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UMOR 
 

#0039 @comisBotifarra Segons Rajoy, la independència ens aboca a l’edat 
mitja 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0039-comisbotifarra-segons-rajoy-la-
independencia-ens-aboca-a-ledat-mitja 
 
 
#0040 @comisBotifarra Liquidar la llengua catalana 
 

 
 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0040-comisbotifarra-liquidar-la-llengua-
catalana 
 



 
 

 

4 

#0041 @comisBotifarra el futur de TV3 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0042-comisbotifarra-el-futur-de-tv3 
 
 
 
#0042 @comisbotifarra Borbons fail 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0042-comisbotifarra-borbons-fail 
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#0043 @comisbotifarra Augment dels preus del transport públic 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0043-comisbotifarra-augment-dels-preus-
del-transport-public 
 
 
#0044 @comisBotifarra Trencadissa a CiU 
 

 
 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0044-comisbotifarra-trencadissa-a-ciu 
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Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html 
 
 

 
 
Divendres, 14 de febrer del 2014 

 

 
 
Dimecres, 12 de febrer del 2014 

 

 
 
Dilluns, 10 de febrer del 2014 

 

 
 
Dissabte, 8 de febrer del 2014 

 

 
 
 
Dijous, 6 de febrer del 2014 

 

 
 
 
Dimarts, 4 de febrer del 2014 
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Font: El Punt - LA PUNXA D'EN JAP. Joan Antoni Poch 

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

 
 
Dissabte, 15 de febrer del 2014 

 

 
 
Divendres, 14 de febrer del 2014 

 

 
Dijous, 13 de febrer del 2014 

 

 
Dimecres, 12 de febrer del 2014 

 

 
Dimarts, 11 de febrer del 2014 

 

 
Dilluns, 10 de febrer del 2014 
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Per Puyal 
 

 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-03-02-2014.html 
 

 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-10-02-2014.html 
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Junqueras: “Esquerra estarà al govern de Mas els dies 
imparells i per les tardes” 
 
Article suggerit per en Pepe 
 

 

 
Oriol Junqueras (Barcelona 1969), President d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
au fènix de l’esquerra independentista. L’home del moment, les enquestes diuen 
que serà president, que substituirà Messi i que potser guanyarà dos Oscars. Però 
Junqueras manté la humiltat, l’oratòria intel·lectualment elevada i l’entonació de qui 
està recitant el verset de Nadal. És l’escolanet de la Catalunya independent. 

  

Esquerra ja és a tocar de CiU a les enquestes. El sorprèn com de ràpid hem 
oblidat tots que vau fer que José Montilla fos president? 
El cert és que gens ni mica, la memòria selectiva és a l’ADN català i Montilla era tan 
gris que el recordem com un moble, no com un president. 

Entraran a formar part del govern d’Artur Mas? 
Només els dies imparells i per les tardes. Suficient per remenar les cireres però 
prou poc com per patir cap desgast polític. 
 
No és una mica injust? 
El que és injust és que se’m vegi com el primer president de la Catalunya 
independent quan és l’Artur qui s’està currant el procés. Però el món és així, injust, 
hem vingut a patir. 
 
Parlem del procès independentista. Francesc Homs obre la porta a que 
Espanya també voti després del 9N… 
Té més sentit que els espanyols votin sobre el nou Camp Nou. Com a mínim, que 
puguin escollir com serà l’escenari de les seves derrotes. 
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Què passa el dia després? 
Has de sortir del llit ràpid, vestir-te, acomiadar-te sense parlar gaire i enfilar el 
camí de la vergonya cap a casa. Com a molt, demanar-li el telèfon i dir que ja la 
trucaràs. 
 
Gràcies, tenia una cita avui i no sabia com afrontar un possible èxit. I el dia 
després de la consulta? 
La clàssica esceneta de proclamar la independència des del balcó de la Generalitat. 
Fa mesos que practico des del balcó de casa. 
 
Núria Parlon (PSC), Inés Arrimadas (C’S)… Estan bones però són 
espanyolistes. Com s’han de gestionar aquestes fantasies? 
Amb valentia. És la clàssica contradicció. Voler-les palpar i, alhora, els hi fotries 
un calvot. Per sort, hi ha parafílies per a tots els gustos. 
 
Núria de Gispert va prohibir-li anar al Parlament vestit d’Almogàver. Què hi 
ha de cert? 
Despertaferro! 
 
Font: El bé negre.cat 
http://benegre.cat/2014/02/08/junqueras-esquerra-estara-al-govern-de-mas-els-
dies-imparells-i-per-les-tardes/ 
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En Jordi 
 
Sóc un barceloní orgullós d’haver nascut i viscut tota la vida a la capital de 
Catalunya. Visc i treballo per Barcelona amb un bon equip, amb un partit ferm i 
ambiciós, i amb el suport de la meva dona i de les meves filles que sempre estan al 
meu costat. 
Estimo la cultura catalana, suposo que per aquest motiu sóc soci d’Òmnium 
Cultural, de l’Ateneu Barcelonès i membre dels Geganters de la Sagrada Família. 
M’apassiona l’esport que fem a casa nostra i m’encanta el futbol que desplega 
aquest Barça del qual també sóc soci des de fa molts anys. 
El que passa al meu voltant m’importa. Comprendre-ho per mi és un imperatiu. Per 
això em vaig llicenciar en Biologia la Universitat de Barcelona i el Màster en 
Enginyeria Ambiental a la Universitat Politècnica. Més tard vaig ser consultor 
ambiental i professor de Medi Ambient a la Universitat Internacional de Catalunya. 
 
A vegades hi ha amics i gent que em pregunta per què em vaig ficar en 
política... 
 
Perquè hi havia i encara hi ha moltes coses a resoldre. Hi ha dues coses que em 
preocupen i que estan molt relacionades entre sí. En primer lloc, el benestar de les 
persones. Crec de tot cor que és la principal tasca de la política facilitar la vida en el 
dia a dia de la gent. I encara avui hi ha moltes complicacions que ens impedeixen 
dir que estem en una societat justa i equilibrada. En segon lloc, per Catalunya i la 
cultura catalana. El nostre país es mereix ser un país normal com tota la resta del 
món, i per tant, ens mereixem un Estat. Tinc el convenciment que, a part de poder 
exercir amb naturalitat allò que som, el nostre benestar i economia en sortirien 
beneficiats amb la independència de Catalunya. 
 



 
 

 

12 

Com va començar tot? 
 
A mitjans dels 80 m’hi vaig posar. Em vaig inscriure a La Crida a la Solidaritat, un 
moviment en defensa de la cultura, la llengua i la nació catalana. Poc després em 
vaig involucrar en el centenari de les Bases de Manresa i en el manifest Per unes 
Noves Bases de Manresa. També he estat vicepresident de la Platafora 
ProSeleccions Esportives Catalanes a favor de l’oficialitat de les nostres seleccions a 
nivell internacional. Finalment, l’any 1987 vaig afiliar-me a Esquerra Republicana de 
Catalunya per convertir-la en el pal de paller de l’independentisme i de l’esquerra 
nacional. I durant les legislatures IV i V vaig ser diputat i portaveu adjunt del grup 
parlamentari d’Esquerra. 
 
Al servei de la capital de Catalunya 
 
Sóc el president del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona i fa 
anys que treballo perquè Barcelona sigui una capital més justa i més lliure. En un 
primer moment ho vam fer des del govern i vam aportar més elements de 
catalanitat i més facilitats per les persones. Al 2007, quan vam veure que ni PSC ni 
ICV volien canviar el model de ciutat, i al no compartir el mateix projecte, vam 
decidir no reeditar govern amb ells. Així, durant els últims 4 anys hem estat fent 
una oposició constructiva a Barcelona. No han estat uns anys fàcils perquè el PSC i 
Iniciativa han governat la ciutat sense rumb quan calia un govern preparat per 
afrontar la crisi. I al mateix temps, Convergència i el PP han fet una oposició 
conservadora, basada en el NO per sistema, quan eren temps de responsabilitat. 
En canvi, nosaltres hem estat decisius i determinants. Hem estat fidels a les nostres 
conviccions i hem aconseguit aprovar bona part de les nostres propostes. Propostes 
destinades a pal.liar els efectes de la crisi econòmica. Propostes per preservar 
l’Estat del Benestar. Propostes perquè Barcelona actuï com una autèntica capital 
d’Estat. 
 
Ara Barcelona necessita un gran canvi sobiranista i progressista. La capital 
de Catalunya et necessita. Véns amb nosaltres? 
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DIMECRES, 12 DE FEBRER DEL 2014 

 

Passejada per Sants amb el nostre regidor en Jordi Portabella 

Marta Bastida 

 
10/02/2014 

 

Dilluns a la tarda ens aplegarem a la Plaça de Sants per demanar el Sí-Sí als veïns i 
veïnes del barri. Era una tarda freda i feia molt de vent. Quan ja portàvem força 
estona al carrer, varem pensar, que ens “mereixíem un premi”  i decidirem 
descansar una estoneta i fer un berenar al Forn Baltà. 
 
  
Una estoneta més tard en Jordi Portabella es va afegir al berenar. 
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Un cop acabat el berenar, començarem la passejada. 
  
Al carrer Rosés varem trobar a la Sra. Cristina Martín , presidenta de l’AAVV del 
carrer Joan Güell, quin va parlar força estona amb el nostre regidor en Jordi 
Portabella. 
 

 
 

 



 
 

 

15 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Es va parlar del civisme al carrer i que molta gent treu a passejar el seu gos i no 
recull els excrements, però poc a poc es va guanyant terreny en aquest àmbit. Un 
altre tema fou el de les esperades reformes dels Jardins de Can Mantega. 
  
Tot continuant la passejada pel carrer Galileu, varem entrar amb el nostre regidor a 
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la botiga “Hobby” un petit comerç emblemàtic del barri, que es dedica a la venda 
de trens, avions, vaixells i modelisme en general. 
 
  

 
 

 

 
 

 

Es va parlar de la venda dels edificis emblemàtics de la nostra ciutat. 
En Jordi Portabella va comentar, que s’ha demanat la suspensió de llicències i 
s’intentarà portar aquesta llei al Parlament de Catalunya. 
  
Un tema preocupant, és el tancament constant de botigues de barri, perquè si es 
venen productes, que deixen poc marge de benefici, llavors aquest comerç tendeix 
a desaparèixer, cal apostar per productes amb un bon marge. 
  
El propietari de la botiga “Hobby” va explicar com s’havia tancat l’oficina de Correus 
de l’Aeroport de Barcelona i que aquest fet és un desastre, perquè havia fet una 
comanda a Madrid i li havia tardat 40 dies, en canvi n’havia fet una als EE.UU i al 
cap d’un parell de dies ja la tenia! 
  
També va fer una proposta de carregar amb impostos la competència deslleial que 
fan molts països, com ara la Xina, que vénen productes per sota el seu cost, això ja 
no és lliure mercat. Va explicar, que a Alemanya graven amb taxes els productes 
que es venen per sota del seu cost. 
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Varem visitar una botiga, anomenada “Super-Carn”. La conversa fou breu, però la 
simpatia de la propietària molt gran. 
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Posteriorment varem continuar la passejada fins al carrer del Vallespir i trobarem 
l’emblemàtic “Celler de Gelida”. El Sr Antoni Falguera i la seva senyora ens varen 
rebre molt bé. 
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Varen parlar molta estona amb el nostre regidor, en Jordi Portabella. El tema 
estrella foren els vins. El Sr. Falguera va explicar, que si ell intentava vendre un vi 
francès, com a tal no tenia sortida, ara, si el venia com un vi de la Catalunya Nord, 
el vi sortia ràpidament. Va parlar de les D.O: Cotlliure, Banyuls, Rivesaltes... 
A Perpinyà va rebre un premi per la seva tasca de difusió dels vins de la Catalunya 
Nord. 
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El Sr. Antoni Falguera li explicar en Jordi Portabella, que els vins catalans es venen 
molt bé i que tenen un gran futur. 
  
Tot continuant amb aquest mateix tema va explicar, que un dia va anar a Vilafranca 
del Penedès i li varen oferir un Rioja, però va preferir beure un got d’aigua. 
  
Va parlar que havia fet tot un seguit d’obres al Celler i que havia habilitat una zona 
de tast. 
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L’estona va passar ràpidament i al final ens varem acomiadar dels senyors 
Falguera. 
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Podem dir que el balanç de la passejada fou molt positiu. 
  
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20393/passejada-per-sants-amb-
el-nostre-regidor-en-jordi-portabella 
 
 
Vídeos de la jornada.  
Autor: Josep Esteve 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (1) 
 
http://youtu.be/hr4CxH46MwU 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1729/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-1 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (2) 
 
http://youtu.be/q5Nb4quNMzw. 
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http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1730/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-2 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (3) 
 
http://youtu.be/pHkwUp71c3Q. 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1731/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-3 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (4) 
 
http://youtu.be/Epc0BoyepbU. 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1732/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-4 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (5) 
 
http://youtu.be/ZJOQYYrEiQ0 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1733/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-5 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (6) 
 
http://youtu.be/wd1OnXVbDSQ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1734/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-6 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (7) 
 
http://youtu.be/3nWbxMPZ6Yk 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1735/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-7 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (8) 
 
http://youtu.be/VYI8Rh4Q6Xo 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1736/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-8 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (9) 
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http://youtu.be/74ZdPOLosB4 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1737/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-9 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (10) 
 
http://youtu.be/HToLUbb-gZU 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1738/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-10 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (11) 
 
http://youtu.be/uB1V3tq6e9g 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1739/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-11 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (12) 
 
http://youtu.be/xoO215MWR88 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1740/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-12 
 
 

• 10022014 Passejada Jordi Portabella per Sants (13) 
 
http://youtu.be/sl0HcbPYXIs 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1741/10022014-passejada-jordi-
portabella-per-sants-13 
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DILLUNS, 10 DE FEBRER DEL 2014 

 

Prop de mig miler de persones donen suport a Can Vies en una 
manifestació 

Sants 3 Ràdio 

 

 

La manifestació de dissabte al matí, que va comptar amb l'actuació de la 
colla de diables i bastoners de Sants, va sortir de la plaça de Sants i va 
recórrer el carrer de Sants i Creu Coberta, la plaça d'Espanya i va acabar 
davant la seu del Districte, on es va llegir un manifest. [[ Vegeu fotos ]] 

10 febrer, 2014 

 

 

Unes 500 persones van participar dissabte el matí en la manifestació de suport al 
centre social autogestionat de Can Vies, situat al carrer Jocs Florals del barri de 
Sants, que a finals de gener va rebre la notificació de la desestimació del recurs 
presentat al Tribunal Suprem contra el desallotjament. La protesta va transcórrer 
de manera relativament pacífica des de la plaça de Sants fins a la plaça d’Espanya 
amb l’actuació de la colla de diables i bastoners de Sants. Tot i això en passar per 
davant de la seu del Districte de Sants-Montjuïc alguns manifestants van llençar 
ous contra la façana i un pot de pintura, es van fer pintades al llarg del recorregut i 
a la plaça d’Espanya, davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, es va cremar 
un ninot que representava un agent de la policia catalana. 
 
Ferran Aguiló, de l’Assemblea de Barri de Sants, explica que als motius de la  
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protesta també s’hi suma el malestar pel registre policial que es va fer a Can Vies
poques hores abans de conèixer la desestimació del recurs. Aguiló assegura que “si 
no és la població la que fa que es respectin els seus drets és difícil aconseguir-ho”. 
“Ha estat una manifestació molt  positiva i ha vingut prou gent”, valorava l’Irene, 
membre del centre social de Can Vies. “S’ha demostrat sa força des centre social i 
sa ràbia que té ara mateix sa gent del barri”, assegura. 
 
A Can Vies defensen que no és una casualitat que l’endemà del registre arribi la 
notícia de la desestimació del recurs del desallotjament. I ara el que volen és “que 
ni TMB ni s’ajuntament no demanin s’execució de la sentència”. Ferran Aguiló 
considera que “seria una contradicció que des de l’administració s’atemptés contra 
un projecte que té tot el suport del barri i porta més de 18 anys funcionant”, 
referint-se al fet que TMB és una empresa pública i considera per tant que la decisió 
de demanar l’execució de la sentència recau, en últim terme, a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/prop-de-mig-miler-de-persones-donen-suport-a-can-vies-en-una-
manifestacio/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20432/prop-de-mig-miler-de-
persones-donen-suport-a-can-vies-en-una-manifestacio 
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DIMECRES, 5 DE FEBRER DEL 2014 

 

Can Vies esgota totes les vies legals per evitar el desallotjament 

Sants 3 Ràdio 

 

 

Els membres de l'assemblea que gestiona el centre social autogestionat del 
carrer Jocs Florals del barri de Sants van rebre la setmana passada un 
comunicat del Tribunal Suprem que els informava que havien desestimat el 
recurs contra el desallotjament. De moment, han convocat una primera 
manifestació el proper dissabte al matí a la plaça de Sants. 

5 febrer, 2014 

 

 

Poques hores després de l’escorcoll policial a Can Vies, el passat dimecres, els 
membres de l’assemblea que el gestiona van rebre el comunicat del Tribunal 
Suprem que els informava que havien desestimat el recurs contra el 
desallotjament. Segons explica un dels membres de l’assemblea, la sentència del 
recurs portava data del 21 de gener però no els va arribar la informació fins el 29 
de gener cap a les 6 de la tarda, poques hores després que els Mossos d’Esquadra 
acabessin l’escorcoll. Per l’assemblea de Can Vies, no són fets desvinculats. Segons 
explica el mateix membre “des del dia 21 els Mossos d’Esquadra tenien accés a 
aquesta informació” per això l’assemblea interpreta que fer les detencions i el 
registre quatre mesos després dels fets que s’investiguen respon a la voluntat de 
poder entrar al centre social “i això té uns motius clarament polítics: criminalitzar 
Can Vies i obtenir informació” de les activitats, l’assemblea de Can Vies i les 
persones que viuen al local del carrer Jocs Florals del barri de Sants. 

Amb el recurs al Tribunal Suprem desestimat “les vies legals per defensar el centre 
social estan exhaurides”. Ara estan a l’espera que es demani l’execució, és a dir, el 
desallotjament. Tot i això, asseguren que seguiran mobilitzant-se per evitar-ho: 
“No pensem permetre que aquest espai desaparegui del barri”. Per això, volen 
seguir visibilitzant Can Vies i “donar-li vida al barri, donar-li vida a l’espai i seguir 
lluitant”. De moment, han convocat una primera manifestació el proper dissabte a 
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dos quarts de dotze del matí per rebutjar l’actuació del passat dimecres i per 
defensar la permanència del centre al barri. 

 

Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/can-vies-esgota-totes-les-vies-legals-per-evitar-el-desallotjament/ 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20430/can-vies-esgota-totes-les-
vies-legals-per-evitar-el-desallotjament 
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DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2014 

 

Can Vies critica que l’escorcoll es va fer per preparar un futur 
desallotjament 

Font: Btv 

 
Membres de Can Vies han criticat que aquest dimecres van rebre la notificació del 
Tribunal Suprem que podria suposar el desallotjament del centre social okupat i, 
per tant, consideren que l'escorcoll tenia una "clara orientació" a la recerca 
d'informació de l'activitat política. D'entre els objectes decomissats, els Mossos es 
van endur "molt material informàtic utilitzat per elaborar 'La Burxa'". 

Activistes del centre social okupat Can Vies, membres de l’Assemblea de Barri de 
Sants i l’advocat Eduardo Cáliz han criticat que l’escorcoll efectuat aquest 
dimecres va ser un “operatiu policial desmesurat” per un centre social referent 
de les lluites al barri i han explicat que “l’ordre no especifica el motiu pel qual 
s’han esperat sis mesos per haver d’escorcollar“. Per això, opinen que es 
tracta d’un control per “incriminar la dissidència” i detallen que “la jutgessa que va 
encomanar l’escorcoll de Can Vies és la que va permetre la manifestació feixista a 
Arenys de Munt”. 
A més, coincideix que just el mateix dia en què els Mossos eren al centre social 
okupat, els membres de Can Vies van rebre la notificació del Tribunal 
Suprem en què rebutjava l’últim recurs presentat per evitar el 
desallotjament. Per tant, segons els ocupants, “TMB podria demanar en qualsevol 
moment el desallotjament” i l’escorcoll es va fer precisament amb l’objectiu de 
facilitar-lo. Els Mossos d’Esquadravan confiscar material informàtic, efectes 
personals, pals de balls de bastons de la colla bastonera de Sants així com 
molt material informàtic utilitzat per elaborar ‘La Burxa’. 
 

 

[Imatge: centre social ocupat després de l'escorcoll /cedida per CSO Can Vies] 
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En la roda de premsa d’aquesta tarda han anunciat noves mobilitzacions i han 
afirmat que se sumaran a la manifestació convocada aquest divendres a les 20 h a 
la plaça de Rovira i Trias en suport del Banc Expropiat de Gràcia. Critiquen que Can 
Vies no és l’únic centre social amenaçat: també hi ha La Carboneria a Sant Antoni, 
l’Ateneu Popular de l’Eixample o La Flor de Maig al Poblenou. 
 

 

 
 
Font: Btv 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/30/can-vies-critica-escorcoll-futur-
desallotjament/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20435/can-vies-critica-que-
lescorcoll-es-va-fer-per-preparar-un-futur-desallotjament 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

42 

DIMARTS, 4 DE FEBRER DEL 2014 

 

ERC, ICV-EUiA i CUP demanen explicacions sobre el registre de Can Vies 

Sants 3 Ràdio 

 

 

Després del desplegament policial i del registre fet al centre ocupat del 
carrer Jocs Florals, diversos partits polítics han manifestat els seus dubtes 
sobre la proporcionalitat de l’acció. Des de l’assemblea de Can Vies 
consideren que “el registre és una excusa per entrar al centre social” i 
denuncien que durant l’actuació es van fer destrosses a l’interior del local. 

4 febrer, 2014 

 

 

Després del desplegament policial i del registre fet al centre ocupat de Can Vies del 
carrer Jocs Florals del barri de Sants, el passat dimecres, diversos partits polítics 
han manifestat els seus dubtes sobre la proporcionalitat de l’acció. El diputat d’ERC, 
Oriol Amorós, ha dit que considera “totalment desproporcionat” el desplegament: 
“No entenem ni compartim el desmesurat operatiu” de 200 agents uniformats i 
policies de paisà per registrar un centre social. Ha destacat que ha generat una 
“alarma totalment injustificada”. 
També els diputats del grup d’ICV-EUiA Jaume Bosch i David Companyon han 
demanat al Parlament que el conseller d’interior doni explicacions sobre “les 
circumstàncies de l’actuació policial”. A més, han demanat al parlament que valori 
si l’actuació va ser desproporcionada i si els Mossos d’Esquadra es van limitar “a 
cercar objectes relacionats directament amb el presumpte delicte comès o 
considera que van anar més enllà”. 
El grup de la CUP de Sants-Montjuïc, va fer públic un comunicat el mateix dia dels 
fets on asseguraven mostrar-se peprelexos davant del desplegament policial que 
havia sotmès el barri “a un estat de setge inconcebible”. 
En canvi, el Districte de Sants-Montjuïc ha volgut mantenir-se al marge de la 
polèmica: “Jo no entro ni surto en una operació policial, sobretot si és a instàncies 
d’una ordre judicial, ni tampoc sóc expert en dispositius policials”, ha dit avui Jordi 
Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 
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Des de l’assemblea de Can Vies, un dels seus membres ha manifestat que 
consideren que “el registre és una excusa per entrar al centre social”. Denuncien 
que durant l’actuació es van fer destrosses a l’interior del local tot i que asseguren 
que es van mostrar disposats a col·laborar: “La força exercida per la brigada mòbil 
dels Mossos d’Esquadra va ser totalment desmesurada tenint en compte que en 
l’auto que feia oficial el registre hi indicava expressament que s’havia d’utilitzar la 
mínima força necessària”. Tot i els desperfectes, el dissabte van poder reprendre 
les activitats del centre social autogestionat. 
 
De les sis persones que s’havien detingut la nit abans de l’escorcoll, i que segons el 
mateix membre de l’assemblea no estan vinculades a Can Vies, una ha estat 
empresonada provisionalment ja que està pendent de judici per una altra agressió i 
la fiscalia li demana sis anys de presó per aquest altre cas. A més, la jutge també 
al·lega que de les escoltes telefòniques se’n desprèn que el presumpte agressor 
estaria planejant altres atacs. Les altres cinc persones han quedat en llibertat amb 
càrrecs. 
 

 

Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/erc-icv-euia-i-cup-demanen-explicacions-sobre-el-registre-de-can-
vies/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20429/erc-icv-euia-i-cup-demanen-
explicacions-sobre-el-registre-de-can-vies 
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Agenda Nacional 
 
Propers diàlegs i jornades 
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Març 
El model de cooperació de la República Catalana 
Diàleg. Divendres 7 de març 
 
Catalunya, estat emprenedor. La política econòmica i industrial del 
#NouPaís 
Jornada. Dissabte 15 de març 
 
La democràcia del #NouPaís. 
Apoderament ciutadà, llibertats i drets civils en la Constitució catalana  
Jornada. Dissabte 22 de març 
 
El model turístic de la República Catalana 
Diàleg. Divendres 28 de març 
 
Abril 
La República del benestar. 
Justícia social i igualtat d'oportunitats en el #NouPaís:  
Pensions, salut i serveis socials; educació i cultura 
Jornada. Dissabte 5 d'abril 
 
L'aigua i l'energia al #NouPaís 
Diàleg. Divendres 11 d'abril 
 
Marc català de relacions laborals 
Diàleg. Dimarts 29 d'abril 
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AGENDA CULTURAL 
 

ELEMENTS PER A UNA VERITABLE 

HISTÒRIA DE LA NACIÓ CATALANA 

  

IV CICLE DE CONFERÈNCIES 

  

L’ESPOLI DE LA HISTÒRIA DE 
CATALUNYA  Panoràmica-II 

  

Benvolgut/da amic/ga: 
  
Tinc l’alegria de comunicar-te que aquests mesos de febrer i març continuarem 
recopilant ELEMENTS PER A UNA VERITABLE HISTÒRIA DE LA NACIÓ 
CATALANA. 
  
Durant vuit dijous, investigadors del INSTITUT NOVA HISTÒRIA (INH), de 
referència en aquest important tema, ens presentaran la primícia de les seves 
recerques. A sota enganxo els títols amb el conferenciant corresponent, i adjunto 
elPrograma en dues versions: per fer cartells i per fer fulls volants. 
El dijous 6 a les 19,30 h., En JORDI BILBENY, cap de recerca del INH, iniciarà 
el IV CICLE DE CONFERÈNCIES, on es continuarà donant una PANORÀMICA de 
l’abast enorme, increïble, que va tenir l’espoli de l’obra de la Nació Catalana. 
  
 
Aquestes seran les conferències del IV Cicle: 
  
6 de febrer: JORDI BILBENY 
“Rafael, l’escola d’Atenes, els della Rovere i Leonardo” 
  
13 de febrer: PAOLO PELLEGRINO 
“L’Elogi de la Follia i la història amagada de Joana la Boja” 
  
20 de febrer: PEP MAYOLAS 
“Els Reis Catòlics es van casar, van viure, 
van morir i foren enterrats a la Nació Catalana” 
  
27 de febrer: CESC GARRIDO 
“La llengua de les princeses d’Aragó als segles XV i XVI” 
  
6 de març: MANEL CAPDEVILA 
“Orígens catalans dels Gittern-ukelele 
 i els Amats de Cremona” 
  
13 de març: MIQUEL LLAURADÓ 
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“El cosmògraf Girava i l’historiador Calvete de la Estrella: 
dos catalans del segle XVI” 
  
20 de març: FELIP RODRÍGUEZ 
“Els Cardona i Amèrica” 
  
27 de març: IVAN GIMÉNEZ 
“Els Reis Catòlics eren germans?” 
  
 
La primera part de la “PANORÀMICA d’una falsificació de segles, en els cinc 
continents i en tots els àmbits”, es va exposar en el III Cicle (4 d’octubre de 
2012 a 21 de març de 2013), i totes les 24 conferències es poden veure a 
http://plural-21.org/historico-de-actividades/actividades-en-el-local/iii-cicle-de-
falsificacio-historica. El II Cicle (22 de setembre a 22 de desembre de 2011) va 
abordar en 14 conferències aspectes diferents que demostren “La conquesta 
catalana d’Amèrica”, i estem veient com fer-les públiques. I el I Cicle (17 de 
febrer a 24 de març de 2011) va constar de sis conferències d’en Jordi 
Bilbeny sobre “Història i censura”, que estan recollides en un DVD que es troba 
al local de Plural-21. 
(adjunto el programa dels tres Cicles) 
 
  
L’actualitat de tota aquesta investigació transformadora, revitalitzadora, ve 
ressaltada per fets com: 
  
 
---Els “informes”, “argumentaris” i repetides acusacions de “la camarilla de Madrid” 
del tipus: “los independentistas catalanes necesitan inventarse una historia porque 
no tienen”. Ja es sap: “Piensa el ladrón...”. 
  
 
---La denúncia el 6 de juny de 2013, signada per més de 300 historiadors d’una 
vintena de països, davant del “Ministerio de Asuntos Exteriores” perquè des de 
feia dos anys no podien accedir a cap document diplomàtic dels segles XV al 
XX. A dia 31 de gener, la situació no ha canviat malgrat nombroses interpel·lacions 
de tot tipus. Caldria enviar una carta a cada signant amb l’explicació més probable 
d’aquest bloqueig, i així... 
(adjunto) 
  
---La resposta del Ministro Margallo a una entrevista sobre “la Marca 
España” publicada el 30 de desembre: “Preguntado por nuestro mejor embajador 
no duda un segundo en señalar a Cervantes como el nombre español más 
internacional de toda la historia”. Així anirà “la Marca España”… 
 
  
---Que aquest 12 de gener en Rajoy enredés a l’Obama regalant-li “els facsímils 
d’una carta que Núñez de Balboa va remetre al rei Ferran el Catòlic, una 
biografia del descobridor i un mapamundi de l’època”. Caldria explicar-li al 
President dels EUA aquest engany a fi de que comprengui... 
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---I d’altres fets que potser ens pots donar a conèixer... 
 
  
Bé, confio en saludar-te personalment 
  
Una abraçada 
  
Lluís Botinas 
President de Plural-21 
c/Cartagena 230, 5º 1ª, 08013 Barcelona 
(0034) 934501300 / 655968699 
www.plural-21.org 
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DIJOUS, 13 FEBRER DE 2014 

Portabella: 'Imagino una Barcelona capital d’Estat que compti amb tots i 
cadascun dels seus ciutadans' 
 

 
 
 

Aquest dijous 13 de febrer, el 
president del grup municipal d’ERC a 
Barcelona, Jordi Portabella, ha 
desgranat la seva visió de la capital 
catalana en el context de transició 
nacional en el marc de la 
campanya Barcelona pel Sí. L'acte, 
que ha tingut lloc al CCCB i portava 
per títol '"Per una ciutat social, 
Barcelona capital d'Estat", ha comptat 
amb més de 300 persones i amb la 
presència destacada de la societat 
civil barcelonina. En total, 
representants de més de 200 entitats. 
 
L'acte s'ha desenvolupat mitjançant 

una entrevista, un format innovador 
per ser un acte polític.Patrícia 
Gomà, presidenta d'ERC-Barcelona, 
ha estat l'encarregada de presentar la 
conversa i el periodista Vicent 
Sanchis n'ha estat el conductor. 
L'entrevista ha constat de 4 blocs 
temàtics i, en cadascun d'ells, 3 
persones de la societat civil han 
formulat preguntes concretes sobre 
cada àmbit. 
 
La conversa ha començat amb una 
pregunta de Vicent Sanchis sobre els 
reptes que 
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té plantejats Barcelona per esdevenir 
capital d'Estat. Per Portabella, el 
repte més important que té la 
ciutat és l'encaix de l'economia 
global amb l'economia local. Al 
mateix temps, el republicà ha 
assegurat que "una Barcelona capital 
d'Estat tindrà molts avantatges 
perquè, entre d'altres coses, 
incrementarà l'activitat cultural, serà 
seu del molts òrgans i, per tant, 
centre de decisió política i logísitica". 
Alhora, ha defensat que "Barcelona ha 
de ser una capital que no visqui 
d'esquenes al país que representa". 
 
El primer bloc temàtic ha estat el 
de l'urbanisme i l'espai 
públic. Sobre aquest àmbit, 
Portabella ha afirmat que cal apostar 
per un espai públic de qualitat, que 
fomenti la barreja i faciliti la cohesió 
social. Una ciutat amb diversos 
centres, que entengui els barris com a 
espais de centralitat amb comerços i 
empreses. Una ciutat compacta i amb 
mixtura d’usos. El republicà ha fet 
també una crida a reduir l’ús del cotxe 
a la ciutat i apostar decididament pel 
transport públic i, d’aquesta manera, 
millorar la qualitat ambiental. També 
ha assegurat que cal una llei de 
finançament del transport públic de 
manera urgent. 
 
D'altra banda, en el segon bloc ha 
desenvolupat l’àrea econòmica. En 
aquest àmbit, Portabella aposta per la  
 

reindustrialització de la ciutat, a partir 
de les empreses TIC i la biomedicina. 
I una vegada més ha insistit en la 
defensa del comerç de proximitat: un 
model que cal preservar a tota costa 
perquè és el que permet que la ciutat 
sigui més activa i segura. Pel que fa al 
turisme ha manifestat la necessitat de 
descentralitzar l’oferta i també 
distribuir-la al llarg de tot l’any. 
 
Pel que fa el tercer bloc, l'eix temàtic 
ha estat el de la ciutat 
social. Algunes de les propostes que 
ha plantejat per millorar la qualitat de 
vida dels barcelonins són: treballar 
amb serveis socials i Barcelona Activa 
conjuntament i generar plans 
d’ocupació. També ha defensat la 
dació en pagament per als afectats 
per les hipoteques i ha afirmat que 
l’Ajuntament ha de comprar habitatge 
per tal de donar solució a una 
urgència social. 
 
El darrer i quart bloc ha estat el 
d’educació, cultura i esport. En 
l’àmbit cultural ha afirmat que ser 
capital beneficiarà molt la creació 
cultural i també el consum. Ha fet una 
gran defensa d’una escola pública que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats i 
que implementi la sisena hora lectiva, 
tal com es fa a l’escola concertada. 
 
Per finalitzar l'acte, el periodista 
Vicent Sanchís ha preguntat a Jordi 
Portabella com és la capital que 
somia. El republicà ha respost: 

 
“Somio amb una capital de persones cultes, lliures i que no 
deixi ningú enrere. Una ciutat capital d’Estat que compti amb 
tots i cadascun dels seus ciutadans” 
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Dimecres, 12 de febrer de 2014 

Russiñol: ‘Volem blindar el model de comerç català identificat amb les 
característiques socials, territorials i culturals pròpies del nostre país’ 
 
La diputada d’ERC, Agnès Russiñol, 
ha explicat que ‘la proposició de llei 
d’horaris comercials vol blindar el 
model de comerç català, un model 
econòmic d’èxit, plenament 
identificat amb les 
característiques socials, 
territorials i culturals pròpies del 
nostre país’. 
 
Russiñol assegura que amb el 
contingut d’aquesta llei, defensem el 
decret d’horaris comercials i rebutgem 
les constants ingerències de l’Estat 
espanyol sobre una matèria que, 
segons l’article 121.1 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya és 
competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya, l’ordenació 

comercial. ‘Ja ho hem dit mil i una 
vegades, però no ens en cansem. 
L’executiu central no pot, desoint el 
repartiment competencial, imposar 
una desregulació dels horaris 
comercials’ ha reblat Russiñol. . 
 
La diputada d’ERC ha defensat que la 
liberalització dels horaris comercials, 
no només no impliquen un augment 
de vendes sinó que perjudiquen molt 
la conciliació familiar i laboral i ha 
afegit que hem de ser conscients que 
la liberalització d’horaris porta 
inherent una desertització dels 
centres dels nostres pobles i barris. 
Amb la conseqüent possible fractura 
de la cohesió social que això suposa, 
perquè a ningú se li escapa que el 
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comerç és molt més que una activitat 
comercial. ‘El comerç de 
proximitat, arrelat als nostres 
pobles i ciutats és un comerç que 

cohesiona, que fa comunitat i que 
actua com a motor de 
transformació social’.

 
Des d’ERC es proposa que els festius 
autoritzats per obrir passin de 8 a 10. 
‘D’aquesta manera, donem 
compliment als que ens proposa 
el CGE i a més, empoderem als 
ajuntaments perquè pugin decidir 
quins dies són els més adequats 
per obrir en funció dels 
esdeveniments o característiques 
de municipi’. 
 
Agnès Russiñol ha volgut reiterar 
que ‘des d’Esquerra Republicana 

de Catalunya creiem que cal que 
Catalunya pugui desenvolupar el 
seu model comercial en llibertat i 
sense intromissions. Per tant, 
considerem imprescindible 
reforçar l’ordenament comercial 
català perquè continuï garantint la 
pervivència d’un model econòmic 
basat en l’equilibri de formats i la 
llibertat d’elecció de la població’. 
 
 

 
 
http://www.esquerra.cat/actualitat/russinol-volem-blindar-el-model-de-comerc-
catala-identificat-amb-les-caracteristiques-soci 
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DIUMENGE, 16 DE FEBRER DEL 2014 

 

 

Laïcitat, o dret a poder pensar 

Article suggerit per l'Alfred Bou / Autora: Coral Bravo 

 

 

 
 

 

Laïcisme, segons el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la 
Llengua, significa “Doctrina que defensa la independència de l'home o de 
la societat, i més particularment de l'Estat, respecte de qualsevol 
organització o confessió religiosa”, tot i que la paraula “doctrina” sobra.  

  
En resum, les persones i organitzacions laïcistes no són contràries a cap creença 
religiosa, per surrealista que sigui, sinó que defensen simplement la no ingerència 
d'aquestes creences en les institucions de l'Estat. Perquè l'Estat està, des d'un punt 
de vista democràtic, obligat a mantenir la neutralitat ideològica per vetllar per la 
convivència pacífica, en el pluralisme, de tots els ciutadans, sense excepció. És de 
lògica dePerogrullo entendre que sense laïcisme és impossible que existeixi una 
veritable democràcia. Perquè el contrari al laïcisme és el confessionalisme, és a dir, 
la submissió de l'Estat a una determinada confessió religiosa (dogmàtica i 
irracional) que vetlla únicament pels sectaris interessos propis, negant la diversitat i 
imposant el pensament únic corresponent. No hi ha més que recordar el 
franquisme, o la situació que s'està vivint en l'Espanya actual. 
 
A Espanya les paraules “laïcitat” i “laïcisme” han estat vetades i difamades, de 
manera inconcebible, encara que comprensible, al llarg de la història. A excepció 
dels anys de la II República, que es va instaurar com una democràcia laica i va 
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defensar, mentre va poder, la independència de l'Estat respecte de la religió, 
aquests conceptes han estat sempre grans desconeguts per als espanyols. Fins i tot 
a hores d’ara un important sector de la població espanyola desconeix ni tan sols el 
significat d'aquest terme, i no arriba a calibrar l'important component polític de les 
Esglésies. Es tracta de desconeixement, simplement; desconeixement encoratjat 
per les pròpies institucions eclesials, que mai han permès, i segueixen sense voler 
permetre, el pluralisme ni la llibertat de pensament i de creences. 
  
És evident que els sectors eclesials porten anys en campanya difamatòria contra el 
laïcisme. Manipulen el llenguatge per desprestigiar el terme “laïcisme” i a les 
persones o organitzacions que ho defensen. Parlen de “laïcisme positiu” per establir 
una dicotomia inexistent, donant per fet que existeix un “laïcisme negatiu”; o 
parlen d'una “ofensiva laïcista”, quan els laïcistes no ataquen a ningú, al contrari, 
es defensen del confessionalisme i de les seves envestides que atempten contra els 
drets humans fonamentals, per més que molts ciutadans visquin aliens a aquestes. 
 
 

 
 

 

 

La darrera envestida verbal l'ha emès el portaveu de la Conferència Episcopal, José 
María Gil Tamayo, qui ha blasmat contra l'Organització de les Nacions Unides pel 
seu informe sobre la pederàstia emparada per l'Església. En aquestes declaracions, 
el secretari general dels bisbes espanyols ha manifestat que les crítiques de l'ONU 
formen part de “una inquisició laica” amb uns “dogmes ideològics” que pretenen 
estendre pel món. I es va quedar tan fresc; com si no sabéssim que la Inquisició va 
ser una terrorífica institució de l'Església catòlica que es va dedicar, durant molts 
segles, a matar als qui no professaven les seves creences o a els qui, com els 
científics o els lliurepensadors, els molestaven; i com si no sabéssim que dogma 
significa “veritat revelada i indemostrable, aliena a la raó”, justament el que sosté 
ideològicament no només a la religió catòlica, sinó a totes les religions, inhibint de 
manera sistemàtica la llibertat i el pensament racional i lliure. La pederàstia 
encoberta és, en canvi, un fet provat i demostrat, sofert per molts milers de 
persones, no només a Espanya, sinó en tots els països on el catolicisme està 
implantat. 
 
A les antípodes de tanta desraó, s'acaba de celebrar en París, dissabte passat dia 8 
de febrer, una trobada nacional entre polítics i politòlegs francesos que, convocat 
per Comitè Laïcité Republique (CLR), ha pretès ser un espai de discussió sobre la 
importància del laïcisme en tots els àmbits de la societat francesa: en l'educació, en 
la política i en tots els aspectes que promouen el fiançament de la democràcia del 
país. I és que França és el referent de país laic. Tenen una llei, l'anomenada Llei de 
1904, que garanteix la separació d'Esglésies i Estat. Allí es parla de laïcisme, es 
defensa aferrissadament, és el gran baluard de la República, i se sap necessari per 
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al progrés, l'educació i l'evolució democràtica i ètica de la societat. A Espanya, com 
veiem, estem a anys llum. 
 
Diu el filòsof i professor anglès Anthony Grayling, en el seu llibre The god argument 
(L'argument de déu): “Els apologistes de la religió es queixen que els ateus i 
secularistes són agressius en les seves crítiques. Jo sempre els dic: quan vostès 
tenien el poder vostès no debatien amb nosaltres, sinó que ens cremaven en les 
fogueres. Ara el que nosaltres fem és presentar-los alguns arguments i algunes 
preguntes difícils de respondre, i vostès es queixen”. Perquè, en definitiva, com a 
expressa un dels lemes del CLR, “la laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté 
d’en avoir une”. Las laïcitat no és una opinió, sinó la llibertat per poder tenir-la.  
 
Coral Bravo és Doctora en Filologia 
 
Font: EL PLURAL- http://www.elplural.com/2014/02/13/laicidad-o-derecho-a-
poder-pensar/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20436/laicitat-o-dret-a-poder-
pensar 
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DIUMENGE, 16 DE FEBRER DEL 2014 

 

El paperot d'en Roca 

 

Escrit enviat per en Miquel Pubill - Autor: Iñaki Anasagasti 

 

 

 

No va baixar com el seu marit caminant. No va parlar amb els periodistes. Va 
deixar en el fang al seu marit, a qui el seu sogre ha deixat caure, sent el 
responsable últim de les malifetes del gendre. Aquest no va aprendre a casa que la 
impunitat i la immunitat del rei no el comprenia també a ell. Va veure que es podia 
guanyar la vida extorsionant a compte de pertànyer a la Família Reial i com el rei 
cobra comissions. Per què no ell? 
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Part de la responsabilitat del que li està passant a Catalunya, independentment de 
la dels diferents governs centrals, la té qui va gestionar a la baixa el seu estatut 
sense concert i qui durant anys es preocupava més dels nomenaments que no del 
Fur. Vaig coincidir amb ell al Congrés i vaig veure la seva venalitat, la seva entrega 
al poder, això sí, amb un magnífic discurs, perquè Roca és un gran parlamentari. 
 

 

 

 

Algú s'imagina Xabier Arzalluz com a advocat defensor d'una Infanta d'Espanya 
imputada en un judici per blanqueig de capitals i frau fiscal? No oi? Doncs aquí hi 
ha una de les claus dels últims anys. Un ponent constitucional, un amic de la Casa 
Reial, un senyor a qui mai he vist liderar cap causa humana dels més desfavorits, 
aquí està somrient portant un cas amb evidents suports de l'Agència Tributària, del 
fiscal general, del fiscal Anticorrupció, de l'Advocacia de l'Estat. Fantàstic. Que els 
nacionalistes catalans sàpiguen que aquest senyor és el que és i del paperot que 
està fent fa molts anys ja ho venia fent. Per no parlar d'aquell judici a Javier de la 
Rosa pel cas Ercros, on Roca va impedir la creació d'una Comissió d'Investigació al 
Congrés pel compte que li corria. 

 
 
Desgraciadament el d’en Roca és més que un paperot. Quina manera d'acabar 
amb una imatge pública per a la gent sensible i amb inquietuds ètiques en 
aquest país! 
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Font: Bloc Iñaki Anasagasti 
http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2014/02/el-papel%C3%B3n-de-roca.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20437/el-paperot-den-roca 
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DIJOUS, 13 DE FEBRER DEL 2014 

 

Malestar resolt per l’encàrrec del projecte d’urbanització de Can Batlló 

Font: Sants 3 Ràdio 

 
 
 

 

L’Assemblea de Can Batlló i la Plataforma Can Batlló és pel Barri van 
presentar una carta fent palès el seu malestar pel fet que s’hagués 
encarregat el projecte d‘urbanització de l’espai públic al mateix estudi 
d'arquitectes que anteriorment havia elaborat el projecte per la 
Immobiliària Gaudir de l’àrea privada del mateix recinte de la Bordeta. 

13 febrer, 2014 

 

 

Fa unes quantes setmanes, 
l’Assemblea de Can Batlló i la 
Plataforma Can Batlló és pel Barri  
van presentar una carta fent palès el 
seu malestar pel fet que s’hagués 
encarregat el projecte d‘urbanització 
de l’espai públic de Can Batlló al 
mateix estudi d’arquitectes que 
anteriorment havia elaborat el 
projecte per la Immobiliària Gaudir de 
l’àrea privada del mateix recinte 
industrial del barri de la Bordeta. 
Josep Maria Domingo explica que se’n 
van assabentar “per tercers” i que no 
els va agradar: “Vam quedar molt 
sorpresos i molestos”, diu. L’encàrrec 
l’havia fet Hàbitat Urbà, i en fer 
arribar el seu malestar al Districte, 

assegura que els van donar suport i 
els van animar a presentar la carta. 
 
 
Francesc Jiménez, gerent del Districte 
de Sants-Montjuïc, afegeix però que 
l’estudi no té cap culpa d’haver rebut 
fa uns anys l’encàrrec de fer el 
projecte per part de la immobiliària. 
Tot i això, hi veu com a positiu que ja 
coneixien el recinte. 
Com a resposta a la queixa de les 
entitats, s’ha decidit que el projecte 
passarà a dependre directament del 
Districte de Sants-Montjuïc, “per tant 
és el districte el client i qui pot 
dictaminar què vol fer sempre d’acord 
amb els veïns”, diu Domingo.
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Així, el despatx que es fa càrrec del 
projecte no canvia però s’ha garantit 
a les entitats “que aquest fet no ha de 

tenir cap tipus de conseqüència pel 
projecte que se’ls ha encarregat en 
aquests moments”.

 

  

 

 
 
Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/malestar-resolt-per-lencarrec-del-projecte-durbanitzacio-de-can-
batllo/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20434/malestar-resolt-per-
lencarrec-del-projecte-durbanitzacio-de-can-batllo 
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DIMECRES, 12 DE FEBRER DEL 2014 

 

 

TV3 i el grup Godó escalfen l’ambient al Parlament 

Font: Directe.cat 

 
 

 
 
 
Junqueras retreu a Mas la "greu ineficàcia i irresponsabilitat" del Govern 
en les negociació de l’ens públic i l’externalització de la publicitat i li 
demana que rectifiqui. 
 
 

Oriol Junqueras, s’ha mostrat contundent i ha recriminat al president Mas 
la mala gestió del Govern en la negociació de la renovació del conveni de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i li ha demanat que 
rectifiqui. També ha criticat l’externalització del departament comercial de 
la ràdio i televisió pública- que de ben segur anirà a parar a mans del Grup 
Godó-. "Hi ha hagut molts àmbits que s'han mostrat predisposats a ajudar, 
i la reacció del Govern ha estat tirar pel dret en una estratègia que només 
ha contribuït a enrocar posicions, crispar els ànims i incrementar la 
inestabilitat en els mitjans públics. Cal rectificar", li ha dit Junqueras. 

No s’entén que un grup privat 
passi a controlar bona part del 
finançament de la televisió 
pública. 
 
ERC va intentar aturar 
l’externalització de la publicitat de la 
televisió i la ràdio pública que 
defensava el govern amb una 
iniciativa parlamentària que va ser 

rebutjada amb arguments 
insostenibles, i amb els vots de CiU, 
PP i PSC. Aquesta decisió estratègica 
del govern no va ser compartida ni 
ben vista per molts sectors de CiU que 
no entenen  com s’afavoreix al Grup 
Godó quan La Vanguardia i 8tv tenen 
una actitud  hostil vers el procés 
sobiranista i vers el mateix president 
de la Generalitat.
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En ple debat sobiranista afeblir els 
mitjans públics és un error 
estratègic 
 
Mas ha defensat que "no té mes 
remei" que actuar per sostenir la 
CCMA i complir els pressupostos 
aprovats amb ERC, en un context en 
què s'han reduït notablement els 

ingressos publicitaris al llarg dels 
últims anys. El presidetn d'ERC ha 
insistit en cal rectificar i això passa 
per respectar el manteniment del 
conveni actual en la negociació i per 
plantejar xifres globals de forma 
transparent i entenedora i buscar 
estratègies per solucionar els 
problemes i no crear-ne de nous.

 
 
 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/noticia/334581/tv3-i-el-grup-godo-escalfen-lambient-al-
parlament 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20443/tv3-i-el-grup-godo-escalfen-
lambient-al-parlament 
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DIMECRES, 12 DE FEBRER DEL 2014 

 

Noves restriccions per les obres a l’avinguda Paral·lel del Poble-sec 

Font: Sants 3 Ràdio 

 
 
 

 
A partir d'aquest dijous s’ocuparà la plaça de la Bella Dorita, es desviarà el 
trànsit pel carrer Nou de la Rambla (habilitant-lo en doble sentit) i es 
tallarà l’accés de l’avinguda Paral·lel als carrers Fontrodona i Roser. 

12 febrer, 2014 

 

 

Dins de les obres que l’Ajuntament 
porta a terme a l’avinguda Paral·lel 
per a la construcció d’un nou 
col·lector i l’ampliació del dipòsit 
d’aigües freàtiques existent, a partir 
del 13 de febrer s’ocuparà la plaça de 
la Bella Dorita, es desviarà el trànsit 
pel carrer Nou de la Rambla 
(habilitant-lo en doble sentit) i es 
tallarà l’accés de l’avinguda Paral·lel 
als carrers Fontrodona i Roser. 

El carrer Fontrodona es mantindrà 
tallat del 13 de febrer fins a finals de 
juny. El trànsit es desviarà per Nou de 
la Rambla per dur a terme l’ampliació 
del dipòsit d’aigües freàtiques i 
l’execució del tram de col·lector que 

connectarà el nou col·lector que s’està 
executant a Paral·lel amb el col·lector 
de Vila i Vilà. 

Durant aquests treballs també 
s’ocuparà la plaça de Bella Dorita, en 
dues fases. Fins al 9 de març 
s’ocuparà l’espai de la plaça entre els 
carrers Roser i Fontrodona, i es tallarà 
el tram de Fontrodona entre avinguda 
Paral·lel i Vila Vilà. Els vehicles es 
desviaran per Nou de la Rambla, on 
s’habilitarà un doble sentit de 
circulació, mantenint l’aparcament, 
entre Paral·lel i Vila i Vilà. També 
s’habilitarà un canvi de sentit a Vila 
Vilà en el tram entre Fontrodona i Nou 
de la Rambla.
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A partir del 9 de març, s’ocuparà la 
resta de la plaça, a l’espai comprès 
entre els carrers Roser i Salvà, 
deixant un pas per travessar la plaça 
pel mig de les dues ocupacions 
d’amplada mínima de tres metres, i 
un pas de mínim de 2 metres per la 
vorera de Vila i Vilà entre els carrers 
Salvà i Roser. 

També a partir del 9 de març, 
s’ocuparà entre els carrers Salvà i 

Poeta Cabanyes per actuar sobre 
l’actual col·lector que discorre pel 
costat Sants–Montjuïc de Paral·lel. 

Per realitzar tots aquests treballs es 
retiraran els exemplars d’arbres 
afectats situats a la plaça de la Bella 
Dorita, al costat Eixample del Paral·lel 
i al costat Sants-Montjuïc entre els 
carrers Margarit i Salvà. L’arbrat es 
reposarà un cop es finalitzin els 
treballs i es reurbanitzi la superfície.

 
 
 

Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/noves-restriccions-per-les-obres-a-lavinguda-paral%E2%80%A2lel-
del-poble-sec/ 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20433/noves-restriccions-per-les-
obres-a-lavinguda-parallel-del-poble-sec 

 

 

 

 



 
 

 

65 

DILLUNS, 10 DE FEBRER DEL 2014 

 

Muriel Casals: "Avui deixarem clar que el model educatiu català no es toca" 

Font: Directe.cat 

 
 
 
 

 
 
 

 

Somescola.cat, CiU i ERC fan una crida a participar a la concentració 
d'aquesta tarda davant la seu del TSJC, en defensa del model educatiu 
català. 

 

Muriel Casals, presidenta d'Òmnium i portaveu de Somescola.cat, anima ha 
participar a la concentració d’aquesta tarda per mostrar que “estem 
decidits a defensar contra el que calgui el model educatiu català” i ha 
afegit que “volem que els directors que ara es veuen amenaçats per 
aquesta enèsima agressió sàpiguen que tenen tot el suport de la comunitat 
educativa i de la societat en general". Per la seva banda ERC insta Rigau a 
continuar aplicant la LEC i li reclama que defensi els directors davant 
l'amenaça d'inhabilitació, i CiU ha destacat que la concentració "no és en 
contra de res si no que va a favor d'un model" d'èxit, que ha permès 
garantir la identitat catalana però alhora que els alumnes acabin els 
estudis coneixent les dues llengües, el català i també el castellà. 

 
La portaveu d'ERC, Anna Simó, ha 
rebutjat un cop més la interlocutòria 
del TSJC sobre el castellà a l'escola i 
ha instat la consellera d'Ensenyament, 
Irene Rigau, a mantenir-se ferma en 
el compliment de la LEC. Simó ha 
reclamat a la consellera que es posi al 
capdavant de la defensa dels cinc 
directors sobre els quals recau una 
amenaça d'inhabilitació si es neguen a 

introduir un 25% d'assignatures en 
castellà, tal com els obliguen els 
tribunals. "Els directors no poden 
sentir-se als peus del cavall del TSJC", 
ha indicat la portaveu republicana, 
que ha fet una crida perquè aquest 
dilluns els catalans omplin 
massivament els carrers en la 
mobilització convocada per Som 
Escola contra la interlocutòria.
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El secretari d'Organització de CDC, 
Josep Rull, ha cridat aquest dilluns a 
la militància a participar en la 
concentració davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en 
defensa de la immersió i en contra de 
la decisió d'obligar cinc escoles a 
impartir el 25% dels continguts en 
castellà. Rull ha apuntat que hi haurà 
representants del partit i de la 

federació, encapçalats pel president 
del grup parlamentari, Jordi Turull, i 
que aquest acte "no és en contra de 
res si no que va a favor d'un model" 
d'èxit, que ha permès garantir la 
identitat catalana però alhora que els 
alumnes acabin els estudis coneixent 
les dues llengües, el català i també el 
castellà.

 
 
 
 

Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/noticia/334218/muriel-casals-avui-deixarem-clar-que-el-
model-educatiu-catala-no-es-toca 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20438/muriel-casals-avui-
deixarem-clar-que-el-model-educatiu-catala-no-es-toca 
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DILLUNS, 10 DE FEBRER DEL 2014 
 

Somescola aplega 10.000 persones davant el TSJC per defensar l’escola 
catalana dels atacs judicials 

Font: Òmnium Cultural 

 
 

 
 

 

Somescola aplega 10.000 persones davant el TSJC per defensar l’escola 
catalana dels atacs judicials 
 

Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) per reafirmar la defensa del model d’escola 
catalana en llengua i continguts (veure'n fotografies). Convocats per somescola.cat, 
els assistents van omplir el Passeig Lluís Companys de Barcelona per rebutjar la 
judicialització i politització dels usos lingüístics a les aules, i respondre així a l'atac 
més greu que ha rebut l'escola catalana des de la Transició. 
 
Els representants de les 36 entitats que formen la coordinadora cívica i educativa 
somescola.cat van assistir a la concentració, mantenint el lema “Per un país de tots, 
l’escola en català”. És el cas de la presidenta d’Òmnium, Muriel Casals, o dels 
secretaris generals dels sindicats UGT, Comissions Obreres i la USTEC: Josep Maria 
Àlvarez, Joan Carles Gallego i Ana Elvira Sánchez, respectivament. Altres 
personalitats culturals i polítiques del país es van sumar a una mobilització unitària, 
que va reflectir el consens social en la defensa del model vigent d’escola catalana. 
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El lingüista Màrius Serra va fer un discurs previ a la lectura del manifest que va
anar a càrrec d’un infant, d’una mare i d’una mestre, com a representants 
simbòliques de la comunitat educativa del país. “Som avui aquí per defensar el 
model d’escola catalana, davant d’un pas més en l’escalada judicial contra la 
immersió” i “rebutgem frontalment que un 25% de les classes d’una aula s'hagin 
d'impartir en castellà només pel fet que un alumne ho demani”, van afirmar. 
 
 
 

 
 
 
Font: Òmnium Cultural 
http://www.omnium.cat/noticia/somescola-aplega-10-000-persones-davant-el-tsjc-
defensar-lescola-catalana-dels-atacs-judicials 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20389/somescola-aplega-10.000-
persones-davant-el-tsjc-per-defensar-lescola-catalana-dels-atacs-j 
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DILLUNS, 10 DE FEBRER DEL 2014 

 

Intolerables plans d'intervenció militar contra Catalunya 

Escrit enviat per l'Eduard Vidal 

 

 

 

 

 

La publicació el passat 27 de gener, pel diari digital en català Nació 
Digital d'un article i en el qual alerta sobre la preparació d'una operació militar per 
intervenir a Catalunya causa una enorme perplexitat i preocupació entre la soferta i 
maltractada ciutadania. 
 
En l'article s'esmenta una carta d'Amadeu Martínez Inglés, coronel apartat del 
servei el 1990, a la qual ha tingut accés aquest mitjà. En la seva carta, Martínez 
Inglés dóna compte d'una suposada operació militar, a la qual ell anomena "Estela", 
per acabar per la força amb l'independentisme català. 
 
Citant "fonts castrenses de tota solvència", la carta detalla objectius, unitats que 
intervindrien i fins data límit per a la seva execució, en el cas que 
l'independentisme català no hagués fet marxa enrere en les seves propostes de 
separar d'Espanya i seguissin amb la seva idea de celebrar un referèndum a 
primers de novembre. Unitats de paracaigudistes i de la Legió ocuparien tots els 
centres de poder i mediàtics de Barcelona i de les capitals de les províncies 
catalanes, suspenent l'Estatut d'Autonomia i decretant l'estat d'excepció. L'operació 
seria immediatament avalada pel Congrés dels Diputats, que designaria un govern 
titella per a Catalunya mentre es recuperés la "normalitat democràtica". 
 
El planejament de l'operació hauria estat impulsada pels sectors més reaccionaris 
de la cúpula militar, que des de fa un temps vénen enviant missatges al president 
del Govern per recordar el paper de les Forces Armades en la defensa de la unitat 
de la pàtria que fixa la Constitució. A més, seria vist amb simpatia per la 
monarquia, bona part de la burgesia catalana i l'ala més conservadora i nacionalista 
espanyolista del Partit Popular. 
 
El col · lectiu militar Anemoi vol recordar que el dret a decidir sobre la seva 
organització política ha estat pacífica i democràticament reclamat per una part molt 
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considerable de la població catalana, incloent una cadena humana en què van 
participar 700.000 persones. Agradi o no agradi, és un fet que una part molt 
important del poble català vol plantejar la seva relació amb Espanya d'una altra 
manera. Les reiterades mostres de menyspreu cap a aquests sentiments per part 
dels governants i de l'ultranacionalista partit que el sustenta, així com les seves 
polítiques de tall recentralitzador i cada vegada més reaccionari en el social no han 
fet més que alimentar el desig dels catalans d'allunyar-se un cop de tan sinistre 
panorama. 
 
És imperatiu afrontar un nou marc de convivència entre Catalunya i la resta de 
l'Estat. Però les demandes democràticament expressades han de ser 
democràticament respostes. Qualsevol sortida ha de passar per una 
negociació. Pretendre que les apel · lacions al Tribunal Constitucional primer i ara el 
suport últim de les Forces Armades, poden solucionar el problema, revela la 
veritable natura antidemocràtica dels nostres governants. Però a més, és suïcida. 
 
El Partit Popular, que no ha sabut o volgut depurar les seves més ràncies essències 
autoritàries en el seu si i que veu amb creixent preocupació que els seus votants li 
tornen l'esquena, troba ara en la qüestió catalana una oportunitat per cohesionar el 
seu electorat voltant d'una de les seves seculars idees-força: la sacrosanta unitat 
de la pàtria. I ho fa, a la manera de Rajoy, deixant-se arrossegar pels més radicals 
d'entre els seus. 
 
El Col · lectiu Anemoi ha sostingut sempre que les Forces Armades espanyoles, sota 
el comandament del Rei i amb la complicitat de l'actual Govern, podrien buscar els 
procediments "legals", encara que de cap manera legítims, per realitzar una 
intervenció a Catalunya en suport a resolucions institucionals "legals", encara que 
també manifesta i escandalosament il · legítimes. La Constitució de 1978, 
redactada sota pressió militar, va atorgar a les Forces Armades un paper i un 
protagonisme que de cap manera li corresponen. 
 
De manera que el Govern del Sr Rajoy haurà de desautoritzar amb rotunditat la 
més mínima invocació a la possibilitat d'una intervenció militar a Catalunya, fins 
que no es donin les condicions polítiques, jurídiques i morals de real enfrontament 
armat que ho justifiqui. Si es confirma l'existència dels plans aquí denunciats, haurà 
d'explicar fins on arriba el seu personal intervenció, i en el cas que s'hagi fet a 
l'esquena, prendre rigoroses mesures de depuració a la cúpula militar. El Govern ha 
d'enviar un missatge molt clar que no tolerarà el més mínim moviment militar en 
una qüestió que és merament política i que ha de ser resolta a través de la 
negociació i el diàleg. 
 
Segurament, el Sr Rajoy pensa que el deixar que "el llop tregui la poteta per sota la 
porta" afavoreix el seu pla de dominació ideològica, encara sense necessitat d'un 
recurs últim a la força. Però cal recordar que, com la història ha demostrat, aquest 
tipus de xantatge es tornarà en contra si no és capaç de tallar a temps: sempre hi 
ha a la reserva sinistres personatges més llançats que ell, disposats a desbancar 
per tou. La seva inhibició en aquest cas obriria les portes al desencadenament d'un 
cop d'estat antihistòric i que, lluny de solucionar cap problema, només aconseguiria 
portar a l'extrem el patiment del nostre poble. 
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Col · lectiu militar Anemoi, "tots els vents" 
Vents del poble em porten, 
vents del poble m'arrosseguen, 
m'escampen el cor 
i em venten la gola. 
Miguel Hernández, "Vents del poble em porten" 
 
Nota : 
i http://www.naciodigital.cat/noticia/64253/coronel/martinez/ingl/explica/operacio/
estela/operatiu/militar/aturar/rebel/lio/catalana 
 
–- 
 
La publicación el pasado 27 de Enero por el diario digital en catalán Nació Digital de 
un artículo i en el que alerta sobre la preparación de una operación militar para 
intervenir en Cataluña causa una enorme perplejidad y preocupación entre la 
sufrida y maltratada ciudadanía. 
 
En el artículo se cita una carta de Amadeo Martínez Inglés, coronel apartado del 
servicio en 1990, a la que ha tenido acceso ese medio. En su carta, Martínez Inglés 
da cuenta de una supuesta operación militar, a la que él denomina “Estela”, para 
terminar por la fuerza con el independentismo catalán. 
 
Citando “fuentes castrenses de toda solvencia”, la carta detalla objetivos, unidades 
que intervendrían y hasta fecha límite para su ejecución, en el caso de que el 
independentismo catalán no hubiera dado marcha atrás en sus propuestas de 
separarse de España y siguieran con su idea de celebrar un referéndum a primeros 
de Noviembre. Unidades de paracaidistas y de la Legión ocuparían todos los centros 
de poder y mediáticos de Barcelona y de las capitales de las provincias catalanas, 
suspendiendo el Estatuto de Autonomía y decretando el estado de excepción. La 
operación sería inmediatamente avalada por el Congreso de los Diputados, que 
designaría un gobierno títere para Cataluña en tanto se recuperase la “normalidad 
democrática”. 
 
El planeamiento de la operación habría sido impulsada por los sectores más 
reaccionarios de la cúpula militar, que desde hace un tiempo vienen enviando 
mensajes al presidente del Gobierno para recordarle el papel de las Fuerzas 
Armadas en la defensa de la unidad de la patria que fija la Constitución. Además, 
sería visto con simpatía por la monarquía, buena parte de la burguesía catalana y el 
ala más conservadora y nacionalista españolista del Partido Popular. 
 
El colectivo militar Anemoi quiere recordar que el derecho a decidir sobre su 
organización política ha sido pacífica y democráticamente reclamado por una parte 
muy considerable de la población catalana, incluyendo una cadena humana en la 
que participaron 700.000 personas. Guste o no guste, es un hecho que una parte 
muy importante del pueblo catalán desea plantear su relación con España de otra 
manera. Las reiteradas muestras de desdén hacia estos sentimientos por parte de 
los gobernantes y del ultranacionalista partido que lo sustenta, así como sus 
políticas de corte recentralizador y cada vez más reaccionario en lo social no han 
hecho más que alimentar el deseo de los catalanes de alejarse de una vez de tan 
siniestro panorama. 
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Es imperativo afrontar un nuevo marco de convivencia entre Cataluña y el resto del 
Estado. Pero las demandas democráticamente expresadas han de ser 
democráticamente respondidas. Cualquier salida ha de pasar por una negociación. 
Pretender que las apelaciones al Tribunal Constitucional primero y ahora el respaldo 
último de las Fuerzas Armadas, pueden solucionar el problema, revela la verdadera 
naturaleza antidemocrática de nuestros gobernantes. Pero además, es suicida. 
El Partido Popular, que no ha sabido o querido depurar sus más rancias esencias 
autoritarias en su seno y que ve con creciente preocupación que sus votantes le 
vuelven la espalda, encuentra ahora en la cuestión catalana una oportunidad para 
cohesionar a su electorado alrededor de una de sus seculares ideas-fuerza: la 
sacrosanta unidad de la patria. Y lo hace, a la manera de Rajoy, dejándose 
arrastrar por los más radicales de entre los suyos. 
El Colectivo Anemoi ha sostenido siempre que las Fuerzas Armadas españolas, bajo 
el mando del Rey y con la complicidad del actual Gobierno, podrían buscar los 
procedimientos "legales", aunque de ninguna manera legítimos, para realizar una 
intervención en Cataluña en apoyo a resoluciones institucionales "legales", aunque 
también manifiesta y escandalosamente ilegítimas. La Constitución de 1978, 
redactada bajo presión militar, otorgó a las Fuerzas Armadas un papel y un 
protagonismo que de ninguna manera le corresponden. 
 
De manera que el Gobierno del Sr. Rajoy tendrá que desautorizar con rotundidad la 
más mínima invocación a la posibilidad de una intervención militar en Cataluña, en 
tanto no se den las condiciones políticas, jurídicas y morales de real enfrentamiento 
armado que lo justifique. De confirmarse la existencia de los planes aquí 
denunciados, tendrá que explicar hasta dónde llega su personal intervención, y en 
el caso de que se haya hecho a sus espaldas, tomar rigurosas medidas de 
depuración en la cúpula militar. El Gobierno ha de mandar un mensaje muy claro 
de que no tolerará el más mínimo movimiento militar en una cuestión que es 
meramente política y que debe ser resuelta a través de la negociación y el diálogo. 
Seguramente, el Sr. Rajoy piensa que el dejar que “el lobo asome la patita por 
debajo de la puerta”favorece su plan de dominación ideológica, aún sin necesidad 
de un recurso último a la fuerza. Pero hay que recordarle que, como la historia ha 
demostrado, este tipo de chantaje se volverá en su contra si no es capaz de 
atajarlo a tiempo: siempre hay en la reserva siniestros personajes más lanzados 
que él, dispuestos a desbancarle por blando. Su inhibición en este caso abriría las 
puertas al desencadenamiento de un golpe de estado antihistórico y que, lejos de 
solucionar problema alguno, solo conseguiría llevar al extremo el sufrimiento de 
nuestro pueblo. 
 
Colectivo militar Anemoi, “todos los vientos” 
Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta. 
Miguel Hernández, “Vientos del pueblo me llevan” 
 
 
 
Nota: 
i http://www.naciodigital.cat/noticia/64253/coronel/martinez/ingl/explica/operacio/
estela/operatiu/militar/aturar/rebel/lio/catalana 
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Font:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180368&titular=intolerables-planes-
de-intervenci%F3n-militar-contra-catalu%F1a- 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20444/intolerables-plans-
dintervencio-militar-contra-catalunya 
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DIUMENGE, 9 DE FEBRER DEL 2014 

 

Els eurodiputats del PP i el PSOE, entre els més dropos de Brussel·les 

Font: Nació Digital 

 
 

Raül Romeva i Ramon Tremosa lideren els diversos rànquings de treball 
parlamentari dels 766 escons que representen 28 països 
 

 
 
 

Raül Romeva i Ramon Tremosa ocupen les primeres posicions en el rànquing d'activitat parlamentària.  

 

Entre els propers 22 i 25 de maig -a l'Estat espanyol, el dia 25-, els europeus 
votaran un nou Europarlament, format per 766 escons que representen 28 estats. 
El 2009, a Catalunya només hi va haver una participació del 37,5%, mostra del 
desinterès per les institucions europees i del desconeixement dels mecanismes de 
representació dels ciutadans europeus.  
  
La imatge que transmeten molts eurodiputats no ajuda a prestigiar el Parlament 
europeu. Hi ha eurodiputats que mai no presenten iniciatives parlamentàries, ni 
informes, ni ponències. Es limiten, en el millor dels casos, a assistir als plens per 
votar allò que dicta el seu grup parlamentari. Només cal fer un repàs a les 
estadístiques d'activitats dels europarlamentaris per adonar-se que per a molts 
d'ells el seu escó és només un sou. 
  
Espanyols poc treballadors  
  
Dels 48 eurodiputats espanyols, sense comptar els 6 catalans, només dos es troben 
entre els 200 polítics més treballadors. Izaskun Bilbao (PNB) i Willy Meyer (IU). A 
l'altre extrem, el popular Jaime Mayor Oreja, considerat un dels eurodiputats més 
dropos. Des del 2009 només ha fet 23 activitats, entre les quals, ni un sol informe 
ni declaració. Mayor Oreja ocupa el lloc 747 de 766 en el rànquing, consultable al 
web Mep Ranking, another light on the EP activity. En el lloc 746, un altre 
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eurodiputat del PP, Juan Andrés Naranjo, i en el lloc 738, l'eurodiputada popular 
Eva Ortiz. Molt pocs eurodiputats del PP i el PSOE es troben per sota del número 
300 del rànquing, i el gruix està entre els llocs 500 i 747.  
  
Hi ha dos eurodiputats que es disputen el títol de polític més dropo a Brussel·les: 
Vera Flasarová, de la República Txeca, i Dan Dumitru, de Romania. Tenen zero 
activitats registrades durant el mandat 2009-2014.   
  
Romeva i Tremosa marquen la diferència 
  
Per contra, l'eurodiputat líder en aquest rànquing és el portuguès Diogo Feio, que 
ha registrat 3.474 activitats. I en el número dos, el català Raül Romeva (ICV), amb 
3.212 ativitats. Per la seva banda, Ramon Tremosa (CiU) ocupa el número 18 amb 
1.787 activitats, si bé la seva gestió amb el corredor mediterrani el situa com un 
dels eurodiputats més influents d'aquesta legislatura a Brussel·les.   
  
Per contra, els altres eurodiputats catalans se situen molt per sota dels nivells de 
participació i implicació exigibles. L'eurodiputat d'Unió Salvador Sedó, que vota amb 
els populars europeus i no amb Tremosa, ocupa el lloc 429 del rànquing amb 
només 226 activitats. Pel que fa al PSC, Maria Badia, amb 191 activitats, ocupa el 
lloc 501, la menys prolífica dels representants catalans. Raimon Obiols és el 443è 
eurodiputat per feina feta, amb 218 activitats, i Santiago Fisas (PP) ocupa el lloc 
482 amb 200 activitats. 
 
VoteWatch, valoració qualitativa 
 
Aquest rànquing, però, té algunes limitacions. Comptabilitza de la mateixa manera 
les explicacions escrites de vot que una moció de resolució, una pregunta 
parlamentària a la CE o bé una intervenció oral al plenari. Alguns eurodiputats 
presenten explicacions escrites de tots els vots que fan, mentre que d'altres només 
ho fan quan no han pogut intervenir oralment. Tampoc no recull les esmenes 
presentades a directives i reglaments per part dels eurodiputats, un dels indicadors 
més valorats als països nòrdics i centre-europeus. Per tant, aquest és un rànquing 
quantitatiu.   
 
En canvi, el web VoteWatch, feta a Londres i actualitzada diàriament, reflecteix de 
forma més exhaustiva l'activitat dels eurodiputats, perquè sí que distingeix el tipus 
d'activitat i pondera de manera diferent les formes de participació dels polítics. En 
aquest cas, Ramon Tremosa i Romeva estan pràcticament igualats. Tremosa és el 
sisè euridodiputat en preguntes parlamentàries a la Comissió Europea i Romeva el 
setè, Tremosa és cinquè en esmenes presentades a directives i reglaments i 
Romeva és quart. I l'eurodiputat de CiU és el setè en mocions de resolució 
presentades a votació al plenari. Pel que fa a l'activitat parlamentària dels 
espanyols, la seva posició no millora amb aquest rànquing, al contrari, en alguns 
casos és encara més paupèrrima.    
 
La UE ha anat reforçant els mecanismes de participació directa dels ciutadans i a 
partir d'aquest 2014 el Parlament europeu tindrà més poders i una relació directa 



 
 

 

76 

del vot ciutadà amb l'elecció del president de la Comissió Europea. A Brussel·les s'hi 
pot fer molta feina. A tall d'exemple, la implicació de l'eurodiputat de CiU Ramon 
Tremosa ha estat decisiva perquè la UE hagi parat els peus al govern espanyol, que 
tenia la intenció de marginar el corredor mediterrani en favor d'un corredor central 
logística i econòmicament injustificat. O la feina de Raül Romeva en qüestions 
mediambientals i de biodiversitat d'àmbit europeu. 
 
 
 
Font: Nació Digital 
http://www.naciodigital.cat/mobil/amplia/64788 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20445/els-eurodiputats-del-pp-i-el-
psoe-entre-els-mes-dropos-de-brusselles 
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DIJOUS, 6 DE FEBRER DEL 2014 

 

Els carrers Tirso de Molina, Blanco, Riera d’Escuder i Rosés es preparen per 
una remodelació profunda 

Sants 3 Ràdio 

 

Tots els carrers seran de plataforma única i s’ampliaran les voreres, 
suprimint els aparcaments, amb la intenció de pacificar el trànsit al casc 
antic de Sants, també es renovarà el clavegueram o s’instal·larà on no n’hi 
hagi; segons es va explicar ahir al vespre al veïnat durant la reunió on es 
va presentar l’avantprojecte, pressupostat en més de 2 milions d'euros. 

6 febrer, 2014 

 

 

Als carrers Tirso de Molina, Blanco, Riera d’Escuder i Rosés del barri de Sants ja 
s’està començant a treballar en els projectes de remodelació que els han de 
transformar completament. “Són projectes de reurbanització integral”, assegura 
Francesc Jiménez, gerent del Districte de Sants-Montjuïc. Tots seran de plataforma 
única i s’ampliaran les voreres amb la intenció de  pacificar el trànsit als carrers del 
casc antic de Sants segons es va explicar ahir al vespre al veïnat en la reunió on es 
va presentar l’avantprojecte. Es trauran totes les places d’aparcament de zona 
verda, es posaran arbres en tots els carrers, excepte a Tirso de Molina, i es 
renovarà el clavegueram o s’instal·larà on no n’hi hagi. En total unes obres 
pressupostades en més de 2 milions d’euros. 
Per ara es tracta només de l’avantprojecte que caldrà ajustar a les aportacions del 
veïnat. Està previst que s’executi entre el 2015 i el 2016 però Jiménez comenta que 
tenint en compte com estan anant les inversions potser es podrien avançar i 
començar aquest mateix any, “en el millor dels casos”. 
Els veïns amb qui hem pogut parlar, en general, van veure bé el projecte. Rosa 
Molina, del carrer Rosés, comenta que el més destacat és segurament la instal·lació 
de clavegueram: “És un carrer que no en té i patim molt quan plou”. Tot i això, 
Molina comenta que caldria ampliar l’actuació a tot el carrer, incloent el tram entre 
Joan Güell i Galileu “i ja deixar aquest carrer llest”. Però el que més preocupa a 
aquesta veïna és que s’eliminen els aparcaments de zona verda. En el seu cas viu 
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en una finca sense aparcament. “Què farem amb els cotxes?”, es pregunta. Molina 
demana que es pugui habilitar una zona d’aparcament per compensar-ho. 
“Ens va semblar força bé i ens va causar una bona impressió la presentació que ens 
van fer”, comenta també Jesús Gavilán, veí del carrer Tirso de Molina. “Vam sortir 
satisfets”, assegura. A més, afirma que és una remodelació que feia molt de temps 
que demanaven però fins ara no els havien fet cas: “Se’ns va torejar tots aquests 
anys”, diu. 
 
Al carrer Tirso de Molina però no hi ha prou amplada per col·locar-hi arbres. Tot i 
això, Gavilán comenta que a la cruïlla dels carrers Blanco, Riera d’Escuder i Tirso de 
Molina demanaran que se n’hi puguin posar alguns: “No és gairebé ni placeta però 
si hi posen uns arbrets sempre hi dóna una mica de vida”. També volen demanar 
que s’estudiï la possibilitat de posar-hi alguna jardinera. 
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/els-carrers-tirso-de-molina-blanco-riera-descuder-i-roses-es-
preparen-per-una-remodelacio-profunda/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20431/els-carrers-tirso-de-molina-
blanco-riera-descuder-i-roses-es-preparen-per-una-remodelacio- 
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DIMECRES, 5 DE FEBRER DEL 2014 

 

És possible la intervenció militar contra la independència de Catalunya? 

Article suggerit per l'Alfred Bou / Autor/s: Pere Cardús i Cardellach 

 
 

 

 

Tot allò que cal saber sobre una hipotètica operació de l'exèrcit contra el 
procés sobiranista 
 
 
La intervenció militar espanyola a Catalunya per a frenar el procés d'independència 
és un espantall?  És una estratègia per a atemorir la població catalana i afeblir el 
sobiranisme? L'exèrcit espanyol en té cap, de pla, per a ocupar Catalunya? Que és 
possible aquesta intervenció? Hi ha alternatives efectives a una ocupació militar? 
Totes aquestes preguntes apareixen sovint arran de les informacions publicades 
sobre hipotètics plans militars o crides de sectors de la caverna a enviar tancs a 
Catalunya. La setmana passada, el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya 
(CEEC) va fer un comunicat per desmentir les informacions sobre una suposada 
'operació Estela' i va alertar sobre el fet de caure en la trampa de difondre aquesta 
mena d'informacions no contrastades. 
 
Amb aquest dossier mirem de fer llum en un debat que massa sovint es tenyeix de 
sensacionalisme, d'alarmisme i d'un excés d'imaginació. VilaWeb ha parlat amb 
professionals i experts en seguretat i qüestions militars, que han demanat de restar 
en el més estricte anonimat. En conclusió, aquests experts consideren 
completament improbable –per raons d'incapacitat efectiva i de cost polític– una 
intervenció militar a Catalunya contra el procés d'independència. Amb les seves 
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aportacions, podem respondre les vuit preguntes que formulem a continuació: 
 
—L'exèrcit espanyol té cap pla per ocupar Catalunya en cas 
d'independència? 
 
Qualsevol exèrcit que aspiri a ser seriós i professional té plans operacionals per a 
qualsevol situació que pugui afectar les seves funcions en seguretat, defensa i 
preservació del territori estatal. Si l'Estat Major de la Defensa espanyol no hagués 
preparat cap pla d'intervenció per a un cas de secessió 'interior', es tractaria d'una 
mala praxi professional clamorosa. La independència de Catalunya és una amenaça 
frontal a la sobirania i a la integritat territorial del Regne d'Espanya i, en 
conseqüència, l'exèrcit espanyol ha de tenir una previsió operativa. Una cosa ben 
diferent és la viabilitat política i estratègica d'una intervenció en territori europeu o 
la capacitat operacional efectiva d'aquesta intervenció. 
 
D'una altra banda, la filtració del pla d'una operació militar és pràcticament 
impossible. Si mai passés això fóra indici d'un problema de seguretat molt greu que 
desfermaria un escàndol de dimensions impensables i una investigació de 
conseqüències greus en l'estament militar. Un error com aquest costaria tota la 
confiança mínima de les institucions internacionals de defensa respecte de l'exèrcit 
espanyol. Sigui com sigui, un ex-coronel expulsat de l'exèrcit fa vint-i-quatre anys i 
amb un llarg historial posterior de polèmiques polítiques i casos judicials no pot 
merèixer cap confiança com a informador d'afers absolutament secrets i de màxima 
seguretat dels estaments militars més alts. 
 
—Quina cobertura legal pot tenir una intervenció militar? 
 
Com ja és prou sabut, la constitució espanyola, en l'article 8, atorga a l'exèrcit la 
'missió de garantir la sobirania i independència d'Espanya, i defensar-ne la 
integritat territorial i l'ordenament constitucional'. L'article 55 estableix la suspensió 
de determinats articles de la constitució quan es declarin els estats d'excepció o de 
setge. L'article 116 parla dels mecanismes per a declarar els estats d'alarma, 
d'excepció i de setge, que són regulats per una llei orgànica. A més, hi ha les lleis 
orgàniques de la 'defensa nacional' i dels drets i deures dels membres de les forces 
armades que també apel·len a la missió constitucional de l'exèrcit. Tot plegat és 
una construcció legal filla de la transició espanyola que havia de satisfer uns poders 
fàctics determinats. 
 
Per tant, la legislació espanyola que preveu una intervenció de l'exèrcit en cas de 
perill de la 'integritat territorial' hi és. Però la pertinença a la Unió Europea –
posterior a la redacció de la constitució espanyola– fa impossible que l'exèrcit actuï 
contra la voluntat democràtica i pacífica d'una part de la població europea. De fet, 
alguns experts en dret europeu han assenyalat que una acció de l'exèrcit per a un 
cas com el que analitzem és contrària al dret de la UE. Fins i tot, indiquen que 
podria tenir com a conseqüència la suspensió del dret de vot de l'estat espanyol a 
les institucions comunitàries. En aquest sentit, cal recordar la contundència amb 
què va reaccionar el parlament europeu per unes declaracions de l'eurodiputat Alejo 
Vidal-Quadras demanant una repressió violenta de la voluntat independentista. 
Aquest fet explica que, realment, l'estat espanyol no tingui marge de maniobra en 
l'ús de l'exèrcit contra la independència de Catalunya. 
 
—Quants soldats es necessiten per a ocupar Catalunya? 
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Les necessitats operacionals per a l'ocupació d'un territori no es mesuren en 
quilòmetres quadrats. Si bé la superfície és un factor més a tenir en compte en el 
càlcul, n'hi ha molts de més determinants. Per exemple, el grau de resistència –
inicial i potencial– de la població i les institucions atacades; la durada de la 
intervenció; el nivell de desenvolupament tecnològic; la densitat poblacional i la 
distribució territorial de nuclis habitats; la concentració de les infrastructures 
estratègiques; la geografia i, especialment, l'orografia; etc. 
 
En el cas de Catalunya, comptant un nivell inexistent o anecdòtic de resistència, 
caldrien entre tres milers i cinc de soldats per a fer una demostració de força i 
garantir el control d'àrees bàsiques. Tanmateix, aquesta fóra la necessitat més 
bàsica. La resistència –també en el cas de ser pacífica– ja demanaria un increment 
substancial dels efectius desplaçats sobre el terreny. En qualsevol cas, els experts 
tan sols admeten, i de manera molt improbable, la hipòtesi d'una intervenció 'suau' 
amb l'objectiu d'atemorir la població. Talment una operació d'imatge. 
 
—L'exèrcit espanyol té els soldats i la infrastructura necessària per a 
poder-ho fer? 
 
Les forces armades espanyoles tenen la capacitat de fer una operació com la 
descrita en el punt anterior –una operació d'imatge– en què calen la logística i els 
sistemes d'armes operatius per al combat. A partir d'ací, si es pretengués un 
desplegament que requerís més tropes i una ocupació de territori efectiva, 
difícilment l'exèrcit espanyol podria actuar sense el risc de fer el ridícul. Com 
explicarem més endavant, hi ha uns quants graus d'intervenció militar i cadascun 
demana una dotació diferent. Però una acció de més magnitud podria exigir més de 
cent mil soldats operatius i l'exèrcit d'Espanya no els té. De fet, els individus 
d'extrema dreta que de tant en tant fan crides a la intervenció són els primers de 
criticar la manca d'efectius de l'exèrcit per a respondre a un 'desafiament' com el 
de Catalunya. 
 
A banda la qüestió purament numèrica sobre la capacitat de l'exèrcit espanyol, cal 
tenir en compte que en una intervenció d'aquestes dimensions és imprescindible 
l'ús de tecnologies de comunicació per satèl·lit i de sistemes de combat militar. 
L'exèrcit espanyol és integrat dins l'OTAN i comparteix determinades infrastructures 
amb la resta de països que en són membres. Aquesta necessitat d'infrastructures 
complicaria molt una actuació sense el vist-i-plau dels altres estats membres. 
 
—Per a controlar Catalunya, cal una intervenció militar sobre el terreny o hi 
ha més maneres de fer-ho? 
 
Catalunya ja és controlada si parlem en termes estratègics i simbòlics. L'exèrcit té 
un seguit de casernes i unitats repartides pel territori català. Però una intervenció 
no militar podria consistir a identificar posicions estratègiques –telecomunicacions, 
energia, infrastructures de transport, fronteres, xarxes d'informació i sistemes de 
dades de serveis bàsics– i garantir-ne el control total desplegant selectivament 
unitats adequades a cada cas i que podrien ser dels cossos policíacs de l'estat –
guàrdia civil i policia espanyola. 
 
En aquest mateix sentit, a banda alguns punts molt concrets que demanarien una 
presència física, els avenços en la ciberseguretat ofereixen la possibilitat de fer 
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intervencions en l'àmbit de la defensa militar sense desplegar tropes sobre el 
terreny. És a dir, que una eventual operació en defensa de la 'integritat territorial' 
de l'estat espanyol podria implicar intervenir sobre els anomenats 'serveis 
essencials' –aigua, electricitat, sistemes de transport, telecomunicacions, etc.–, i 
les tecnologies de la informació i la comunicació. Les forces armades espanyoles i 
els serveis d'intel·ligència tenen departaments específics dedicats a la seguretat 
tecnològica, energètica i cibernètica. Aquesta possibilitat alternativa d'intervenció 
no armada –o amb armes no convencionals– és una raó més per a descartar la 
hipòtesi d'una operació de l'exèrcit amb tropes desplegades. 
 
—Quina mena d'intervenció poden fer l'estat i l'exèrcit contra la 
independència? 
 
En termes de seguretat i defensa, l'estat espanyol pot desplegar quatre estratègies 
diferents segons el nivell de cost que vulgui assumir. En el graó més baix 
econòmicament hi ha l'estratègia de fer 'pressió indirecta'. Això voldria dir que els 
serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin el control de quadres decisius dels 
mossos d'esquadra, empreses estratègiques i centres neuràlgics que hem esmentat 
més amunt. Aquest control a distància i l'ofec econòmic de la Generalitat, que li 
impedeix tot marge de maniobra, poden deixar en un estat delicat les opcions de 
mantenir la seguretat en un moment excepcional del procés. Els experts consultats 
per VilaWeb temen que aquest no sigui l'estadi actual. 
 
En un segon nivell hi ha l'anomenada 'intervenció suau' de l'autonomia política, en 
àrees concretes de la gestió pública. Aquesta intervenció aniria acompanyada d'un 
augment poc perceptible dels efectius de la guàrdia civil i de la policia espanyola, i 
també  de la disponibilitat de les forces armades per a substituir o garantir el 
funcionament dels serveis essencials. Un altre objectiu d'aquest estadi seria 
preparar la substitució de la Generalitat en la cadena de comandament del cos de 
mossos d'esquadra. 
 
El tercer nivell seria una 'intervenció dura'. És a dir, l'aplicació de l'article 155 de la 
constitució per a suspendre l'autonomia i instaurar una administració delegada o 
directa pel govern espanyol. Aquesta intervenció tindria el suport operacional dels 
cossos de seguretat de l'estat i un paper limitat de l'exèrcit espanyol en la protecció 
d'infrastructures estratègiques. 
 
Finalment, el quart estadi és la declaració de l'estat de setge o emergència al 
territori català. Aquesta estratègia sí que demanaria la presència visible de tropes 
de l'exèrcit espanyol. De fet, es tractaria d'una veritable ocupació militar. 
 
Els nivells tercer i quart d'intervenció són descartats categòricament pels 
professionals i experts consultats en aquest informe. Encara més, també 
assenyalen que el segon nivell d'intervenció tindria un fort cost polític interior i 
internacional. Si hi ha el famós 'xoc de trens', anant molt malament es pot passar 
del primer nivell al segon, però mai al quart directament. Quin sentit tindria pagar 
un preu polític més alt si poden intentar controlar la situació per vies no tan 
costoses? En conclusió, la imatge de militars desplegats a Barcelona tan sols seria 
un èxit per als ultres; internacionalment, seria un desastre, i internament els 
portaria més problemes que no en resoldria. 
 
—Quines conseqüències polítiques internacionals tindria? 



 
 

 

87 

 
El comunicat del Centre d'Estudis Estratègics (CEEC) de la setmana passada 
considerava que una operació militar representaria un desprestigi per a l'exèrcit 
espanyol, per al cap de l'estat –recordem que el rei és el comandant suprem de les 
forces armades– i per al govern espanyol. Un desprestigi a les organitzacions 
internacionals de defensa, però sobretot a la comunitat internacional. Aquest 
desprestigi sembla que el veu clar el govern espanyol i, especialment, el ministre 
de Defensa, Pedro Morenés. A principi d'any, quan li van demanar sobre la 
preocupació de l'exèrcit per la independència de Catalunya, va dir: 'Des del punt de 
vista operatiu, com a element de naturalesa militar, aquesta qüestió no és sobre la 
taula.' 
 
—Tindria cap repercussió en relació amb l'OTAN? 
 
L'OTAN és una organització de dret internacional per a prevenir agressions als 
membres de l'aliança. Oficialment, no té res a dir sobre afers interns dels estats 
que en formen part. Però la comunitat internacional se sentiria molt incòmoda si les 
forces armades d'un estat membre intervinguessin una part del territori. És cert 
que en el cas de Turquia això ja ha passat qui-sap-les vegades en la lluita contra el 
PKK del Kurdistan. La intervenció seria un problema més polític que no legal, des 
del punt de vista del dret internacional invocat al Tractat de l'Atlàntic Nord. No hi ha 
cap clàusula a l'OTAN que prohibeixi la intervenció militar d'un estat en 'afers 
domèstics'. Però els experts consultats consideren impossible que es fes una 
intervenció militar sense una acceptació tàcita dels organismes de defensa 
internacional. Cal tenir en compte que la major part de les unitats operatives de 
l'exèrcit espanyol depèn funcionalment de l'estructura de l'OTAN. 
 
Conclusió 
 
La intervenció militar per a frenar el procés d'independència de Catalunya és 
pràcticament impossible. Si més no, és improbable una intervenció com les que ens 
imaginem sempre que es tracta daquesta qüestió –tancs, soldats armats fins a les 
dents, entrada al Palau de la Generalitat…–. Les informacions no contrastades que 
donen per fet que aquesta intervenció hi serà haurien de tenir en compte aquests 
elements analitzats més amunt. Altrament, tan sols faran d'espantall i d'altaveu 
d'una estratègia de la por que l'unionisme vol imposar a Catalunya. Ningú no diu 
que el camí cap a la independència sigui un camí fàcil, sense perills ni amenaces. 
Però els entrebancs que no hi són, no cal que els hi posem nosaltres. 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4171270/20140205/inviable-intervencio-militar-
independencia-catalunya.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20447/es-possible-la-intervencio-
militar-contra-la-independencia-de-catalunya 
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DIMARTS, 4 DE FEBRER DEL 2014 

 

Òmnium Cultural celebra la seva V Trobada Nacional a les Cotxeres de 
Sants 

Sants 3 Ràdio 

 

Òmnium Cultural va escollir el passat cap de setmana els espais de les 
Cotxeres de Sants per celebrar la trobada nacional que organitzen cada 
any i on es troben totes les delegacions de l'entitat d'arreu del país. 

4 febrer, 2014 

 

 

Òmnium Cultural va escollir el passat cap de setmana els espais de les Cotxeres de 
Sants per celebrar la trobada nacional que organitzen cada any i on es troben totes 
les delegacions de l’entitat d’arreu del país. “Hem parlat, hem posat en comú i hem 
valorat les accions que estem duent a terme sota el lema Un país normal”, explica 
Jordi Redondo, coordinador de la secció santsenca de l’entitat. 

Muriel Casals va donar la benvinguda a la Trobada Nacional, abans de la 
conferència inaugural “El full de ruta del procés” a càrrec de Carles Viver Pi-Sunyer, 
catedràtic de Dret Constitucional i president del Consell Assessor per la Transició 
Nacional, i d’un anàlisi sociopolític sobre Catalunya a càrrec de Jordi Muñoz, 
politòleg i professor de la UAB. 

Va ser un acte eminentment intern amb uns dos-cents representants de l’entitat, 
on a més de mirar el present i el passat més immediat, en la trobada també hi va 
haver temps per mirar cap al futur a curt termini. Així, es va parlar dels projectes 
pel 2014 “fins el, esperem, dia  de la consulta”, puntualitza Redondo. Van 
plantejar-hi diverses accions: “El nostre objectiu és que siguin accions molt 
properes a la gent” que aportin debat, reflexió i informació sobre el procés 
sobiranista de Catalunya. 

Redondo explica que Òmnium Cultural és una entitat que s’ha declarat 
independentista i que per tant enfoca la seva acció en aquest sentit: “Creiem que la 
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millor manera és el diàleg, la informació, el debat tranquil, resoldre les pors que es 
puguin generar.” I assegura: “tenim molts arguments”. 
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Fotos: Òmnium Cultural 
 

Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/omnium-cultural-celebra-la-seva-trobada-nacional-a-les-cotxeres-de-
sants/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20428/omnium-cultural-celebra-la-
seva-v-trobada-nacional-a-les-cotxeres-de-sants 
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DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2014 

 

Satisfacció entre les entitats del barri per descartar el nom de Samaranch 
per a Montjuïc 

Sants 3 Ràdio 

 

 
Queda descartada la proposta de donar el nom de Joan Antoni Samaranch 
a un carrer de Montjuïc. Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-
Montjuïc, ho va afirmar en respondre una carta signada per diverses 
entitats on es reclamava que no es donés aquest nom a causa de les 
vinculacions del personatge amb el règim franquista. 

31 gener, 2014 

 

 

 
Queda descartada la proposta de donar el nom de Joan Antoni Samaranch a un 
carrer de Montjuïc. Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, ho va 
afirmar en respondre una carta signada per diverses entitats, moltes del districte, 
on es reclamava que no es donés aquest nom a causa de les vinculacions del 
personatge amb el règim franquista. 
 
Tot i que la proposta estava aprovada pel Nomenclàtor, “havíem d’assegurar-nos 
que tingués el màxim de consens tant polític com social”, explica el regidor Jordi 
Martí. De fet, així ho havia demanat també la família de Samaranch. 
 
“Ho valorem molt positivament”, comenta Enric Blanes, de la secció territorial de 
Sants-Montjuïc de l’Assemblea Nacional Catalana, una de les entitats que va 
impulsar la redacció de la carta. “Samaranch pot haver fet aportacions a la ciutat 
de Barcelona però no respon als valors exemplars que li confereixen a algú el 
privilegi i l’honor de tenir un carrer de la ciutat”, opina. També es mostra content 
Jordi Redondo, d’Òmnium Cultural de Sants-Montjuïc que considera: “És realment 
molt satisfactòria i des de la nostra humil posició valorem molt l’esforç que s’ha fet 
des de les entitats del districte perquè això s’evités.” 
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/satisfaccio-entre-les-entitats-del-barri-per-descartar-el-nom-de-
samaranch-per-a-montjuic/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20427/satisfaccio-entre-les-
entitats-del-barri-per-descartar-el-nom-de-samaranch-per-a-montjuic 
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DIUMENGE, 16 DE FEBRER DEL 2014 

 

Enyorareu l'Anglada 

Josep Braut 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aquest dies és notícia la forta crisi que 
viu la Plataforma per Catalunya: El 
consell executiu del partit identitari ha 
cessat Josep Anglada, argumentant 
"deficiències en la gestió". Molts 
antifeixistes i antiracistes ho estan 
celebrant, però jo no comparteixo la 
seua alegria. Crec que és una gran 
pèrdua, i que el trobarem a faltar. 

Al nostre país hi ha més xenofòbia de 
la que molts es pensen. Al nostre país 
hi ha més frustració, ressentiment i 
desconfiança de la que es pot 
gestionar. Un percentatge important 
de la població combrega amb la ma 
dura, i sap molt bé quin és el culpable 
ideal.
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Si hi ha tant d'electorat potencial per 
aquesta opció política, com és que 
mai han superat el 2% dels vots? Bé, 
bàsicament hi ha tres motius: 
 
1) El lideratge de Josep Anglada: té 
un passat franquista que pesa, i molt. 
Té un nivell cultural molt baix i no sap 
debatre. I comença a acumular 
causes judicials. 
2) la mala organització del partit: el 
procés de selecció dels candidats és 
precari i ha deixat perles com 
aquesta, tampoc no tenen un 
programa comú clar i coherent. I 
tampoc saben aprofitar el potencial de 
la seua gent (no tots són garrulets). 
3) La descol·locació de la PxC en el 
procés sobiranista: no es pot anar a 
l'homenatge a Heribert Barrera i 
després a la concentració espanyolista 
del 12 d'octubre. O pesques entre els 
decebuts del PP (com farà VOX), o 
intentes ser la dreta independentista, 
o intentes defensar la tercera via (una 
mena d'UDC sense CDC), però les 
tres coses a la vegada no pot ser. 

Què passarà si la PxC tria un nou 
dirigent, sense passat feixista (o fins i 
tot amb passat esquerranós, com en 
Pim Fortuyn), amb una mica de 
cultura i unes mínimes capacitats 
dialèctiques? A la que unes sigles una 
mica més civilitzades (com les del PP) 
 han posat un candidat més digerible 
fent les propostes de la PxC (com és 
el cas d'Albiol a Badalona, o Reyes a 
Castelldefels), han triomfat. Us 
imagineu una Marine Le Pen catalana? 
Què passarà si els la dreta indentitària 
millora la seua organització interna? 
Què passarà si són capaços de trobar 
el seu nínxol electoral en el procés 
sobiranista?  
 
El target electoral ja el tenen, ara 
només els cal oferir un bon producte. 
 
Fins ara en Josep Anglada ha estat el 
millor aliat que els antifeixistes han 
tingut a Catalunya. El trobarem a 
faltar. 
 

 
 
 
 
Clic ací: http://youtu.be/x0a-dJ0fbfA 
 
Font: http://propostes-
reflexions.blogspot.com/2014/02/eny
orareu-langlada.html 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontj
uic/opinio/20439/enyorareu-langlada 
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Fem la Capital de la República Catalana 
 
Des d'ERC-DC-RCat a Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, en 
Jordi Suñé i en Josep Chalmeta et demanem que participis en la 
millora del barri i de Barcelona. Us demanem que ens feu arribar 
propostes que creieu que poden fer avançar el barri i la capital de 
Catalunya. Els temes que ens podeu fer arribar poden ser diversos: 
reforçament de la capitalitat, cultura catalana, impostos, 
infraestructures, serveis socials, transport públic, medi ambient, 
seguretat, comerç, emprenedoria, talent, participació, educació, espai 
públic, urbanisme, etc. Les millors idees les discutirem per poder-les 
presentar en Comissions o en Plenari. Volem escoltar la vostra veu. 
Moltíssimes gràcies! 
 
 

 
sants@esquerra.org 
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                                      Jordi Suñé Conseller ERC Sants-Montjuïc  i Josep Chalmenta Secretari de 
                           Política Municipal d’ERC a Sants-Montjuïc 
 

 
 
 Jordi Suñé Conseller ERC Sants-Montjuïc   
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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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LA MILLOR ROBA AL MILLOR PREU!! 
 

Carrer Berlin, 101 
 

BARCELONA 
 

TELÈFON: 93 419 79 04 
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Exposició permanent d’Antoni Lasheras 
 

 

 
 

c./ Concòrdia, 17 Baix 

08004 Barcelona 
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