquests mateixos bancs. 
—Sí que hi ha gent que sꞌindigna, 
però és que salvar un banc amb diner 
públic, dꞌentrada, ja és qüestionable 
per molts... 
—És que és molt fort, sobretot tenint 
en compte el que han fet i com de poc 
han ajudat les empreses a tirar 
endavant. Però, un cop fet això, 
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regalar el banc a un privat és encara 
més greu. Però com deia, potser és 
que hem vist tanta porqueria que ens 
hem immunitzat i no ens indignen 
prou aquests fets. 
—També és veritat que si un banc 
cau, els clients en surten perjudicats… 
—No, perdoneu, això no és així. Si un 
banc cau, qui hi perd diners són els 
accionistes multimilionaris. 
Lꞌestalviador que hi té uns quants 
diners no els perd, perquè ho 
cobreixen els fons de garantia. Aquells 
a qui ha protegit lꞌestat amb diners de 
tots són els accionistes 
multimilionaris. 
—Parlàvem de lꞌeconomia conscient. 
És un remei de la crisi? 
—Per mi, totalment. El gran problema 
no són les preferents. O no només. El 
càncer que tenim és que més del 95% 
dels diners que hi ha al món són 
especulació. I les entitats continuen 
especulant: fons dꞌinversió 
especulatius, productes financers 
especulatius, etc. Són diners que no 
van enlloc, no van ni a les empreses, i 
menys a aquelles que els necessiten 
per no haver de tancar. Són diners 
que juguen a la ruleta, especulant 
sobre el preu del petroli, lꞌacer, el 
blat… Mentre hi ha gent que passa 
gana. És a dir, sꞌespecula sobre el 
preu dels cereals, cosa que en fa 
pujar el preu avui i genera fam demà. 
I això es fa amb els diners de la gent. 
Aquesta és la perversió de la banca. I, 
per tant, la banca ètica, tornant a la 
definició, és economia real i amb 
consciència. Anys enrere als Estats 
Units hi havia una llei que separava la 
banca comercial, la dels ciutadans, de 
la banca de les grans inversions. Això 
seria un primer pas, perquè amb els 
diners de la gent no sꞌhi pot jugar. I la 
gent no ho ha de permetre. 
—Potser no hi ha prou informació… 
—És cert, durant molts anys sꞌha 
especulat sense que el client ho 
sabés. Ara ja se saben més coses i la 
gent les comença a exigir. Comença a 
exigir informació, però no prou, 
encara. Tot aquest món especulatiu es 

continua ensenyant a les universitats. 
També és cert que a poc a poc canvia 
i que per exemple cada vegada 
conviden més escoles de negocis i 
universitats per parlar dꞌètica als 
estudiants, perquè aquests 
estudiants, que seran directius dꞌaquí 
a quatre dies, vegin que hi ha altres 
maneres de fer les coses. Però 
lamentablement a les universitats sꞌhi 
continua ensenyant la llei de lꞌoferta i 
la demanda i el màxim benefici com a 
objectiu, cosa que és un error. 
—És a dir, pot ser que superem la 
crisi però continuem fent els mateixos 
errors? 
—Oi tant! Per molts superar la crisi és 
tornar al que teníem abans. I, per 
tant, hem de vigilar. Aquests són els 
que encara estan pendents de la 
borsa, de si puja o baixa. 
—La borsa fa titulars... 
—La borsa, a veure si rebenta dꞌuna 
vegada i ens dediquem a fer altres 
coses! La borsa tenia un sentit abans, 
quan les empreses no tenien crèdit i 
es finançaven amb accions. I això a 
priori no té res de dolent. Però si no 
posen un límit a lꞌespeculació, no 
anem enlloc. Hi ha gent que compra i 
ven una acció el mateix dia tres 
vegades! I això no pot ser! Jo no sé si 
sꞌha de posar la taxa Tobin o alguna 
cosa similar, però el que és evident és 
que la gent que especulant un sol dia 
guanya una determinada quantitat de 
diners, ha de pagar uns impostos, que 
han de ser més alts que no els que 
venen les accions al cap dꞌuna 
setmana o dꞌun mes. No pot ser que 
quan hi hagi opinions de pànic es 
generin col·lapses i els que tinguin 
informació i puguin manipular la borsa 
sꞌenriqueixin i els altres 
sꞌempobreixin. Això sꞌha de tallar. 
—Per tant, quina mena de sistema 
econòmic necessitem instaurar, un 
cop superada la crisi? 
—Ha de ser una economia no tan 
competitiva, més cooperativa i més 
conscient. Per arribar-hi queda molt, 
però ja sꞌhan fet moltes coses. I no 
podem permetre que facin altra 
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vegada el mateix. Per exemple, els 
bancs ara entren a algunes escoles a 
fer formació, a ensenyar economia. 
Això és terrible. Els bancs, amb el que 
han fet, no poden entrar a una escola 
a educar. No tenen cap reputació 
moral per fer-ho. Què ensenyaran? 
Encara que ensenyin valors autèntics, 
són falsos, perquè ells no els 
representen. El que fan és comprar 
imatge. Donen beques a les 
universitat, etc. Si us hi fixeu, en 
algunes universitats hi ha caixers a 
dins. És una profanació, perquè això 
no és gratis, perquè és un model 
concret el que ensenyem. 
—Escoles, universitats... Per tant, 
lꞌeconomia que sꞌensenya és 
equivocada? 
—Bé, jo diria que lꞌeducació en 
general és una de les qüestions que 
cal modificar per canviar el món. Una 
de les meves vocacions era ser 
professor. I vaig començar a ser-ho 
en una escola, ensenyant 
matemàtiques, però després la vida 
em va portar a altres coses. Jo 
sempre dic que amb lꞌeducació que 
tenim hem desenvolupat molt el 
pensament, molt poc les emocions i 
encara no se sap què és educar la 
voluntat. I dꞌaquí ve que sovint 
actuem de manera incoherent. Jo 
considero que quan sꞌeduquen els 
nens petits, cal educar la voluntat. Al 
prinicipi sꞌaprèn imitant i un nen ha de 
desenvolupar la voluntat a partir de la 
imitació. Això dꞌaprendre a llegir ben 
dꞌhora i dꞌaprendre a fer servir 
lꞌordinador ben dꞌhora no és correcte. 
Tenim un fracàs escolar brutal i 
seguim fent coses dꞌaquestes. Els 
polítics seꞌn van a Finlàndia a copiar el 
model però no sé què miren, perquè 
allà els nens no sꞌescolaritzen fins als 
set anys! Abans, en aquests primers 
anys de vida, els nens desenvolupen 
la voluntat. Després ve lꞌeducació 
emocial i després, quan ja són 
adolescents, lꞌeducació intel·lectual 
—Les matemàtiques, però, bé sꞌhan 
dꞌestudiar... 
—Les matemàtiques sꞌhan dꞌestudiar, 

però no calen tantes hores, ni tan 
dꞌhora. Qui ha dit que saber fer una 
arrel quadrada és més important que 
tocar el violí? O cantar en una coral, 
cosa que sꞌha demostrat fonamental 
perquè el nen desenvolupa la 
individualitat i la comunitat alhora. A 
través de lꞌart eduquem les emocions. 
Lꞌart no pot ser una activitat 
extraescolar. Pintar, ballar o fer 
música ha de tenir la mateixa 
importància que les matemàtiques i la 
gramàtica, almenys fins al catorze 
anys. 
—Com sortirem de la crisi, si és que 
mai en sortim? 
—En sortirem, sí, però quan en sortim 
tots. Mentre tinguem aquestes taxes 
de desocupació, no nꞌhaurem sortit, 
per molt que diguin el que diuen. En 
sortirem quan ens adonem que el 
model econòmic que sostenim és 
obsolet. Hem de passar de la 
competició a la cooperació. De la 
recerca del benefici a la recerca del bé 
comú. 
—Sí, dꞌacord, però no cal, per 
exemple, una llei hipotecària nova i 
justa? 
—Sí, les lleis ajuden, però hi ha 
dꞌhaver un canvi de mentalitat. No 
podem esperar que el canvi social 
vingui de les lleis. És a dir, si he 
dꞌesperar per comportar-me bé que 
mꞌho digui la llei, no aniré gaire lluny. 
Hem de tenir una moral i una 
responsabilitat personal. Les 
empreses que tracten malament les 
persones, per exemple, 
desapareixeran. 
—Dꞌacord, però hi ha milers i milers 
de persones que són al carrer per una 
llei hipotecària injusta... 
—Sí, però qui els deixa al carrer no és 
exactament la llei. Més enllà de la llei, 
cal una ètica. I les persones podem 
actuar amb ètica i acollir-nos a 
aquestes activitats, empreses o 
productes que són ètics. Per exemple, 
una llei de transparència faria falta, 
també. I no només en banca, en tots 
els àmbits. Quan tu compres un 
producte has de tenir tota la 
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informació: quin cost de producció té, 
si és ecològic, en quines condicions 
treballen les persones que lꞌhan fet 
possible, quant costa portar una 
ampolla dꞌaigua del Montseny o 
dꞌAmèrica del Sud. És a dir, que quan 
vagis a comprar sàpigues els costos 
ambientals i socials del producte en 
qüestió. I, com deia abans, caldria 
una llei que separés la banca 
comercial de la banca dꞌinversions. 
Dꞌaquesta manera, seria impossible 
especular amb els diners dels clients. 
Ara, mentre no arriben les lleis, tenim 
lꞌopció de la llibertat. És a dir, no 
esperem que ens hi obliguin, caram! 
Tenim llibertat per decidir. A aquests 
bancs, ni aigua! 
—Com pot afectar la independència de 
Catalunya en tot plegat? 
—Jo ara parlava de la llibertat de 
lꞌindividu, de decidir sense pors ni 
cobdícies i a partir dꞌuna ètica 
personal, pensant que cada vegada 
que es pren una decisió cal analitzar 
com afecta els altres. Una hipotètica 
independència de Catalunya no ens 
afectaria a Triodos, perquè som un 
banc europeu. Però a efectes del que 
hem parlat, jo crec que el canvi de 
consciència no vindrà per aquí. Mꞌés 
igual que Catalunya sꞌindependitzi. És 
a dir, no afecta el canvi de consciència 
del qual parlàvem. Aquí cal fer un 
canvi individual profund. De cadascun 
de nosaltres. 
—Per acabar, fent una cerca ràpida 
per internet, apareixen molts elogis a 
Triodos, sobretot per la transparència 
a lꞌhora dꞌinvertir amb els diners dels 
clients, però també algunes crítiques, 
a banda de les qüestions lingüístiques 
que ja hem comentat... 
—Rebem tota mena dꞌatacs anònims 
per internet, com algú que deia que 
promovíem la tortura infantil, gent 
que diu que som una secta perillosa, 
etc. 
—Són una secta? 
—Diuen que som un banc fet per una 
secta i que només finança els 
projectes de la secta… Au va, home! 
Com que hem finançat tres escoles 

Waldorf de les més de trenta que hem 
finançat i que no ho són, diuen que 
només financem les Waldorf i que tot 
això és una secta. Però expliquem les 
coses com són. A mi personalment, 
Joan Melé, mꞌinteressa lꞌantroposofia 
des de fa trenta-cinc anys, perquè és 
un camí filosòfic de vida que mꞌajuda 
a entendre moltes coses. Sempre ho 
he dit i nꞌhe fet conferències. Però no 
té res a veure amb cap secta. I pel 
que fa al banc, a la web sꞌhi explica 
que els fundadors es van inspirar en 
el pensament econòmic de Rudolf 
Steiner, ideòleg de lꞌantroposofia. I 
això ho diu el mateix banc, perquè no 
amaguem res. Però dꞌaixò a dir que el 
banc només finança no sé què, és una 
animalada. Són atacs anòmins, que 
no sabem dꞌon vénen i sꞌestenen per 
la xarxa. Vénen de gent que fa el que 
sigui per demostrar que no som tan 
bons com diuen.  
 
—Insinueu que són atacs promoguts 
per rivals? 
—No, no ho sé. No sé si és només 
ignorància o si hi ha algú amb mala 
fe. Per exemple, hi hagué una 
campanya perquè Triodos tornés els 
diners de les clàusules de les 
hipoteques. Doncs resulta que no 
donàvem hipoteques. Hem començat 
enguany a donar hipoteques. És a dir, 
era evident que era un error. Qui hi 
ha darrere dels atacs? Doncs no ho 
sé, però el cas és que lluitem per ser 
un banc que fa coses que no fa ningú 
i sempre ens han de trobar alguna 
taca. Segur que fem coses que es 
poden millorar, però tant de bo tots 
els bancs fossin tan dolents com 
nosaltres. Un altre cas: algú va dir 
que en un centre de menors finançat 
per Triodos sꞌhi maltractaven nens. 
Primera que no és cert, perquè vam 
obrir una investigació que ho va 
demostrar. I segona, a qui caldria 
anar a protestar és a lꞌadministració 
pública que és responsable de 
lꞌactivitat i no al banc que va donar un 
crèdit per a finançar lꞌedifici. A més, 
lꞌedifici el van finançar cinc bancs. Per 
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què els atacs només són cap a 
nosaltres? Fa quaranta anys que 
treballo a la banca i em colpeix veure 
com Triodos és el banc més atacat, 

sobretot a la xarxa. Suposo que som 
una provocació, perquè fem les coses 
de manera diferent.

 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4163592/20131223/joan-antoni-mele-bancs-
convencionals-morir-dinanicio.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19970/joan-antoni-mele-els-bancs-
convencionals-han-de-morir-dinanicio 
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DIJOUS, 26 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

A la botiga de Burger King del carrer Aragó de Barcelona el nom del wifi és 
"BurgerKing_Catalunya_IS_Spain!!" 
 

Daniel Camon - Membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils 
 

 

 
 

 

 

A la botiga de Burger King del carrer Aragó de Barcelona el nom del wifi és "Burger 
King_Catalunya_IS_Spain!!". 
 
Davant d'aquest fet, he redactat un text per enviar als responsables de comunicació 
de BurgerKing a Europa, que segur que estaran encantats de saber que algun 
treballador dedica el seu temps laboral a posar bona part de la ciutadania de 
Catalunya en contra de la cadena de restaurants de menjar ràpid. 
 
Si voleu fer el mateix que jo, aquí a sota us enganxo les dades necessàries. 
 
DIRIGIT ALS MAILS: 
customerservicespain1@burgerkingcrm.eu 
mediainquiries@whopper.com 
EMEACommunications@whopper.com 
  
TÍTOL: 
Political offenses in an store of BurgerKing in Barcelona 
 
TEXT: 
Until now, I was a customer of BurgerKing. 
 
Why no longer? 
 
Because one of your stores in Barcelona is emitting political opinions against most 
Catalan people. 
 
The Wifi of the store of BurgerKing sited in 259, Aragó street, has a name that 
contains offensive statements about Catalonia. 
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I won't eat at your restaurants anymore, until you rectify your policy about it and 
punish the person responsible for the offense. 
  
Thank you. 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19952/a-la-botiga-de-burger-king-
del-carrer-arago-de-barcelona-el-nom-del-wifi-es-burgerking_cat 
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DIJOUS, 12 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
Urbanisme i civisme centren la darrera Audiència Pública del 2013 
 

Font: Sants 3 Ràdio 

 
 

Ahir al vespre es va celebrar aquest òrgan participatiu on els veïns de Sants-
Montjuïc van parlar, entre d'altres temes, del mal estat del carrer Daoiz i Velarde, 
de l'obertura del carrer Diligències a Can Clos, d’actituds incíviques a la plaça Joan 
Pelegrí i del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca. 

11 desembre, 2013 
 

 

 

La seu del Districte de Sants-Montjuïc va acollir ahir al vespre la darrera Audiència 
Pública de l’any amb una assistència d’una cinquantena de persones. Com és 
habitual, moltes de les qüestions que es van tocar tenien relació amb l’urbanisme, 
com per exemple la queixa que va plantejar Jordi Suñé, en nom d’un veí del carrer 
Daoiz i Velarde, que no va poder assistir-hi per motius de salut i on es referia a les 
voreres d’aquest carrer, que estan en molt mal estat. “Hi ha constància que com a 
mínim hi ha hagut un parell de persones què s’han fet bastant de mal”, va exposar 
Suñé, que va acabar la intervenció preguntant quan s’arranjaran almenys les 
voreres. “És cert, en aquest tram hi ha uns trams de vorera malmesos”, va donar-li 
la raó Jordi Martí, que va explicar que en aquests moments s’estan arreglant els 
carrers de l’entorn del Mercat de Sants però a Daoiz i Velarde quedarà una part 
pendent. “Intentarem fer al llarg del 2014 l’arranjament puntual dels trams de 
vorera malmesos”, va assegurar. 
 
També sobre urbanisme, però en aquest cas sobre unes obres al passeig de la Zona 
Franca que ja s’estan fent va intervenir Rosa Díaz, que va demanar que quan es 
col·loquin els bancs es faci de cara als edificis i no de cara a la calçada. A més 
també va demanar que “siguin generosos” en la col·locació del mobiliari urbà. Martí 
no hi va veure inconvenient i va assegurar que en prenia nota. 
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Més pujada de to va ser la intervenció d’Helena Cordero, veïna de Can Clos: “Estic 
molt enfadada amb vostès”, va començar dient. Segons ella els han enganyat 
perquè amb l’obertura del carrer Diligències es podran construir nous edificis i en 
canvi no beneficiarà el veïnat: “Només ens portarà problemes de drogues”. Martí va 
desmentir que hi hagués hagut cap engany i va lamentar el to: “No puc acceptar les 
acusacions que hem estat mentint”. Va assegurar que amb totes les intervencions 
que s’han estat fent a Can Clos s’ha millorat el barri: “Hem avançat en algunes 
coses i si algú ho nega no dirà la veritat”: Jordi Martí va assegurar també que el 
conjunt de les obres de Can Clos són per un benefici d’interès general pel barri. 
 
Les queixes per falta de civisme també van centrar algunes de les intervencions, 
com la de la Marta Duque, que es va presentar com a veïna i mare del barri. Ella va 
parlar dels propietaris de gossos que utilitzen la gespa del parc de l’Espanya 
Industrial perquè els animals s’hi passegin lliurement: “La zona de gespa està 
sempre plena de gossos i hi ha excrements.” Duque va demanar de fer un tancat 
de manera que quedi un espai lliure de gossos perquè els infants més petits puguin 
estar-hi amb tranquil·litat. “Té  raó”, va respondre-li el regidor Jordi Martí, que va 
assegurar que és un tema sobre el qual ja s’està treballant amb agents cívics i la 
Guàrdia Urbana “però tot i així es difícil que constantment hi hagi una parella de 
Guàrdia Urbana poden actuar”. Martí va comentar que la proposta els sembla 
“assenyada” i per tant demanaran a Parcs i Jardins que l’estudiïn.   
També es va parlar d’actituds incíviques a la plaça Joan Pelegrí del barri 
d’Hostafrancs i de les millores que s’han aconseguit a la plaça d’Osca de Sants. En 
aquest cas va ser Jaume Layola, en nom del Cercle de Sants, que va donar les 
gràcies per donar resposta a la problemàtica de sorolls que portaven temps 
denunciant.  “Hi ha hagut una millora general perquè hem fet una regulació 
específica, perquè hi estem a sobre, perquè és una plaça prioritària pel districte i ho 
seguirà sent”, va explicar Jordi Martí. El regidor també voler descriminalitzar els 
bars, assegurant que els problemes també es donen moltes vegades quan els bars 
ja estan tancats i per tant es tracta d’un problema d’incivisme i ordre públic. 
 
Finalment, dues intervencions, la de l’Andrés Armengol i la de la Daniela Ortiz van 
denunciar la mort a principis de mes d’un immigrant retingut al Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, un centre que Armengol va 
qualificar de “camp de concentració”. Armengol va demanar al Districte que fes 
força perquè tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya 
demanin transparència en la gestió del centre  i garanteixin que es pugui fer una 
investigació “sense cap coacció” ja que segons va explicar hi ha moltes diferències 
entre la versió oficial de les causes de la mort, que l’atribueixen a un suïcidi, i la 
dels testimonis: “Tots els testimonis han declarat que van sentir crits i una pallissa 
que probablement va acabar amb la vida d’una persona.” La intervenció d’Armengol 
va pujar de to fins a qualificar el regidor de cínic, cosa que Martí va voler 
desmentir: “Amb tota cordialitat li diré que no em considero un cínic”. Entre 
interrupcions, Jordi Martí va explicar que l’any passat va sol·licitar i se li va 
permetre visitar el centre, però va aclarir que en tot cas són les corts de l’estat qui 
han de fer la pressió per fiscalitzar les accions del govern. 
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/urbanisme-i-civisme-centren-la-darrera-audiencia-publica-del-2013/ 
  
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19985/urbanisme-i-civisme-
centren-la-darrera-audiencia-publica-del-2013 
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DIJOUS, 26 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Es debaten diverses propostes per pal·liar la crisi al ple del Districte de 
Sants-Montjuïc 
 
Font: Sants 3 Ràdio 

 

Ahir al vespre es va celebrar el plenari del Districte on en l’informe del regidor, 
Jordi Martí va explicar que el nou centre de serveis socials del Poble-sec entrarà en 
funcionament a mitjans de desembre i que les obres del Mercat de Sants estarien 
acabades en les properes setmanes. 
 

4 desembre, 2013 

 

 

 
Ahir al vespre es va celebrar el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc on en 
l’informe del regidor, Jordi Martí va explicar que s’està en un moment clau: “Estem 
abordant com afrontar l’aprovació dels pressupostos de l’any que ve.” La 
importància ve donada en part de les xifres amb què s’està treballant: 2.500 
milions d’euros de despesa ordinària i uns 430 milions d’euros d’inversió. A més, 
també va comentar que en aquests moments s’està intentant “materialitzar uns 
compromisos polítics que es van traslladar en el seu moment amb l’aprovació del 
PAD, el Pla d’Actuació del Districte”. 
Martí va explicar també, entre altres coses, que el nou centre de serveis socials del 
Poble-sec entrarà en funcionament a mitjans de desembre “amb més espai i més 
capacitat resolutiva”; que les obres del mercat de Sants estarien acabades en les 
properes setmanes i que, també en les properes setmanes, hi hauria projecte 
executiu de la Lleialtat Santsenca, que preveu començar les obres entre els mesos 
de març i abril. 
Entre les propostes d’acord de govern es va aprovar denominar jardins de Can Cisó 
a l’àrea situada entre el carre Metal·lúrgia i el passeig de la Zona Franca. En canvi, 
es van rebutjar els preus públics proposats per la utilització d’equipaments com 
centres cívics, casals de gent gran o d’infància del districte. 
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En la part d’impuls i control el PSC va demanar “instar al govern a presentar en el 
termini de sis mesos un estudi urbanístic que incorpori l’anàlisi i les propostes 
d’actuació per millorar la relació de la muntanya de Montjuic amb els barris de Font 
de la Guatlla, Can Clos, Plus Ultra i La Vinya” a més d’aprovar els instruments 
urbanístics que permetin complir els ibjectius de l’estudi”, ja que segons va explicar 
el portaveu Albert Deusedes, el document aprovat per la modificació del PGM de 
Montjuïc no inclou els barris de l’entorn de la muntanya. Aquesta proposta va ser 
aprovada per unanimitat. El PSC també va demanar que s’informés sobre com 
s’està executant el compromís d’elaborar un pla de millora integral de la plaça 
d’Osca. 
El PP es va interessar en primer lloc per les beques menjador, que el portaveu José 
Antonio Calleja va demanar que se n’ampliïn els barems per poder-hi accedir 
perquè “ajudaria a les famílies amb dificultats econòmiques greus a cobrir les 
necessitats de menjar dels seus fills”. La proposta es va aprovar amb el vot 
favorable de tots els grups excepte CiU que es va abstenir. El PP també va demanar 
que es tanquin els centres de fumadors de cànnabis que no compleixin amb les 
ordenances. 
ICV-EUiA va centrar una de les seves peticions en el transport públic als barris de la 
Marina, en part com a conseqüència de la recent implementació de la segona fase 
de la xarxa ortogonal d’autobusos. Va explicar que a la Marina ha entrat en 
funcionament la línia V3, en substitució del 72 que abans arribava fins a Bonanova i 
ara només a Sarrià. “Una pèrdua substancial”, va valorar Cristòfol Ortolà, portaveu 
del grup. A més, va explicar que hi ha queixes dels veïns sobre la freqüència de pas 
 de les línies 9, que va al centre, i 37, que passa per l’Hospital Clínic. “Les 
freqüències són excessivament llargues, no baixen de 10 o 15 minuts”, va explicar 
Ortolà. Per això va demanar que s’insti a TMB a millorar la freqüència de pas 
d’aquestes línies i aportar extraordinaris recursos al transport pública de la Marina 
mentre no arribi el metro. Aquesta proposta  va tenir els vots favorables de tots els 
partits. En l’àmbit de l’educació, en canvi, ICV-EUiA va preguntar quin és el 
calendari previst per traslladar l’escola Perú a Can Batlló i per construir-hi la resta 
d’equipaments previstos. 
Sense deixar de parlar d’educació, el portaveu d’ERC, Jordi Suñé, va explicar que 
“la compra de llibres de text suposa un cost sovint massa elevat per les famílies” i 
que en els darrers dos anys hi ha hagut una retallada de les ajudes per material 
escolar d’un 80%. Per això va demanar que es faci un esforç per promoure mesures 
que redueixin la despesa de material escolar als centres educatius del districte, com 
per exemple la socialització dels llibres de text o els mercats d’intercanvi de 
material escolar. Tots els grups van votar-hi a favor excepte CiU que es va 
abstenir.  I seguint en l’educació els republicans van demanar que s’ampliïn les 
sales d’estudi a totes les biblioteques del districte durant tot el curs, no només en 
les èpoques d’exàmens. 
El plenari d’ahir al vespre va tancar amb una declaració institucional amb motiu del 
dia internacional de les persones amb discapacitat. 
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/es-debaten-diverses-propostes-per-pal%C2%B7liar-la-crisi-al-ple-
del-districte-de-sants-montjuic/#prettyPhoto 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/19960/es-debaten-diverses-
propostes-per-palliar-la-crisi-al-ple-del-districte-de-sants-montjuic 
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DISSABTE, 28 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
El sí a la independència i les estelades llueixen en el concert de Sant 
Esteve 
 
Article suggerit per en Miquel Pubill 
 
L'Orfeó Català celebra els cent anys del concert amb un relat musical de format 
excepcional 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

81 

 
 

 
  

 
El tradicional concert de l'Orfeó 
Català5 per Sant Esteve ha fet  cent 
anys. I, tal com va ocórrer l'any 
passat, el Palau de la Música s'ha 
omplert d'estelades entre els 
cantaires i el públic, entre el qual hi 
havia el president de la Generalitat, 
Artur Mas, durant la interpretació del 
'Cant de la Senyera'. Ha estat el punt 

                                    
5 http://www.palaumusica.cat/ca/ 

culminant del concert, en què el Palau 
ha vibrat amb crits 
d'independència. Un altre detall: els 
cantaires duien llaços amb la senyera 
en solidaritat amb les escoles de les 
Illes. 
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El Mundo, escandalitzat per les 
estelades en el concert de Sant 
Esteve 
 
Com cada any, el concert ha comptat 
amb la participació de tota la família 
coral de l'Orfeó Català i per primera 
vegada s'hi ha afegit el Cor de 
Cambra del Palau. 
L'espectacle ha estat ideat per Josep 
Vila i Casañas, director de l'Orfeó i del 
Cor de Cambra. S'hi han interpretat 
obres emblemàtiques de la literatura 
coral, des de música de l'època del 
barroc, com 'Hallelujah' de l'oratori 'El 
Messies' de Händel, fins a música 
contemporània amb l'estrena de 'Pau 
al cor', del compositor convidat del 
Palau Ramon Humet. Les nadales, que 
sempre han tingut un paper 
protagonista en el Concert de Sant 
Esteve, també han tingut aquesta 
vegada una presència especial. Els 
actors Pep Munné i Pep Anton Muñoz 
han estat els narradors que, seguint 
el guió de Francesc Orteu, han conduït 
l'audiència a través de la música 
interpretada pels cors. 

 
Cent anys de concerts 
interromputs per la guerra 
El primer Concert de Sant Esteve al 
Palau de la Música Catalana amb 
l'Orfeó Català va tenir lloc l'any 1913. 
En aquella ocasió va dirigir-lo el 
mestre Lluís Millet i la peça que va 
obrir el concert va ser 'El cant de la 
Senyera'. Fins al 1935, el concert va 
esdevenir una tradició. L'any 1933 la 
mort de Francesc Macià el dia de 
Nadal va fer adient suspendre el 
concert, però es va cantar el mateix 
repertori cinc dies després, el 31 de 
desembre. 
Des de l'any 1936, en què va 
començar la guerra, fins al 1945 el 
concert es va deixar de fer. L'any 
1946 es va recuperar i des 
d'aleshores fins a l'actualitat només 
s'ha interromput en dues ocasions: 
l'any 1962, a conseqüència de la gran 
nevada -es va traslladar al 30 de 
gener-, i l'any 1975, per un procés de 
reestructuració del cor. 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4164087/20131226/independencia-estelades-
llueixen-concert-sant-esteve.html 
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El foc, protagonista en la benvinguda al 2014 
 
Susagna Alcón  

 

En la celebració a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, ideada per La Fura 
dels Baus, les dotze campanades seran volcans de foc que envoltaran els 
assistents i culminaran a la Font Màgica de Montjuïc. 

Ja se'n saben més detalls de la gran celebració popular de Cap d'Any que ocuparà 
l'avinguda de la Reina Maria Cristina. L'espectacle, ideat per la Fura dels Baus, 
s'iniciarà a dos quarts de dotze, durarà 45 minuts i hi participaran unes 400 
persones. La celebració arrencarà amb els Castellers de Sants, que carregaran 
quatre pilars a l'escenari central. Tot seguit s'alçarà el campaner i l'Ésser del 
Mil·leni, el gegant de ferro que donarà la benvinguda a l'any nou. 

Al seu interior, un centenar de persones donaran vida a l'Ésser del Mil·leni. Vestits 
de vermell, simularan el seu cor, que bategarà quan s'acostin les campanades. Serà 
aquest el moment culminant de la nit, quan l'avinguda s'omplirà de volcans en 
erupció. Així ho ha explicat Joan Còdol, director general de Projectes i 
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Esdeveniments de Focus, que ha detallat que creen "un efecte, no solament sonor, 
en què el foc envolta els assistents gràcies a l'erupció de volcans de foc". 

Aquests volcans s'instal·laran en unes torres a banda i banda de l'avinguda de la 
Reina Maria Cristina, amb un total de 16 punts d'esclat, i explotaran 
consecutivament fins a culminar a la Font Màgica de Montjuïc. L'efecte es repetirà 
12 vegades, donant forma així a les 12 campanades. Tot seguit, el colofó d'aquesta 
celebració serà un piromusical de cinc minuts de durada, que es combinarà amb els 
salts d'aigua de les fonts i amb projeccions a les diverses pantalles instal·lades. 

Serà, segons Còdol, una cerimònia molt clara, que començarà amb un compte 
enrere projectat també en aquestes pantalles. Després serà el torn dels quarts, que 
s'acompanyaran de la música de Parsifal, de Wagner. Un cop acabats, els volcans 
de foc simbolitzaran les dotze campanades. 

Font: Seu Districte Sants-Montjuïc 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Sants-
Montjuic/menuitem.f5935397edf91bce9f449f44a2ef8a0c/?vgnextoid=0a604bc1df4
33410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=b1c199f2b97ea210VgnVCM1
0000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES 
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DIVENDRES, 6 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Construir la pròpia història 
 
Manuel Pérez Nespereira 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’autor, que és un gran lector, ha 
tingut dificultats per arribar fins 
al final de la lectura de les 
memòries de Jordi Pujol, tot i que 
fins fa poc li era pràcticament 
impossible deixar un llibre que 
havia començat. 
 
Per raons semiprofessionals vaig 
haver de cercar les memòries de Jordi 
Pujol i us ben juro que m'ha costat, i 
molt, no deixar-les a les cinquanta o 
com a molt a les cent pàgines. En 
primer lloc perquè la seva infantesa 
em diu ben poc; amb caràcter general 
tots teníem més 
o menys deu anys quan fèiem deu 
anys, i la nostra vida no havia estat, 
en general, més digna de ser 

explicada del que podria ser qualsevol 
altra. 
 
En segon lloc, perquè un cop arribada 
la part interessant, la del polític que 
ha estat al capdavant del país prop de 
vint-i-cinc anys, hom no deixa de 
sentir un pessigolleig desagradable, 
com si allò que estigués llegint fos la 
meitat de la història, i que de la 
meitat que t'expliquen, un 
percentatge força elevat fos, a més, 
incert, sent generós. 
 
Tots tenim necessitat de justificar les 
nostres accions, només faltaria. 
Busqueu el personatge més pervers i 
segur que us dóna una explicació 
plausible a les seves malifetes. En el 
cas dels polítics, òbviament, el cas és 
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similar. Ara bé, hi ha més o menys 
graus de fidelitat i sinceritat. A les 
memòries de Manuel Ortínez, posem 
per cas, l'exconseller vol en tot 
moment justificar la seva actuació, 
sense negar, però, l'evidència: que en 
un moment determinat calia emprar 
la corrupció del règim per sortir-se'n. 
 
Ara bé, que l'única autocrítica de Pujol 
sobre la seva actuació pública sigui 
que no va saber dirigir diaris... déu 
n'hi do. 
 
Amb tot, hi ha paràgrafs fascinants i 
que permeten entendre com ha estat 
possible el predomini de CiU al llarg 
de tants anys i, sobretot, que el fet de 
la corrupció era consubstancial al 
mateix projecte polític; anava, en 
l'ADN. 
 
Fins al final de la Guerra Civil 
espanyola els partits eren de dos 
grans tipus: els populars no pas de 
dretes o esquerres, sinó que naixien 
des de baix i elegien els seus líders 
d'entre els seus mateixos membres- i 
els restauracionistes, molt més que no 
liberals i conservadors,sinó tota una 
plèiade de grups articulats al voltant 
d'un líder que construïa el partit 
mitjançant el concurs de cacics de 
diferents pelatges. Entre tots dos es 
va intentar articular el maurisme. 
Amb vocació popular, però vertebrat a 
partir d'un líder carismàtic i amb 
complicitats una mica menys 
indecoroses que la resta de partits de 
la restauració; però com que el 
mateix Maura va resultar ser el menys 
maurista, es va dividir en una 
multitud de grupets amb diferent sort. 
 
Pujol relata la formació del Grup 
d'Acció al Servei de Catalunya 
(GASC), origen de la futura CDC. De 
l'escrit es desprèn que hi havia unes 
bases febles, imagino que els 
encarregats de la feina feixuga, ja 
m'enteneu, i la resta que eren 
«membres de l'Acadèmia de la 

Llengua (...), gent del CIRP, de Banca 
Catalana, del Banc Industrial de 
Catalunya, de les 
cooperatives agrícoles; dels gremis 
d'empresaris, del Barça... (...) En 
resum: representants de les xarxes de 
complicitats teixides per mi al llarg 
dels anys». 
 
En definir el GASC, futura CDC, convé 
no oblidar-ho, els seus membres eren 
coneguts com «la gent de Pujol», i ell 
mateix indica que el moviment que 
volia endegar havia  d’legar «un 
ventall de forces nacionalistes, 
socialdemòcrates, democristianes i 
persones a títol in- 
dividual». Hom arriba a la conclusió 
que si no s'estava creant una força 
política de model maurista, s'hi 
assemblava molt. I llavors es va crear 
tot l'embrió d'un partit que governaria 
durant dècades Catalunya en tot just 
uns mesos d'estiu i tardor d'un any 
(1974)! 
 
I és clar, va sorgir un partit amb 
vocació popular, certament, però que 
s'articulava al voltant de les forces 
vives, prèvies a la fundació. Això 
permetia estendre fàcilment el partit 
pel territori, que teixia, com diu Pujol, 
unes xarxes de complicitats, ara 
secundàries, però que dubto molt que 
actuessin de manera gratuïta. Se'm fa 
difícil de creure que una persona 
d'una posició i un capital determinat 
pogués renunciar-hi, i menys quan la 
proximitat al poder en facilitaria 
l'increment. 
 
Aquesta articulació convergent ha fet 
mal a la imatge de la construcció 
nacional. 
 
És innegable cert progrés en 
l'autogovern, només faltaria després 
de vinti-cinc anys al poder. 
Tanmateix, ha creat una imatge de 
finca privada, mercès a aquesta xarxa 
territorial de complicitats, i ha donat 
als nostres adversaris en la marxa cap 
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a l'Estat propi munició en forma de 
corrupció que imputen, de la mateixa 
manera, tots els que defensen una 
Catalunya sobirana. A l'entendre 
d'aquests adversaris, la casta 
postpujolista controla el país i vol la 

independència per no tenir cap trava 
en la seva actuació. 
 
El que no saben o no volen dir és que, 
els agradi o no, ja fa temps que el 
país ha començat a posar cadascú al 
seu lloc. 

 
 
Font: El Triangle (número 1137 • 28 de novembre de 2013) 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19769/construir-la-propia-historia 
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DIJOUS, 26 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Espanya contra Catalunya. Perquè es rebutgen les Jornades? 
 
Manuel Pérez Nespereira 
 

 
 
 

Les Jornades organitzades pel 
Centre d’Història Contemporània 
sota el títol «Espanya contra 
Catalunya» han generat una forta 
polèmica i el rebuig entre alguns 
sectors. Però no fan més que 
mostrar uns fets històrics que es 
repeteixen des de fa tres segles. 

 
 
“Cataluña pide que gobernéis con 
justicia, que gobernéis con seguridad, 
que no saquéis al pueblo más dinero 
que el que pueden dar buenamente 
según el estado de su riqueza, para 
que no veamos infelices labradores 
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abandonar sus tierras, infelices 
artesanos cierran sus tiendas por no 
poder pagar lo que pedís. 
 
Los catalanes, ¿Son o no son 
españoles? Son nuestros colonos 
o son nuestros esclavos? Sepamos 
lo que son. Dad el lenitivo o la 
muerte, pero que cese la agonía. 
(...) 
¿Son los catalanes españoles? Pues 
devolvedles las garantías que les 
habéis arrebatado, garantías que son 
suyas, que tienen derecho a usar de 
ellas, porque las han conquistado con 
su sangre. Igualadlos a los otros 
españoles. 
 
Si no los queréis como españoles, 
levantad de ahí vuestros reales; 
dejadlos que para nada os 
necesitan[1]”. Joan Prim  
 
Poso aquestes fragments com a 
referència davant la polseguera que 
ha aixecat als cercles unionistes, més 
aviat caldria dir espanyolistes, unes 
jornades organitzades pel Centre 
d’Història Contemporània de 
Catalunya sota el títol “Espanya 
contra Catalunya”. 
 
A algú com jo,  que  ha buidat arxius i 
ha llegit els coetanis dels fets, aquest 
títol no el sobta. Simplement respon a 
la realitat. Després de la repressió del 
1714, que va durar pràcticament un 
segle, durant el qual es va crear un 
cos sipai per controlar els rebels 
catalans com van ser els Mossos 
d’Esquadra, van venir tot seguit  la 
dictadura del Comte d’Espanya, les 
repressions de les primeres 
bullangues, els bombardejos sobre 
Barcelona, la dictadura de Narvàez, la 
del general Zapatero, la sang vesada 
en defensar la I República,  la  terrible 
Ciutadella  i el sinistre Castell de 
Montjuïc encara dempeus, la 
construcció del carrer Nou de la 
Rambla per accedir abans al centre de 
la capital, els bombardejos durant la 

guerra d’Espanya, els estats 
d’excepció  pràcticament continus 
entre 1814 i 1975...  Tot aquesta 
relació són fets, no opinions. Altra 
qüestió seria que li donéssim una 
explicació altra que no fóra la 
construcció d’un Estat Centralista 
espanyol, d’arrel castellana, a sang i 
foc. Ara, a mi no se me n’acut cap. 
 
El cert, reitero, és que Catalunya, per 
diverses raons, ha estat 
permanentment atacada des 
d’Espanya. Negar això és ignorar la 
història. En alguns casos per hostatjar 
el moviment obrer, i en d’altres per 
ser lliurepensadora o republicana, o 
fins i tot per ser carlina. En tots els 
casos per haver construït o defensat 
 un tret diferencial que l’Estat en 
construcció no volia  permetre. 
 
Però des de l’Estat i els seus satèl·lits 
a Catalunya el títol molesta. Tenen la 
pell molt fina. Una finor que, en canvi, 
ignora menyspreus, mentides, estafes 
i enganys, no del segle passat, sinó 
 de fa quatre dies. 
 
Quan es van canviar les plaques de 
matrícula, mentre  es demanava un 
distintiu  autonòmica, que per cert té 
un Estat tant centralista com França, 
el falcó de les Açores va dir que “no 
pensaba perder el tiempo discutiendo 
sobre chapas”; a l’Estatut que havia 
de ser recolzat com sortís del 
Parlament  li van passar dos vegades 
el ribot, una al Congrés dels Diputats i 
una segona a la reunió amb 
nocturnitat i traïdoria entre Mas i 
Rodríguez  Zapatero; la part 
declarada inconstitucional pel Tribunal 
Constitucional espanyol obliga al 
compliment al Govern de Catalunya, 
però en canvi semblaria que no 
vincula al Gobierno Español;   l’Estat 
regala 40 mil o 50 mil milions d’euros 
a la banca, dels quals molt pocs 
tornaran, si algú torna, mentre el 
mateix Estat és   gasiu  amb la 
Generalitat i, a sobre, aquesta ha  de 
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tornar el Fons de Liquiditat Autonòmic 
amb interessos per damunt del cost 
del deute als mercats, de manera que 
més que prestar una ajuda, l’Estat fa 
un nou negoci a costa del catalans. 
 
Aquests són fets; no serveixen per 
entendre plenament el present de 
trencament amb Espanya, però dóna 
unes bones pistes. Probablement el 
punt de trencament, allò de 
l’assoliment dels cent graus per 
trencar a bullir, va ser la sentència 
sobre l’Estatut del 2010. Fins 
aleshores, tots aquests greuges, que 
ho són i encara no hi són tots,  
s’arreceraven comunament pensant 
que, finalment, es podria trobar una 
via d’entesa amb l’Estat. Que 
possiblement, tot i les proves 
històriques, encara es tractava d’una 
manca de comunicació; però no que 

ells no ens entenguessin, sinó que 
nosaltres no ens sabíem explicar. 
 
La sentència del 2010  va ser un xoc 
brutal, molt  més del que les 
apaivagadores manifestacions 
posteriors feien  palès; en aquest 
sentit Oriol Pujol, gran profeta, deia 
que no ens afectaria gaire. Però el 
cert era que les regles de joc havien 
estat pervertides. Una sentència de 
Tribunal Constitucional, de composició 
política, no ho oblidem, tenia més 
força que dos parlaments democràtics 
i un referèndum. I només van quedar 
obertes dues opcions: el camí cap a la 
sobirania plena, o acotar el cap i 
acceptar ser espanyols amb residència 
administrativa a Catalunya. I sobre 
una d’aquestes opcions, i cap altra, 
serà sobre el que s’haurà de 
pronunciar el poble català. 

  
  

 
[1] «Diario de sesiones del Congreso de los Diputados», 27 de novembre de 1851, pàg. 1765 

  

 

  

Font: El Triangle • número 1139 • 16 de desembre de 2013  
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19959/espanya-contra-catalunya-
perque-es-rebutgen-les-jornades 
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DISSABTE, 28 DE DESEMBRE DEL 2013 

 

Impostures compromeses 
 
Josep Braut 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Aquests darrers dies ha estat notícia 
l’alliberament de les artistes Nadejda 
Tolokonnikova i Maria Aliokhina, 
integrants del conjunt musical Pussy 
Riot, després de gairebé dos anys 
d’empresonament. A Catalunya no s’hi 
ha vist gaires mostres d’alegria, cosa 
lògica ja que tampoc s’hi van veure 
mostres de solidaritat o indignació 
quan foren empresonades. 
 
Que els cantants més comercials no 
volguessin pronunciar-se té certa 
lògica, però el silenci de les velles 
glòries cantautores, les que patiren la 
dictadura, o l’encara més tronador 
silenci dels grups més alternatius 
i kombatius, disposats a per emprar  
 
 

 
molts decibels per qualsevol causa 
justa, no deixa de provocar 
perplexitat i un punt d’indignació. 
 
Cap concert de protesta, cap disc 
solidari, cap manifest, cap article  
publicat, cap gest, ni tan sols una 
simple piulada al Twitter... res de res, 
com si allò no anés amb ells. Això sí, 
mentre aquestes dones han estat 
engarjolades, els nostres 
compromesos, tant els vells 
antifranquistes com els joves 
alternatius, han tingut temps 
d’indignar-se a favor d’Albert Pla (li 
cancel·laren un concert a Gijón), o de 
Fernando Madina (detingut a 
l’aeroport de Miami). 
 
Però, al cap i a la fi, què ens esperem 
d’una gent que només s’ha interessat 
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per la guerra a Síria quan els EUA van 
amenaçar amb intervenir-hi? I quan 
els EUA van desistir-ne, ells 
s’oblidaren d’aquest racó de la 
Mediterrània. 
Sí, ja sé que no tots són iguals, però 

la tendència majoritària, de moment, 
és aquesta. 
 
 
 

 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19967/impostures-compromeses 
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DISSABTE, 28 DE DESEMBRE DEL 2013 

 
Vuelvo con ellos, para que tú no vayas 
 
Jordi Fexas 
 
 
 
 

 

 

 

 
Si el 2008 el missatge a Nicaragua era 
apel·lar a la por perquè la gent anés a 
votar, amb allò del “Si tu no vas, 
ellos vuelven”. Cinc anys després el 
seu missatge és brindar amb els 
espantalls que brandava llavors, però 
aquest cop per impedir que es vagi a 
votar. 
  
Llavors ens volien atemorir si no 
anàvem a votar, i ara perquè hi volem 
anar.  Ahir feia servir el PP per 
espantar i avui brinda amb ells per 
acollonir-nos. 
  
El llenguatge de la por i l’amenaça no 
és nova i ni exclusiva dels que jauen 
avui a la Moncloa. Sembla quelcom 
intrínsec, atàvic de la cultura política 
espanyola en democràcia, i en 
absència d’aquesta ja no en parlem. 
  

El 2008 a Catalunya l’eslògan de la 
por va funcionar i va encimellar al 
paradís castís la que va ser la ministre 
de les bombolles(les dels ministeris de 
defensa i d’habitatge), Doña Carmen 
Chacón, amb un resultat avui 
impensables. Cinc anys més tard tot 
ha canviat prou perquè els catalans 
vulguin votar precisament per no 
haver de suportar més ningú que els 
atemoreixi. És a dir per viure en pau i 
en democràcia, que precisament per 
això es va inventar. Perquè la gent 
parli, dialogui i si convé voti i no 
calgui amenaçar, insultar, menysprear 
ni atemorir aquell que no pensa com 
tu. 
  
Estarem d’acord que “la foto de les 
Açores” de l’unionisme català és per 
apretar a córrer, no tan per allò que 
legítimament puguin defensar, sinó 
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per la baixa qualitat democràtica del 
seu missatge, discurs i acció política 
que ens acaba empobrint encara més 
la raquítica democràcia que ens ha 
tocat . 

  
Intentem però veure el costat graciós 
i positiu de la cosa i fem nostre 
l’eslògan “Si tu vas, ellos no 
brindan”  

 
 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/xoc-de-trens/327598/vuelvo-con-ellos-para-que-tu-no-
vayas 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19968/vuelvo-con-ellos-para-que-
tu-no-vayas 
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DIMECRES, 1 DE GENER DEL 2014 

 

Incoherències i perills antiavortistes 
 
Josep Braut 
 

 

 

 
 
Segons els antiavortistes, tant bon 
punt un espermatozou entra dins d’un 
òvul comença la vida humana. Per 
això consideren que eliminar aquesta 
unió d’òvul i espermatozou (el zigot 
primer, l’embrió després) és un crim. 
I en aquest sentit va la modificació de 
la llei de l’avortament impulsada pel 
ministre Alberto Ruiz-Gallardón, 
considerant l’avortament com un tipus 
d’homicidi. 
 
Segons el meu parer, la modificació 
de la llei de l’avortament no només 
vulnera la llibertat de l’individu, sinó 
que és força incoherent, i bastant 
perillosa. Veiem perquè: 
 
 
INCOHERÈNCIES  
 
Còmplice i col.laborador 
necessari. Segons Gallardón, la llei 
protegeix a la dona, ja que no és ella 
la persona perseguida legalment, sinó 
qui realitza l’avortament (un metge, o 
algú que en suplanta les funcions) i 
qui es lucra amb l’activitat avortista. 
Segons aquesta llei, el metge que 

practica l’avortament és l’autor 
material del crim, i el propietari de la  
 
 
clínica avortista un còmplice que es 
lucra amb aquesta activitat delictiva, 
però la dona que hi va a avortar no en 
té cap culpa. Això sembla ben 
intencionat, però és força incoherent 
ja que per a que es cometi aquest 
delicte cal que hi vagi una dona 
embarassada. 
La dona que avorta és una 
col.laboradora necessària en aquest 
delicte. Si són coherents, la dona que 
voluntàriament va a avortar hauria de 
ser considerada o bé autora (com 
estableix l’article 28 del Codi Penal), o 
bé col.laboradora necessària del 
delicte i castigada com a tal (com 
estableix l’article 29 del Codi Penal). 
 
Denegació d’auxili i negligència. Si 
avortar és matar a un ésser humà, i 
per salvar la vida d’un embrió d’ésser 
humà es pot limitar el dret a decidir 
sobre el propi cos, la llei hauria de 
considerar més casos. Per exemple: 
Què passa si una dona embarassada 
realitza activitats, o consumeix 
productes. que poden danyar el fetus, 
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o fins i tot provocar-li un avortament? 
Si són coherents, l’haurien de 
condemnar per negligència amb 
resultat de lesions, o de mort, segons 
el cas. Al mateix nivell que podem 
condemnar un conductor ebri que 
fereixi o mati vianants (article 142 del 
Codi Penal). 
 
Si avortar és un acte de denegació 
d’auxili, en el que la dona està privant 
d’una ajuda vital a l’embrió, caldria  
ser coherent i condemnar tots els 
altres actes de denegació d’auxili que 
impliquen patiment i mort. Per 
exemple: la donació del moll de l’os. 
Si per salvar un embrió cal obligar 
una dona a passar nou mesos 
d’embaràs i un part, com podem no 
exigir a un potencial donant a que es 
faci una anàlisi de sang i, arribat el 
cas, es sotmeti a una intervenció 
quirúrgica que dura només una tarda i 
no té cap perill? Per no parlar de la 
donació de sang (encara menys 
molesta i perillosa) o de la donació 
d’òrgans un cop has mort. 
Si els antiavortistes són coherents, 
haurien d’exigir l’expropiació dels 
òrgans dels difunts, i que aquests 
siguin gestionats per l’Organització 
Nacional de Transplantaments. 
 
Prevenció del crim. Un dels deures 
dels poders públics és evitar el crim, 
no només perseguir el crim un cop 
s'ha comès, sinó també evitar-lo. Per 
això hi ha patrulles de policia, controls 
de velocitat i alcoholèmia a les 
carreteres, o requisits estrictes per 
aconseguir una llicència d'armes. Si 
els antiavortistes són coherents, 
haurien d'exigir la identificació de les 
persones que adquireixen un test 
d'embaràs, així com vigilar la sortida 
a l'estranger (a països on es pot 
avortar) de dones embarassades, o 
sospitoses d'estar embarassades. 
 
 

 
 
 
PERILLS  
 
El principal perill d’aquesta llei ja el 
sabem: que les dones avortin fora 
dels centres sanitaris i ateses per 
personal que no té la formació 
escaient. 
 
Però el projecte de Gallardón té un 
altre perill. Aquesta llei contempla dos 
únics supòsits en els que es podria 
avortar: posar en greu perill la vida 
de la mare i la violació. En el primer 
cas estaríem, més o menys, en la línia 
del que diu l’article 20 del Codi Penal 
(“Que el mal causat no sigui més gran 
que el que es tracti d'evitar; que la 
situació de necessitat no hagi estat 
provocada intencionadament pel 
subjecte; i que la persona necessitada 
no tingui, pel seu ofici o càrrec, cap 
obligació de sacrificar-se”), però... 
què passa amb el supòsit de la 
violació? Haver estat víctima d’un 
delicte et dóna dret a cometre un 
altre delicte? Això es pot aplicar a 
d’altres casos? Qui ha estat víctima 
d’un robatori té dret a cometre un 
altre robatori que li permeti recuperar 
els béns perduts? Qui ha estat víctima 
d’una estafa hipotecària té dret a 
usurpar il.legalment un habitatge? 
 
El que sí que provocarà aquest supòsit 
és una escletxa legal per on 
intentaran avortar moltes dones, que 
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"només" hauran de fer el tràmit de 
denunciar una violació. I això, a 
banda de fer pujar artificialment les 
estadístiques de criminalitat, també 
serà un greu perjudici per a les dones 
que sí que han estat víctimes d’una 
agressió sexual, ja que quan vagin a 
fer la denúncia hauran de veure com 
els policies dubten de la seva 
sinceritat. 
Fins ara sabíem que hi havia víctimes 
de la violència sexual que per por, o 
per vergonya, o per desconeixement 
dels seus drets, no denunciaven 
l’agressió patida. A partir de que entri 

en vigor aquesta llei sabrem que 
també hi haurà un important 
percentatge de denúncies falses. 
 
En resum: una llei que ataca la 
llibertat individual, té incoherències i 
uns quants perills. Motius suficients 
per a dir que no. 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19981/incoherencies-i-perills-
antiavortistes 
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DIMECRES, 1 DE GENER DEL 2014 

 

Certeses i incerteses del 2014 
 
Antoni Reig 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’any que ara iniciem, el 2014, te un 
calendari establert en el procés que 
ens ha de conduir a la independència, 
és a dir, sabem, tenim la certesa, de 
que passaran determinades coses. Ara 
bé, junt amb les certeses el 2014 
apareix carregat d’incerteses ja que 
moltes de les coses que han de 
passar, o no, estan condicionades pel 
comportament i les decisions de uns i 
altres. 
  
El gener el nostre Parlament ha de 
decidir l’enviament al Congrés 
espanyol de la petició de cessió de 
facultats de l’Estat per poder efectuar 
el promès i anunciat referèndum 
sobre el nostre futur. El febrer o març 
se sabrà la resposta del govern i els 
diputats espanyols que, de fet, ja 
sabem: NO. També el febrer o març el 
nostre Parlament aprovarà la llei de 
consultes, és a dir, el nostre marc 
legal per poder efectuar una consulta 
sobre el nostre futur, una vegada des 
de Madrid hagin tancat la porta del 
referèndum. 
  
Per completar el quadre hi ha les 

eleccions del mes de maig al 
Parlament Europeu, que quedaran 
totalment “contaminades” pel procés i 
els resultats de les quals permetran 
efectuar una lectura del moment 
polític en que es troba la societat 
catalana. Seguint el calendari 
establert això vol dir que el mes 
d’abril serà de campanya electoral. 
  
A partir del moment en que Catalunya 
disposi de una llei de consultes (febrer 
o març) hi ha la pràctica certesa de 
que l’Estat espanyol farà el possible i 
l’impossible per anul·lar-la, és a dir, 
que segurament la portarà al Tribunal 
Constitucional per deixar-la, de 
moment, en suspens. Aquesta decisió 
serà a la primavera i més o menys 
cavalcant amb la campanya per les 
europees. Podem pensar que abans 
d’aquestes eleccions no s’adoptaran 
mesures radicals que afavoreixin uns 
resultats clarament favorables al bloc 
sobiranista català. 
  
-El que no sabem- 
  
Aquestes certeses donen pas a les 
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incerteses. Abans de l’estiu i, 
sobretot, abans del setembre (data 
fixada per la convocatòria de la 
consulta, prevista pel 9 de novembre) 
l’Estat espanyol desplegarà una forta i 
àmplia ofensiva per impedir que el 
poble català exerceixi el seu dret a 
decidir (el qual no reconeix). No 
sabem quines mesures adoptarà el 
govern perquè fins ara s’ha limitat a 
una actitud passiva (veure-les venir, 
esperar que passi la tempesta) i 
immobilista (aquí no canviarà res). 
  
L’altre font d’incerteses és la reacció 
del poble català a mesura que l’Estat 
espanyol vagi tancant portes per 
impedir que expressi la seva voluntat. 
Hem vist el 2010, el 2012 i el 2013 
una capacitat creixent de mobilització 
i d’organització popular i les entitats i 
organitzacions cíviques han agrupat 
un gruix de desenes de milers de 
voluntaris decidits a fer el que calgui 
per tirar endavant. La força 
acumulada és immensa i pot fer front 
a qualsevol mesura radical destinada 
a matar el procés. 
  
També en el capítol de les incerteses 

hi ha les repercussions internacionals 
del que va començar sent el 
“problema català” i a hores d’ara ja és 
el “`problema espanyol”. Davant de 
l’immobilisme de l’Estat espanyol els 
governs de tot el món poden posar-se 
nerviosos en veure que no es fa res 
per trobar una sortida al conflicte i 
que això pot tenir una evidents 
repercussions econòmiques negatives 
per a tothom. Els mitjans de 
comunicació internacionals jugaran un 
paper de gran importància decantant 
l’opinió pública cap a un cantó o l’altre 
ja que l’actuació dels governs no pot 
ser en direcció contrària a la seva 
opinió pública. Les noves tecnologies 
de la comunicació estan donant un 
poder creixent a l’opinió pública que 
cada dia condiciona més les 
actuacions dels seus governs. 
  
Aquest balanç de certeses i incerteses 
deixa clar que ni tenim la victòria 
assegurada ni tenim la derrota 
garantida. En definitiva, el nostre 
futur es a les nostres mans, en la 
nostra determinació, que haurem de 
demostrar davant de tot el món el 
temps que faci falta. 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/19983/certeses-i-incerteses-del-
2014 
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STR Estilisme i Estètica 
 
Adreça: 
C/ Alcolea, 51  
08028 Barcelona 
 
Contacte: 
Tel. +34 93 330 51 52 
http://www.strestilismeiestetica.com 
 
Perruqueria i centre d'estètica amb assesorament professional. 
 
A STR estilisme i estètica estem atentes a les darreres tendències en perruqueria 
per oferir-te la millor assessoria i servei, perquè et sentis ÚNIC @. La nostra carta 
de servei en perruqueria és molt àmplia pots consultar i demanar cita, estarem 
encantades d'assessorar-te. Tenim tots els serveis necessaris perquè presumeixis 
d'un cabell perfecte  
No esperis més i vine a conèixer tot el que podem fer per tu! 
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