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UMOR 
 
#0052 @comisbotifarra L'espoli de l'aigua 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0052-comisbotifarra-l-espoli-de-l-aigua 
 
 
 
#0051 @comisBotifarra Obama telèfon vermell a Putin 
 

 
 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0051-comisbotifarra-obama-telefon-
vermell-a-putin 
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#0050 @comisBotifarra 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0050-comisbotifarra 
 
 
 
#0049 @comisBotifarra Rajoy sobrat 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0049-comisbotifarra-rajoy-sobrat 
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#0048 @comisBotifarra Mobile World Congress 
 

 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0048-comisbotifarra-mobile-world-
congress 
 
 
 
#0047 @comisBotifarra Tributs de Catalunya, estructura d'estat 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/637/0047-comisbotifarra-tributs-de-
catalunya-estructura-d-estat 
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#0046 @comisbotifarra Especuladors contra la independència 
 

 
 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0046-comisbotifarra-especuladors-contra-
la-independencia 
 
 
 
#0045 @comisbotifarra 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0045-comisbotifarra 
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Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html 
 

 
Dimarts, 4 de març del 2014  

Dilluns, 3 de març del 2014 

 
Diumenge, 2 de març del 2014  

Divendres, 28 de febrer del 2014 

 
 
Dijous, 20 de febrer del 2014 

 
 
Dimarts, 18 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 
 
 
 

 
 
Diumenge, 2 de març del 2014 

 
 
Dissabte, 1 de març del 2014 

 
 
Divendres, 28 de febrer del 2014 

 
 
Dijous, 27 de febrer del 2014 

 
 
Dimarts, 25 de febrer del 2014 

 
 
 
Dilluns, 24 de febrer del 2014 
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Diumenge, 23 de febrer del 2014 

 
 
 
Dissabte, 22 de febrer del 2014 

 
 
 
 
Divendres, 21 de febrer del 2014 

 
 
 
Dijous, 20 de febrer del 2014 

 
 
 
Dimecres, 19 de febrer del 2014 

 
 
 
Dimarts, 18 de febrer del 2014 



 10 

 

Per Puyal 
 
 
 

 
 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-17-02-2014.html 
 
 

 
 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-25-02-2014.html 
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Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-03-03-2014.html 
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Lloc i data de naixement La Seu d'Urgell, 03 d'abril de 1963 
 
Càrrec actual a Esquerra Portaveu al Senat 
 
Formació i trajectòria personal EGB, al Col·legi Públic de La Pobla de Segur 
(Lleida). BUP i COU al Col·legi Sagrada Família de La Pobla de Segur (Lleida). 
Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona. En finalitzar els estudis de la 
llicenciatura de Dret, va col·laborar amb la càtedra de Dret Civil de Lleida durant el 
curs 1987-1988 amb el catedràtic de Dret Civil, D.Carles Maluquer de Motes Bernet. 
Advocada en exercici des de l’any 1988, adscrita al Col·legi d’Advocats de Barcelona 
i Sant Feliu de Llobregat. 
 
Trajectòria cívica Gerent de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
Presidenta de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates 2003-2007. És sòcia de 
varies associacions de dones, Dona i Drets, associació federada en el Lobby de 
Dones de Catalunya i Themis. 
 
Trajectòria política Regidora Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona 2007-
2011. 
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11/02/2014 

 

 

 

 

Ester Capella: 'Els drets adquirits com a ciutadans no s'evaporen 
l'endemà d'un Sí a la independència, la legislació els protegeix' 

 

Ester Capella, senadora d’ERC, va 
oferir ahir a Bràfim una xerrada dins 
de la campanya informativa Votar és 
democràcia, centrada en la consulta 
del 9 de novembre. És “la campanya 
de la nostra vida”, va dir. “Si 
volem celebrar la consulta és 
perquè tenim un mandat 
democràtic que prové de les 
eleccions al Parlament de 2012, 
amb una participació rècord de 
gairebé el 70% i amb una majoria 
molt àmplia de forces que volen la 
consulta”, va refermar. 

 
Davant de les preguntes del públic, la 
senadora republicana va voler aclarir 
diverses qüestions, tot i que la idea 
principal és que “els drets que 
nosaltres tenim com a ciutadans 
d’un Estat que ara és l’espanyol 
no s’evaporen l’endemà d’un 
resultat a favor de la 
independència, ja que la 
nacionalitat espanyola encara la 
tindrem i només nosaltres podem 

decidir si hi renunciem, però 
mentre la tinguem, l’Estat 
espanyol té envers nosaltres 
l’obligació de respectar els drets 
adquirits com a individus, i això 
inclou tenir una pensió perquè 
haurem cotitzat en l’Estat 
espanyol i la legislació espanyola 
obliga a l’Estat a pagar-me la 
pensió”. 

 
Ester Capella és llicenciada en Dret i 
va voler explicar que “l’Estat 
espanyol no pot actuar d’un dia 
per l’altre en contra de 7 milions 
de ciutadans que tenen la seva 
nacionalitat; perquè la legislació 
obliga l’Estat espanyol envers el 
seu ciutadà”. La senadora 
barcelonina va posar un 
exemple: “Un marroquí que hagi 
treballat aquí i s’hagi guanyat una 
pensió a Espanya, encara que un 
cop jubilat se n’hagi tornat al 
Marroc, l’Estat espanyol és qui li 
continua pagant la pensió”. 
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Capella va ser ferma en dir que “un 
cop els catalans decidim si volem 
ser un Estat independent, el futur 
Estat català no obligarà a ningú a 
renunciar a la nacionalitat 
espanyola, si la vol la podrà 
mantenir en la futura República 
Catalana; oi que hi ha espanyols 
que tenen també la nacionalitat 
andorrana? Doncs això”, va posar 
com a exemple. 

La senadora va donar ànims als 
assistents que es van aplegar a la sala 
d’exposicions de El Centru de Bràfim 
a “tenir confiança en el 
procés”.“Som una generació que 
vivim un moment històric, hem de 
treballar-ho bé per les persones 
que ens van precedir i que moltes 
d’elles van deixar la pell, i per les 
generacions futures, a les quals 
els hem de deixar un país millor 
del que tenim”. 

 
Àmbit internacional 
Ester Capella també va voler desfer 
els “argumentaris de la por” del 
govern de Rajoy. “És mentida que si 
marxem d’Espanya deixarem 
d’immediat de pertànyer a la Unió 
Europea, perquè els catalans com 
a integrants de l’Estat espanyol 
vam adquirir la nacionalitat 
europea quan Espanya va 
ingressar a la Unió el 1986; la 
Unió no pot expulsar d’un dia per 
l’altre a set milions de ciutadans”. 
Ara bé, la dirigent d’ERC va 
asseverar: “Els estats europeus no 
mouran peça fins que els catalans 
haguem expressat un mandat 
democràtic mitjançant la 
consulta”. La senadora va destacar 
que fins ara la majoria d’estats no es 
pronuncien sobre el cas català tal com 
la diplomàcia espanyola demana, i 
això és molt simptomàtic.

 

 

http://esquerracampdetarragona.cat/noticies.php?id=1876 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

15 

 
Dimarts, 18 de febrer de 2014 

 

Capella a Wert: “Aboca les federacions a la fallida, a 
quedar sotmeses a les federacions espanyoles” 

 

La senadora d’Esquerra Republicana-
Catalunya Sí, Ester Capella, ha 
preguntat aquest dimarts al ministre 
de cultura i esport, Juan Ignacio Wert, 
per la creació de la llicència esportiva 
única dins de la modificació de la llei 
de l’esport impulsada pel PP. Capella li 
ha recordat que “vostè busca 
sotmetre, en aquest cas a les 
federacions esportives catalanes, 
restar, privar-les de poder jurídic i 
aconseguir que econòmicament 
facin fallida’ i ho fa trencant “la 
relació entre federació i esportista 
per la via de la llicència 
federativa”. 
 
Capella ha recordat que “vostès es 
passen el dia invocant la 
Constitució i la Llei però només 
per a fer-ne un ús partidista i 

vulnerant-la sistemàticament 
perquè busquen no aplicar-la, així 
com busquen evitar complir amb 
l’Estatut català. Estan entestats a 
desmuntar allò que funciona, les 
federacions esportives catalanes 
garanteixen, fomenten i fan viable 
l'esport de base generador de 
cohesió social”. 
 
Capella ha recordat que “vostè 
aboca les federacions a la fallida a 
quedar sotmeses a les federacions 
espanyoles i a la presa de 
decisions a molts quilòmetres de 
distància” per acabar afirmant 
que “són vostès els que creen els 
mecanismes, perquè la fractura es 
produeixi,vostès treballen per 
generar la fractura”. 

  

 

http://www.esquerra.cat/actualitat/capella-a-wert-aboca-les-federacions-a-la-
fallida-a-quedar-sotmeses-a-les-federacions-espa 
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DIMECRES, 19 DE FEBRER DEL 2014 

 

 

Ester Capella “Amb el nou país que farem, a ningú li 
demanarem que renunciï a cap identitat, sinó que construirem 
la República entre tots” 

 

Els republicans segueixen amb la 
campanya “Votar és democràcia” i 
apunten que la mobilització 
ciutadana és clau per aconseguir 
l’objectiu de votar el 9 de 
novembre 

“Votarem”. Aquest és el missatge que 
l’Ester Capella, la senadora 
independentista a Madrid, va exposar 
en la tertúlia que va fer al Cafè-El 
Coro dins de la campanya del 
republicans “Votar és democràcia”. 
Capella va desgranar a partir 
d’arguments algunes de les incerteses 
que marca el procés com per exemple 
la pertinença a la UE. En aquest cas 
va afirmar que “som ciutadans 
europeus en tant que ciutadans 
espanyols i cap estat treu la 
nacionalitat, per tant, el dia 10 
seguirem sent europeus i la UE no 
podrà expulsar un territori on hi 
resideixin 7 milions d’europeus”. La 
senadora també va posar de relleu 
que “la força de voluntat és el que 
mou el món i a Catalunya aquesta 
força exigeix votar i construir un nou 
país”. Preguntada sobre si l’estat 
podria prohibir la consulta va 
respondre que “hem d’arribar fins al 
final. Què faran? Enviaran la Guàrdia 

Civil a treure les urnes?” i va afegir 
que “la por no ens ha de frenar a 
imaginar un país millor” ja que 
considera que la tria no és entre la 
independència i la situació actual sinó 
entre la independència i el procés de 
centralització que impulsa el PP i que 
no ha acabat. Un altre dels punts més 
repetits pel bloc conservador de PP, 
Ciutadans i el PSC sobre que la 
independència genera divisió, Capella 
va reiterar que “amb el nou país a 
ningú se li exigirà que renunciï a la 
seva identitat, l’origen no és 
l’important, el que importa és tot el 
que farem conjuntament”. Finalment 
Capella va animar a la militància i a 
tota la ciutadania a implicar-se i 
treballar per la victòria del Sí perquè 
“vivim un moment històric, per 
primera vegada podrem votar 
independència” perquè com va 
reiterar diverses vegades “aquest 9 de 
novembre tenim una cita, aquest 
novembre votarem. Segur”. 
La tertúlia va acabar amb la 
participació del Llorenç Guilera, un 
militant històric que als seus 92 va dir 
que “he vist néixer la República de 
Macià i l’Estat Català de Companys, 
espero que la tercera sigui la 
vençuda”. 

 

http://locals.esquerra.cat/vilafrancapenedes/article/20487/ester-capella-amb-el-
nou-pais-que-farem-a-ningu-li-demanarem-que-renuncii-a-cap-identitat- 
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23 de febrer vine amb el Casal Irla a la renovació flama llengua 
Catalana a Montserrat 
 

 
El dia 23 de febrer anirem a Montserrat a la 45ena renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana. la renovació de la flama és una oportunitat de "refermar" el 
compromís amb la llengua catalana, d'una banda, i de retre homenatge a la figura 
de Pompeu Fabra. L'autocar que organitza el Casal Irla , ERC Horta-Guinardó porta 
el nom d'Abad Escarré, l'abad que el franquisme va voler silenciar. 
 
Total la informació logística la trobareu en el document adjunt i comptarem amb la 
presència de la Senadora Ester Capella. 
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http://erc-hortaguinardo.blogspot.com/ 
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DISSABTE, 22 DE FEBRER DEL 2014 

 

L'ombra de la contrareforma 

Joan Manel Tresserras - Article suggerit per en Daniel Camon - 
Font: Ara 
 
 
 
 
29/01/2013 
 

 

 

 

En un futur no gaire llunyà els 
historiadors s'ocuparan intensament 
d'analitzar els grans canvis d'aquest 
període que vivim. Comptaran amb 
l'avantatge de saber el desenllaç dels 
processos estudiats, inclòs el procés 
català cap a la independència, i també 
amb una prudent distància temporal. 
En qualsevol cas, en relació amb les 
causes dels canvis que ja s'hauran 
produït a Catalunya, els historiadors 
disposaran de materials com, per 
exemple, les dades econòmiques que 
ara el Sr. Montoro ens vol amagar. I 
certificaran que l'actual crisi 
econòmica ha estat utilitzada d'una 
manera implacable per l'Estat per 
afeblir el govern de Catalunya. La 
història, doncs, ratificarà allò que avui 

ja sabem; especialment el mateix 
Govern, que en té tots els indicis, en 
rep els efectes directes i veu 
dramàticament limitada la seva 
capacitat d'actuació. 
 
El govern català té ben clara, sens 
dubte, la intencionalitat política de 
l'ofec financer que pateix. I encara 
que no pugui resoldre els problemes 
pressupostaris i de tresoreria només 
amb l'optimisme de la voluntat, hauria 
de ser capaç d'assolir consensos 
amplis en relació amb les polítiques 
que es vegi forçat a fer i que 
erosionen serveis públics bàsics. En 
cas contrari, les seves polítiques 
poden acabar fent efectiu el 
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desballestament del país, tal com alguns l'han concebut des dels 
ressorts l'Estat, i ser-ne un simple 
instrument. Des d'aquest punt de 
vista, els pactes del 2011 entre CiU i 
el PP, amb el govern Mas acabat 
d'estrenar -quan tots els mals 
s'atribuïen a l'herència del tripartit-, 
van resultar nefastos. Fins al cap de 
molts mesos l'equip de Mas no va 
semblar adonar-se del tot de la 
transcendència d'haver pactat una 
veritable contrareforma amb els 
mateixos que li negaven el pa i la sal. 
Caldria esperar el setembre del 2012 
perquè es produís un gir, Mas plantés 
cara i convoqués eleccions 
anticipades. 
 
Però moltes de les polítiques 
sectorials posades en marxa el 2011, 
pactades amb el PP, han mantingut la 
seva orientació. És el cas de la política 
desplegada en l'àmbit de la 
comunicació i, específicament, en el 
sector públic audiovisual. Com s'ha 
repetit sovint, la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és 
una estructura d'estat. No és la 
plataforma d'adoctrinament 
sobiranista que pretén el búnquer 
mediàtic espanyol. Però ha estat una 
peça fonamental en l'avenç cap a 
l'homologació de la llengua i la cultura 
catalanes; en l'establiment d'una 
agenda pública pròpia; en el 
coneixement de les realitats diverses 
d'un entorn progressivament plural; 
en la provisió de referents per al 
reconeixement mutu indispensable 
per a la cohesió social; en la 
popularització i la prescripció del propi 
patrimoni cultural; en l'aprofundiment 
del pluralisme social i polític; en 
l'enfortiment del sector i la indústria 
audiovisuals; en l'articulació d'una 
perspectiva catalana sobre les gran 
qüestions que caracteritzen el món 
d'avui... 
 
Els mitjans de la CCMA no han 
construït la consciència dels catalans i 
les catalanes, que ja són ben capaços 

de construir-se-la tots sols. Però els 
mitjans de la CCMA han format part 
de les diverses experiències personals 
i col·lectives i han contribuït a atorgar 
valor a la realitat més pròxima, als 
espais on es desplega la nostra vida 
quotidiana. Ens han permès un accés 
més obert i universal a la informació, 
condició necessària per a una 
ciutadania lliure en una societat 
democràtica. I sí, efectivament, sense 
els mitjans de la CCMA no podríem 
entendre la Catalunya d'avui ni la 
seva efervescència política actual. Els 
mitjans de la CCMA han satisfet una 
complexa missió de servei públic. I 
han fet una bona feina. Molt bona, si 
la jutgem en termes comparatius. 
 
Aquests dies, en plena negociació del 
conveni, ha tornat la tensió a la 
CCMA. La posició del Govern i dels 
seus gestors torna a invocar raons 
pressupostàries per pressionar uns 
treballadors que són el capital 
principal de l'empresa. No s'entén. És 
la política establerta en els pactes 
amb el PP i en els informes de les 
consultores amigues. No buscar 
d'entrada, per totes les vies, un acord 
amb els treballadors és un greu error 
polític. Venim de retallades de més 
del 30% de l'aportació pública, de 
reduccions de plantilla, de rebaixes 
salarials. I la societat necessita el 
compromís responsable de la plantilla 
com a garantia imprescindible de 
qualitat democràtica. Insistir a 
laminar els recursos humans i 
materials de la CCMA no pot ser un 
objectiu. L'exemple del tancament de 
Canal 9 al País Valencià hauria de 
bastar al Govern per no córrer el risc 
d'executar la política dels que 
l'escanyen. 
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Font: Ara 
http://www.ara.cat/premium/opinio/Lombra-
contrareforma_0_1075692424.html#.UumQydgD95E.facebook 
 
https://www.facebook.com/joanmanuel.tresserras?ref=stream 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20524/lombra-de-la-contrareforma 
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DIJOUS, 27 DE FEBRER DEL 2014 

 

TVC: una estructura d’Estat imprescindible que cal preservar 

Font: Sants-Montjuïc per la Independència 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Fem referència a la reflexió feta en relació a la sentència del TSJC sobre la 
immersió a l’escola: 

“Caldrà cercar l’equilibri entre defugir la picabaralla política diària i la preservació 
dels trets fonamentals de la nostra societat, bombardejada contínuament per la 
poderosa maquinària de l’estat: l’ANC té un poder de convocatòria enorme que, ni 
es pot malmetre en fets anecdòtics ni pot romandre invisible davant dels atacs 
frontals.” 

En aquesta línia, volem remarcar que l’escola catalana és una estructura d’estat 
bàsica, de la qual ja disposem i que  no ens caldrà crear; per això és imprescindible 
preservar-la. Hi ha una altra estructura d’estat que ja tenim i que no podem 
permetre’ns perdre: els nostres mitjans de comunicació públics, essencials no 
només en el futur estat català sinó durant el procés actual, en una fase on la 
manera d’informar i els missatges que s’emeten tenen un paper primordial cara a 
les tendències d’opinió. 
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Considerem que, des de l’ANC hem d’estar ben amatents a qualsevol atac a 
aquestes dues institucions, i fer-hi front de manera decidida. 

No només l’escola catalana és víctima dels atacs de les institucions judicials 
espanyoles: ara també estan en perill els mitjans de comunicació de la Generalitat. 
Es tracta d’un fet contradictori, perquè sembla que el perill prové de les mateixes 
instàncies catalanes. L’explicació potser rau en la pervivència (fruit de l’anterior 
legislatura) de membres de CiU, PSC i PPC al Consell que regeix els mitjans públics 
de la Generalitat. 

Deixem de banda aspectes estrictament laborals, difícils de valorar des de fora, en 
el context d’una situació de crisi i d’ajustaments constants en empreses públiques i 
organismes oficials, coincidint amb l’ofegament financer de les institucions 
catalanes. Però sí que creiem que ens afecta, i que per tant ens pertoca denunciar, 
l’externalització de la gestió comercial de TVC, que està totalment fora de lloc 
i comporta un llistat de condicions que, segons la informació que tenim, són bastant 
alarmants: 

• Sembla un procés fet a mida per a la concessió al grup Godó, que 
és la principal competència a la TV i ràdio en català i no s’ha 
distingit mai per tenir una posició favorable al procés 
independentista. I com més va, més en contra es van 
manifestant. És raonable témer que el grup Godó podrà 
seleccionar la publicitat per motius ideològics. I és indubtable que 
disposaran d’una informació privilegiada de la graella de 
programes de TVC, estratègica en la lluita per la audiència en 
benefici a la seva pròpia cadena. Deixar entrar al grup Godó és 
com posar la guineu al nostre galliner. 

 
• No sembla que l’externalització de la publicitat respongui a un 

criteri de millora del compte d’explotació; no hi ha cap condició al 
respecte. Al contrari: l’organisme públic haurà d’abonar una 
quantitat propera a un millió d’euros a l’empresa adjudicatària, 
sense cap condició de millora de la rendibilitat del mercat 
publicitari. 

 
• Finament, no sembla que el grup Godó gaudeixi de l’experiència 

adequada en el camp de la TV, en comparació a l’actual equip de 
TVC. I és probable que la major part de l’actual personal podria 
ser assumit per la gestió externa. No sembla contradictori tot 
plegat? 

 
Per tot això, creiem fonamental endegar urgentment una campanya de presa de 
posició en relació a aquest afer. No ens podem permetre que es posi en perill una 
estructura vital per a la nostra societat, que és un model de qualitat reconegut I 
que ha estat i ha de ser una gran eina d’integració a la llengua i cultura pròpies. I 
ara, més que mai, la necessitem. 
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Considerem que la gran capacitat de convocatòria de l’ANC ha de posar-se també al 
servei de la defensa de totes les estructures que ens han permès arribar al moment 
actual. Aquestes campanyes de defensa es podrien encabir en el nucli de les 
nostres campanyes “El país que volem” i “El país de tots”. 

Per tot això, demanem que des del SN de l’ANC i des dels grups de treball i difusió 
es potenciï una resposta pública adequada i proporcional, abans que no ens 
trobem, una vegada més, superats per la política de fets consumats, i amb la 
sensació d’anar perdent un llençol a cada bugada. 

Barcelona, 27 de febrer de 2014 
Assemblea de Sants-Montjuïc per la Independència 

 
  

Font: Sants-Monjuïc per la Independència 
http://smxi.cat/tvc-una-estructura-destat-imprescindible-que-cal-preservar/ 
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DIUMENGE, 9 DE MARÇ DEL 2014 

 

16 milions per al Grupo Godó? 

Font: Mèdia.cat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La imminent privatització del departament comercial de TV3 suposaria un ingrés de 
16 milions per al Grupo Godó –editor de La Vanguardia- en cas de guanyar-ne el 
concurs. 
 
Prevista per a principis d’any, aquesta privatització ja porta algunes setmanes de 
retard per causes que no s’han justificat, però quepodrien tenir relació amb 
l’actual conflicte laboral. Per ara ja s’han obert dos dels tres sobres amb les 
condicions d’adjudicació i el tercer s’hauria de fer públic abans del 10 de març. Així, 
si no hi ha més sorpreses, aquesta seria la data límit per saber el nom del vencedor 
del concurs. 
 
A pesar de les promeses de la direcció –que va assegurar que hi podria haver vuit o 
deu candidatures per a quedar-se el contracte- finalment només se n’han presentat 
dues: El Grupo Godó i el Grupo Z. Les dos principals empreses de publicitat 
televisiva –vinculades a Antena 3 i al Grupo Planeta i que controlen el 85% de la 
publicitat televisiva a l’Estat espanyol- no hi podien concórrer per no quedar en una 
situació de domini de mercat que seria il·legal. 
 
Tots els experts del sector asseguren que el Grupo Godó és ja la virtual 
concessionària del servei. Per a molts es tractaria d’un pagament pels favors 
prestats a CiU des de La Vanguardia i RAC1, però també hi ha una condició del 
concurs que apunta cap aquesta direcció: l’alta puntuació que atorga treballar ja 
amb televisió, un requisit que no compleix el Grupo Z. De fet, ja fa mesos que els 
comercials del Grupo Godó ofereixen per avançat la publicitat de TV3. 
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Aquest contracte suposaria uns ingressos extra de 16 milions d’euros per a aquest 
grup mediàtic, dels quals només n’hauria de gastar tres en sous i que a més 
cobraria encara que els seus resultats fossin pitjor que els que aconsegueix fins ara 
departament comercial de TV3. 
 
Els resultats publicitaris actuals de TV3 haurien de ser, de fet, el 
principal argument per no privatitzar-ne el departament comercial. En una 
situació de fort duopoli entre els dos principals grups televisius de l’Estat espanyol, 
l’única cadena que aconsegueix anuncis per sobre el seu índex d’audiència –amb 
una ràtio d’1’02- és TV3. La resta, a excepció dels canals vinculats a aquest duopoli 
queden en general per sota del 0,30. 
 
La nova empresa concessionària s’haurà de limitar a aconseguir una ràtio del 0,84 
segons uns plecs de condicions que es contradiuen a la pàgina 3 i a la 42 (plecs 
condicions externalització departament comercial de TV3). Primer s’assegura que la 
concessió inclou també la publicitat dels portals i emissions per internet i més tard 
s’exclou aquesta per tal de justificar la baixada de ràtio. 
 
Segons fonts de TV3 consultades per Mèdia.cat, el control del departament 
comercial per part del Grupo Godó conté un altre perill per a TV3. Aquest 
departament és el primer a conèixer la graella d’una televisió, pel que sospiten que 
8TV, competidora directa de TV3, podria obtenir filtracions de la competència amb 
temps suficient per preparar la seva estratègia. 
 
L’altre punt de les condicions que denuncien aquestes fonts és que Brauli Duart, en 
qualitat de President del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, serà l’encarregat en solitari de decidir quina empresa és la 
guanyadora del concurs. 
 
L’externalització del departament comercial de TV3 va ser aprovada al Parlament 
després que aquest rebutgés una moció d’ERC on s’hi oposava. La moció va ser 
rebutjada gràcies als vots de CiU, PP i PSC. 
 
Aquesta ajuda al Grupo Godó arribaria després que la seva rotativa es convertís en 
la 43a empresa més subvencionada de l’Estat espanyol gràcies als cinc 
milions concedits per la Generalitat, i un altre milió concedit aquest mateix mes 
de febrer d’ajudes directes a la premsa en català, esdevenint el grup mediàtic més 
subvencionat per aquest motiu. 
 
 
Font: Mèdia.cat 
http://www.media.cat/2014/03/04/16-milions-per-al-grupo-godo/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20702/16-milions-per-al-grupo-
godo 
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VÍDEOS 
 
 
 
Presentació de la revista Eines número 19 
 
26/02/2014 

 

 
 
http://www.youtube.com/watch?list=UUUGFRov7dosDlOfaOSU1UYQ&v=BgVGpknCI
LE 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1742/presentacio-de-la-revista-
eines-numero-19 
 
Presentació el dia 11 de febrer de 2014 del número 19 de la revista Eines. Revista 
de reflexió política de la Fundació Josep Irla. 
 
A la presentació hi van intervenir: 
Ferran Requejo, catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF i membre del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional 
Anna Simó, vicepresidenta del Parlament de Catalunya 
Josep Huguet, president de la Fundació Josep Irla. 
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El jutge Santiago Vidal en un acte de l'ANC, donant arguments 
jurídics del tribunal de La Haya 
 
Vídeo suggerit per l’Eduard Vidal 
 

 
 
http://youtu.be/ExSk9aFYQZw 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1743/el-jutge-santiago-vidal-en-un-
acte-de-lanc-donant-arguments-juridics-del-tribunal-de-la-ha 
 

 
Data de publicació: 28/01/2013 Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de 
Barcelona, citant l'excel·lent Dictamen que va fer, sobre el dret d'autodeterminació, 
la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Barcelona.  
 
El link d'aquest dictamen és el següent: http://acddh.cat/2013/01/analisi-juridic-
de-la-comissio-de-defensa-dels-drets-de-la-persona-de-lil%C2%B7lustre-
col%C2%B7legi-dadovocats-de-barcelona-sobre-el-dret-dautodeterminacio/ 
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"Sóc ucraïnesa", el clam de l'Euromaidan que ja han vist 

quatre milions de persones 

Vídeo suggerit per l’Alfred Bou 

Triomfa a les xarxes el vídeo d'una noia de Kíev que explica els motius de les 
protestes des de la plaça Maidan  
 
ARA Barcelona | Actualitzada el 20/02/2014 20:42 

 
 
 

 
 
"Sóc ucraïnesa, sóc de Kíev i sóc a Maidan", comença el relat d'una manifestant en 
un vídeo que està triomfant a les xarxes i que ja han vist gairebé quatre milions de 
persones. 

La noia explica els motius que han portat centenars d'ucraïnesos a sortir al carrer i 
demana als espectadors que comparteixin el vídeo per ajudar-los. 

La protagonista del vídeo reclama: "Volem ser lliures de la dictadura i dels polítics 
que només treballen per a ells mateixos". 

"Volem viure una vida normal, som civilitzats", diu en un altre moment. 

Adverteix que "potser demà no tindrem ni telèfon ni internet i estarem sols". 

I conclou: "Demano que ens ajudeu, tenim la llibertat als nostres cors i a les 
nostres ments. Ara només necessitem construir la llibertat en el nostre país". 
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Font: Ara: http://www.ara.cat/mon/ucraines-lEuromaidan-quatre-milions-
persones_0_1088291408.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1747/soc-ucrainesa-el-clam-de-
leuromaidan-que-ja-han-vist-quatre-milions-de-persones 
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5 DE MARÇ5 DE MARÇ5 DE MARÇ5 DE MARÇ    ––––    GRAN NEVADA A BARCELONA.GRAN NEVADA A BARCELONA.GRAN NEVADA A BARCELONA.GRAN NEVADA A BARCELONA.    

EL FRED S’AFEGEIX A LA FAM EN UNA CIUTAT EL FRED S’AFEGEIX A LA FAM EN UNA CIUTAT EL FRED S’AFEGEIX A LA FAM EN UNA CIUTAT EL FRED S’AFEGEIX A LA FAM EN UNA CIUTAT 

ASSETJADA.ASSETJADA.ASSETJADA.ASSETJADA.    

    

    

7 DE MARÇ7 DE MARÇ7 DE MARÇ7 DE MARÇ    –––– TRACTAT DE RASTATT ENTRE LLUÍS  TRACTAT DE RASTATT ENTRE LLUÍS  TRACTAT DE RASTATT ENTRE LLUÍS  TRACTAT DE RASTATT ENTRE LLUÍS 

XIV I L’EMPERADOR CARLES VI (CARLES III DELS XIV I L’EMPERADOR CARLES VI (CARLES III DELS XIV I L’EMPERADOR CARLES VI (CARLES III DELS XIV I L’EMPERADOR CARLES VI (CARLES III DELS 

CATALANS)CATALANS)CATALANS)CATALANS)    
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Agenda Nacional 
 

Benvolgut, benvolguda, 
 
Et convidem a assistir a la conferència «Un país nou per una nova 
Europa» que Josep Maria Terricabras, candidat d'Esquerra Republicana a les 
properes eleccions al Parlament europeu, pronunciarà el proper 11 de març a les 
19 hores a l'Auditori ONCE(Gran Via de les Corts Catalanes, 400) de Barcelona. 

Cal confirmar l'assistència abans de divendres 7 de març a les 20 hores 
a inscripcions@esquerra.org o trucant al 93 453 60 05. 
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Propers diàlegs i jornades 
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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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Eleccions europees 
 
 
Com ja sabeu, el 13 de març celebrarem el congrés regional de la Federació de 
Barcelona per tal d’escollir les nostres persones candidates a formar part de la llista 
per a les Eleccions Europees. 
 
A continuació us detallem les sessions que farem amb les pre candidatures en 
diversos casals de Barcelona, per tal de poder escoltar-les de primera ma abans del 
congrés regional. 
 
* Dilluns 3 de març: Casal de Sarrià-Sant Gervasi a les 21h 
 
* Dilluns 3 de març: Casal de Clot-Verneda a les 20h per tot Sant Martí. 
 
* Dijous 6 de març: Casal de l’Eixample a les 20h. 
 
* Dilluns 10 de març: Casal de Barcelona Vella a les 19.30h 
 
* Dilluns 10 de març: Casal de Sant Andreu a les 20.45h 
 
* Dimecres 12 de març: 19.30h Casal de Sants (acte conjunt amb Les Corts) a les 
19.30h 
 
 
Els actes són oberts a tota la militància de Barcelona, de manera que podeu assistir 
a l’acte que, per lloc i hora, us vagi millor. 
 
 
 
Comissió Organitzadora del 46è Congrés Regional 
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Presidència Regional 
 
 

CONVOCATÒRIA DE 46è CONGRÉS REGIONAL EXTRAORDINARI PER A L'ELECCIÓ 
DE LES PERSONES CANDIDATES A LES ELECIONS EUROPEES DE 25 DE MAIG DE 2014 

 

 

Benvolgut company, benvolguda companya, 

 

D'acord amb allò establert en el Reglament de les Eleccions al Parlament Europeu 2014 

em plau convocar-te  al Congrés Regional de Barcelona que tindrà lloc el proper dijous 
13 de març, a les 19’00 hores, a Seu Nacional (C. Calàbria 166). La inscripció tindrà 
lloc a partir de les 18.30h. 

 

La proposta d’ordre del dia és la següent: 

 

1. Elecció de la Mesa. 

2. Aprovació de l'ordre del dia. 

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés anterior. 

4. Informe de Presidència.  

5. Presentació de les candidatures a la primera persona candidata del territori. 

6. Elecció de la primera persona candidata del territori. 

7. Presentació de la resta de persones candidates. 

8. Elecció  de les persones candidates a la resta de la llista. 

9. Ratificació, si s’escau, de la Secretaria de Publicacions 

10. Torn obert de paraules. 

 

Per participar al Congrés amb dret de sufragi, s'ha de ser militant de ple dret en la data 

de celebració del mateix i estar al corrent de pagament una setmana abans de la seva 

realització. 

 

Les persones que vulguin ser candidates, hauran de comunicar-ho per escrit a la 

comissió organitzadora del Congrés fins al 11 de març a les 19h, especificant si opten a 

ser la primera persona candidata o bé a la resta de la llista. Les que vulguin optar a ser 

la primera persona candidata, hauran de presentar els avals corresponents al 3 % de la 
militància de la nostra Federació, és a dir 29 avals. Les persones candidates que no 

surtin escollides al Congrés havent presentat candidatura a ser la primera persona 

Federació de Barcelona 

Palau, 2 

08002 Barcelona 
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candidata, passaran a ser candidates a la resta de la llista, excepte en el cas que hi 

renunciïn expressament. 

  

La recollida de signatures per presentar candidatura s’iniciarà a partir de la 

convocatòria del Congrés i trobareu el full d'avals a  

https://xarxa.esquerra.cat/public/participacio/arxius/eleccions-europees-2014 . 

Recordeu que cada persona militant només podrà avalar una candidatura.  

 

Per a la presentació de candidatures, es podrà fer presencialment a la Federació de 

Barcelona (Carrer Palau, 2) en el següent horari: 

Dilluns i dimarts de 12 a 14h 

Dimecres de 18 a 20:30h 

Dijous de 16 a 20h 

 

Si necessiteu algun aclariment sobre la presentació de candidatures us podeu adreçar 

al Marc Laporte organitzaciobcn@jerc.cat. 

 

 

Les persones precandidates hauran d’adjuntar, a més, en el moment de presentar la 

seva candidatura, un informe de la Secretaria Nacional de Finances i Administració 

sobre el compliment de la Carta Financera. Aquestes persones hauran de trobar-se al 

corrent del compliment de la Carta Financera en el moment de la convocatòria del 

Congrés. Es recomana entregar juntament amb la candidatura un breu 

Currículum/document de màxim una pàgina DIN A4, exposant el perfil i/o la motivació 

per presentar-se. Un cop comprovat que les persones candidates compleixen amb els 

requisits demanats, la comissió organitzadora proclamarà les candidatures i les lliurarà 

a la mesa del congrés el dia que es dugui a terme. 

 

La Comissió Organitzadora del Congrés està formada per: 

Miquel Mateu  Tel.: 661208395  mmateu@esquerrabcn.cat 

Eva Baró  Tel.: 652930196 ebaro@esquerrabcn.cat 

Marc Laporte  Tel.: 636412019 organitzaciobcn@jerc.cat 

 

Podeu consultar els articles que fan referència als congressos regionals/territorials a : 

https://xarxa.esquerra.cat/data/docs/europees2014/0402140705_reglamenteuropees

2014.pdf 

(Títol III, articles 26-39) 
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El Congrés Regional és el màxim òrgan de participació de la militància, per a la qual 

cosa us convido a participar-hi activament.  

 

Atentament, 

 

Patrícia Gomà 

 

 

 

 

Presidenta de la Federació de Barcelona 

 

 

REGLAMENT DEL 46è CONGRÉS REGIONAL DE BARCELONA 

 
 

1. De la convocatòria del Congrés 
 
 El Congrés Regional és el màxim òrgan de la Federació Regional i en forma part, 

d’acord amb el que estipula l’article 6 dels Estatuts, tota la militància de ple dret 

adscrita a les federacions comarcals i seccions locals de Barcelona que tingui una 

data d’ingrés al partit igual o anterior a l’12 de desembre de 2013 i que estigui al 

corrent de pagament abans del 6 de març de 2014, a les 19 hores, segons la llista 

que la Secretaria Regional d’Organització posarà a disposició de la Comissió 

Organitzadora del Congrés Regional. 

 L’Executiva Regional designarà una Comissió Organitzadora del Congrés Regional 

que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb la celebració d’aquest fins a 

l’elecció de la Mesa. En especial, s’encarregarà de tenir a disposició de la 

militància convocada una llista de l’estat de pagament de les quotes segons les 

dades de la Secretaria Nacional d’Organització i Finances, del control i lliurament 

el dia del Congrés Regional de les acreditacions de la militància que pugui 

participar-hi, i de proposar al Congrés Regional la composició de la Mesa. 

 La Comissió Organitzadora del Congrés Regional estarà formada per tres 
persones, una de les quals serà un membre de les JERC. Les decisions es 

prendran per majoria simple. La Comissió Organitzadora del Congrés Regional 

aixecarà acta dels acords presos en les seves sessions i en donarà compte a la 

Presidència Regional. 
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 La convocatòria del Congrés Regional es farà per correu electrònic o carta 
adreçada a tota la militància abans del 26 de febrer de 2014. Així mateix, la 

convocatòria haurà d’estar exposada al taulell d’anuncis de les seus de les 

seccions locals, de les federacions comarcals, de la Federació Regional i de la Seu 

Nacional, i s’haurà d’informar a la Secretaria Nacional d’Organització i Finances. 

La convocatòria del Congrés Regional serà signada per la Presidència Regional. 

  

2. De la presentació de candidatures a la llista de les eleccions europees 2014 
 

2.1. La Federació de Barcelona escollirà 6 persones per a la llista de les eleccions 

europees del 2014. 

2.2. Les candidatures a formar part de la llista s’hauran de lliurar per escrit, signades 

per la persona candidata i lliurades per ella mateixa o per un representant 

autoritzat. Les candidatures seran rebudes per la Comissió Organitzadora del 

Congrés Regional en el horaris establerts a la convocatòria del Congrés i, un cop 

rebudes, seran registrades fent constar dia, hora i minut de recepció. La 

candidatura haurà de fer constar expressament si es presenta per a ocupar el lloc 

de cap de llista. En aquest cas, ha d’aportar 29 avals que corresponen al 3% de la 

militància de Barcelona, tal i com estableix el Reglament nacional. En cas que no 

es faci constar aquesta circumstància, es considerarà que es presenta per a la 

resta de la llista. 

2.3. La documentació de les candidatures es podrà presentar també al registre de la 

Federació de Barcelona, fent-hi constar dia, hora, persona lliuradora i 

documentació lliurada. La persona  

responsable del registre retornarà còpia segellada de tota la documentació 

presentada, així com de les anotacions de dia, hora i persona, a la persona 

lliuradora. La persona responsable del registre traslladarà tota la documentació, 

segons correspongui, a la Comissió Electoral de  

 

Barcelona o a la Comissió Organitzadora del Congrés Regional en la primera 

reunió que aquesta celebri a partir del moment de la recepció de la 

documentació. La formalització de la candidatura correspondrà, en qualsevol cas, 

només a la Comissió Organitzadora del Congrés Regional. El dia, hora i minut de 

recepció de la candidatura serà el dia, hora i minut en què la Comissió 

Organitzadora del Congrés Regional rebi la documentació de part de la persona 

responsable del registre de la Federació de Barcelona. 

2.4. El termini de presentació de candidatures finalitza el dimarts 11 de març a les 19 
hores. 

2.5. La Comissió Organitzadora vetllarà perquè els candidats puguin presentar el seu 

programa i la seva candidatura a la militància, tot garantint la igualtat 

d’oportunitats entre les diferents candidatures i el dret a rebre informació per 

part de la militància. 
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3. De la Mesa del Congrés 
 

3.1. La Mesa del Congrés Regional estarà formada per la Presidència –que dirigirà les 

intervencions, els debats i les votacions–; per la Vicepresidència –que assistirà la 

Presidència i la substituirà en cas d’absència–; per la Secretaria –que aixecarà 

acta de la sessió, certificarà els acords presos, i amb el vistiplau de la Presidència 

de la Mesa, els enviarà a la Secretaria Nacional d’Organització i Finances i al 

President Regional–; i per dues vocalies que les assistiran. 

3.2. La proposta de Mesa de la Comissió Organitzadora haurà de ser sotmesa a 

l’aprovació del Congrés Regional. En cas de no ser aprovada, es farà una pausa 

per a l’elaboració d’una nova proposta, que es posarà a votació del Congrés 

Regional. 

 
4. Les votacions 
 

4.1. Les votacions que afectin persones seran secretes, i també ho seran aquelles en 

què ho demanin almenys el 40% dels o les membres amb dret a vot. Les 

votacions seran a porta tancada i no es podran interrompre un cop començades. 

4.2. Les votacions es faran per majoria simple. S’entén que hi ha majoria simple, quan 

s’expressen més vots en un sentit (afirmatiu o negatiu) que en l’altre. 

4.3. Les votacions per a la resta de la llista compliran la proporcionalitat de 2/3, és a 

dir, cada militant podrà votar 3 persones del total de les 5 persones candidates. 

4.4. El resultat final de les votacions per als 6 llocs de la llista haurà de complir el 

requisit de paritat. 

 

5. L’acta del Congrés 
 

5.1. La Secretaria de la Mesa aixecarà acta de la sessió un cop s’acabi i portarà la 

firma dels components de la Mesa. Aquesta acta serà arxivada en la mateixa 

Federació Regional i podrà ser aprovada en la propera sessió del Congrés 

Regional. Tota la militància de la Federació Regional que ho consideri necessari 

podrà consultar la proposta d’acta per aprovar en el proper Congrés Regional 

durant els 15 dies anteriors a la celebració d’aquest. 

5.2. Així mateix, la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència de la Mesa, donarà 

compte dels acords presos a la Presidència Regional, a la Secretaria Nacional 

d’Organització i Finances i a la Comissió Electoral. 
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Benvolgut/da, 
 
Com ja saps el proper 5 d’abril de 2014 es celebra la II Assemblea General de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) on s’aprovarà l’actualització del Full de Ruta. 
  
És per això, que d’acord amb el Reglament de l’Assemblea General (RAG) aprovat 
pel Secretariat Nacional, t’informem que avui a última hora es penjarà a la pàgina 
web de l’ANC (www.assemblea.cat 1) la ponència d’actualització del Full de Ruta 
redactada especialment per una comissió escollida pel Secretariat Nacional. 
  
Aquesta ponència d’actualització del Full de Ruta podrà ser esmenada per tots els 
membres de ple dret, que estiguin correctament inscrits i a corrent de pagament, 
que ho desitgin. Les esmenes es podran presentar des de demà, dia 1 de març, fins 
el 7 de març de 2014 a través d’un formulari que trobareu a la pàgina web de 
l’ANC. 
  
Finalment, aprofitem aquest correu per recordar-vos que l’Assemblea General es 
farà al Tarraco Arena Plaça (c/ Mallorca, 18, Tarragona) i a animar-vos a participar-
hi. També us animem a inscriure-us prèviament a través del formulari que trobareu 
a la pàgina web de l’ANC. 
  
Atentament, 
 
Comissió Organitzadora de l’Assemblea General (COAG) 
28 de febrer de 2014 
 
 
 
 

                                    
1 http://assemblea.cat/ 
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Benvolgut/da germà/na, 
 
El proper dilluns, 24 de març a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona, carrer 
Mallorca, 125, baixos, celebrarem una Tinguda Blanca, a càrrec del germà Joan 
Martín i Infante, mestre maçó i divulgador científic, expert en teoria quàntica, que 
exposarà la conferència amb el títol: 
 

"EL SIMBOLISME EN LA FÍSICA QUÀNTICA" 
 

En aquesta conferència es pretén examinar la interpretació simbòlica de la realitat 
quàntica en el desenvolupament de la consciència. També s'analitzarà la teoria 
quàntica com a guia d'acostament als coneixements essencials de la filosofia 
primordial (Hermes Trismegist, Confuci, Plató, Aristòtil, etc.)   
 
Després del corresponent torn de paraules i tancament dels Treballs, podrem 
compartir tots plegats, un piscolabis. 
 
Podeu invitar a tots els vostres amics i familiars i d'aquesta manera a part 
d'intervenir en aquest tema tant interessant per a nosaltres, poder donar a conèixer 
les nostres activitats.  
 
Cordialment,  
 
Antoni Castillo 
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DIJOUS, 27 FEBRER DE 2014 

ERC vol que el Castell de Montjuïc sigui lliure i gratuït 
 

 
 
 

Davant el propòsit del govern municipal de CiU de fer de pagament l'accés 
al Castell de Montjuïc, ERC es mostra clara: ens oposem a que s'hagi de 
pagar per entrar a un espai que hauria de pertànyer a la ciutat. Per aquest 
motiu, reclamem que l'Ajuntament de Barcelona demani la plena titularitat 
del Castell de Montjuïc i que l'accés sigui lliure gratuït per tots els 
ciutadans. 
 
"El que ha de fer el govern de CiU és reclamar al Ministeri de Defensa la propietat 
del Castell de Montjuïc”, així de contundent s'ha mostrat Jordi Portabella, 
president del grup municipal d'ERC, en conèixer la intenció de fer de pagament el 
Castell. Pels republicans “l'objectiu primordial és fer que els ciutadans es tornin a 
sentir com a seu el castell, no pas cedir-ne la gestió en règim de concessió”. En 
aquest sentit, Portabella s'oposa a que s'hagi de pagar per accedir al Castell de 
Montjuïc i reclama que l'entrada sigui gratuïta. 
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Portabella lamenta que s'hagi oblidat, “en un exercici d’amnèsia, la voluntat popular 
i el consens assolit per trobar la manera perquè els ciutadans es tornin a sentir com 
a seu el Castell de Montjuïc”. El grup independentista considera urgent desvincular 
el Castell de Montjuïc del Ministeri de Defensa, i en reclama un cop més la cessió 
plena a la ciutat de Barcelona. 
 
ERC+DCat+RCat considera que el Castell de Montjuïc, a diferència del Parc Güell 
per exemple, no existeix el mateix problema de pressió de visitants. “És un espai 
per a la memòria històrica, encara no s'ha fet la cessió definitiva i total a la ciutat i, 
tal i com passa al Parc Güell, una cosa és fer pagar per sales i esdeveniments 
concrets (exposicions, etc) i una altra fer pagar per a tot el recinte”. 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/erc-vol-que-el-castell-de-montjuic.html 
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DIMARTS, 25 FEBRER DE 2014 

Portabella (ERC) proposa un Consell Assessor per preparar Barcelona 
per ser capital d'Estat 
 
 

 
 
 
 

 
Jordi Portabella, president del grup 
municipal d'ERC, proposarà al Plenari 
Municipal d'aquest divendres la 
creació d'un Consell Assessor per a la 
Transició cap a la Capital d'Estat. 
L'objectiu d'aquest òrgan serà 
preparar Barcelona per esdevenir 
Capital d'Estat si així ho decideix el 
poble de Catalunya en la consulta del 
9 de novembre.  
 
Així ho ha explicat el líder 
independentista en roda de premsa en 
presentar les propostes de Plenari 
d'ERC. Portabella pensa en un consell 
format per representants civils i 
polítics, de suport al govern 
municipal. L'òrgan hauria 
d'assessorar la ciutat en àmbits 
com infraestructures, 
subministraments com aigua i 
electricitat, cultura o bé serveis i 
estructures de l'àmbit econòmic i 

d'hisenda. El republicà ha assegurat 
que hi ha sectors com els serveis per 
a les institucions nacionals i 
internacionals o les empreses globals i 
headquarters que s'han de planificar.  
 
Portabella considera que “Barcelona 
no pot fallar a la cita dels grans 
reptes que té plantejat el 
país”. Segons el líder dels republicans 
a l'Ajuntament “aquest és un any 
particularment important en que la 
ciutat ha de plantejar solucions en 
relació al moment socioeconòmic que 
vivim i també ens hem de preparar 
pel pròxim canvi de status quo que 
viurem nacionalment”.  
 
“Hem d'estar preparats”, ha 
afirmat Portabella. I ha afegit que 
“hauríem de tenir clar quin és el full 
de ruta de la ciutat en el moment 
actual”. 
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En aquest sentit, després d'assegurar 
que està en converses amb els 
diversos grups per mirar de tirar 
endavant aquesta proposició, el 
republicà ha explicat que “hi ha marge 

de negociació per fer prosperar la 
proposta”. I ha posat èmfasi en el fet 
que “nosaltres som els garants de la 
preparació de la ciutat per aquest 
gran repte”.

 
 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/portabella-erc-proposa-un-consell.html 
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DISSABTE, 22 FEBRER DE 2014 

“El 9 de novembre també decidim si volem viure en un Estat del 
Benestar” 
 

 
 
 

 
 
Aquest dissabte al matí la Federació de Barcelona d'ERC ha tornat a fer un 
desplegament de parades informatives sobre la independència. En aquesta ocasió, 
l'acció política s'ha fet als districtes de Gràcia i l'Eixample, on un centenar de 
voluntaris han repartit fulletons informatius als veïns explicant els beneficis de fer 
una República Catalana en diferents àmbits: econòmic, social, democràitc i cultural. 
Al mateix temps, els diputats Oriol Amorós i Agnès Russiñolhan protagonitzat un 
debat obert a la ciutadania – al Passeig de Sant Joan - per resoldre preguntes i 
dubtes sobre el procés polític que viu Catalunya. L'activitat s'emmarca dins de la 
campanya 'Barcelona pel Sí' que fa mesos que desenvolupa ERC a la capital 
catalana. 
 
Així doncs, ERC ha deplegat un total de 10 parades informatives al carrer repartides 
pels barris Gràcia i l'Eixample. Durant tot el matí, els “Voluntaris pel Sí” han 
pogut parlar amb centenars de ciutadans que volien informar-se. Pensions, 
regeneració democràtica, espoli fiscal, educació, sanitat, atur... són els temes que 
més interès han suscitat pels veïns i veïnes que s'han acostat per parlar amb els 
militants o simpatitzant d'ERC. 
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Fulletons informatius a favor de la consulta i del Sí+Sí 

90 persones participen al debat al carrer sobre la independència al Passeig de Sant Joan 
 

 

 
 
Trini Capdevila, consellera de Districte d'ERC a l'Eixample, ha estat l'encarregada 
de donar el tret de sortida a la xerrada i posterior debat obert al carrer 
protagonitzat pels diputats Oriol Amorós i Agnès Russiñol. Els veïns i veïnes han 
pogut seure en cadires situades al Passeig de Sant Joan i fer totes les preguntes 
que volien fer als diputats republicans. Micro en mà, Amorós i Russiñol han anat 
responent totes i cadascunes de les peticions dels ciutadans. 
 
“El 9 de novembre votarem sobre la independència del nostre país”, ha 
sentenciat la diputada Agnés Russiñol per iniciar la seva intervenció. “Som on som 
perquè els catalans hem bastit un gran projecte col·lectiu des del 10J, passant per 
la Diada del 2012 i arribant fins la Via Catalana”. Russiñol ha posat èmfasi en la 
importància de defensar la democràcia en el moment actual: “Volem votar Sí Sí a la 
independència, però hem de garantir que tothom pugui votar: voti que Sí o voti que 
No”. La republicana ha fet una crida al públic assistent a tenir valentia perquè “mai 
es podrà penalitzar una actitud democràtica”. Preguntada pels ciutadans, Russiñol 
ha explicat la viabilitat de les pensions en una Catalunya independent i ha 
assegurat que “estaran més garantides en una República Catalana que no pas dins 
de l'Estat espanyol”. 
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Agnès Russiñol i Oriol Amorós anotant les peticions dels veïns en una llibreta 

“Volem decidir si volem viure en un país espoliat o en un Estat del Benestar” 
 

 
Per la seva banda, Oriol Amorós ho ha deixat clar des del principi: “Si volem seguir 
existint i viure en un país plenament democràtic, el 9 de novembre hem de votar Sí 
i Sí. El diputat barceloní s'ha mostrat optimista per la netedat del procés nacional 
català perquè “estem fent una revolució democràtica”. I, al mateix temps, ha 
recordat que “volem la independència per fer un país millor” i ha afegit “el 9 de 
novembre hem de decidir quin país volem: just, lliure i democràtic”. 
 
Amorós ha explicat que votar Sí i Sí, significa optar per construir una societat justa, 
democràtica i amb més feina per tothom. Preguntat sobre la viabilitat del procés, el 
republicà ha assegurat que “aquell que impedeixi una votació democràtica en 
una urna, haurà perdut”. El diputat ha animat a la ciutadania a anar tots a votar 
el 9 de novembre i ha explicat que el reconeixement internacional vindrà quan 
Catalunya faci el primer pas: votar. 
 
Finalment, Alba Metge, consellera d'ERC a Gràcia ha clos l'acte i ha animat als 
veïns i veïnes a participar de la campanya per construir entre tots un país millor. 
 
Àlbum de 
fotos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875252135834388.107374183
9.374070875952519&type=1 

 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/el-9-de-novembre-tambe-decidim-si-
volem.html 
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DIMECRES, 19 FEBRER DE 2014 

Barcelona demanarà al govern espanyol la modificació de la LAU 
per salvar el comerç històric a proposta d'ERC 
 
 

 
 
 
 

La Comissió de Presidència i Règim Interior ha acordat - amb els vots a favor del 
grup proposant ERC, més el PSC, ICV i les abstencions de CiU i del PP - instar el 
govern de l'Estat espanyol a modificar la Llei d'Arrendaments Urbans per tal 
d'evitar la pèrdua del comerç tradicional, històric i emblemàtic a la nostra 
ciutat. 
 
Tal com ha explicat el regidor Joan Laporta, “l’aplicació de la LAU pot transformar el 
metabolisme de la ciutat, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de 
vista del model de ciutat perquè pot canviar la imatge i la fesomia dels carrers”. 
També ha assegurat que creiem que aquesta situació requereix que l’administració, 
en aquest cas l’Ajuntament, actuï amb urgència”. Els sobiranistes han explicat que 
“l’any 2013 ja vam demanar actualitzar tota la informació respecte el comerç 
històric així com la necessitat d’emetre un informe sobre els efectes de la LAU al 
comerç de Barcelona. Aquest informe encara no l’han fet”. 
 
Actualment, molts comerços barcelonins estan pendents de l’actualització del preu 
del lloguer de renda antiga (tal com s’anomena als contractes anteriors al 1985). 
Així a les pèrdues de la crisi, els comerciants hi sumen ara que s’apropa el moment 
en què hauran d’actualitzar el preu de lloguer. Aquesta situació arriba en un 
moment on moltes de les botigues "de tota la vida" han anat tancant per la 
davallada de les vendes. 
 
La Llei d’Arrendaments Urbans vigent (LAU), i la seva entrada en vigor l’1 de gener 
de 1995, va suposar la liberalització de les condicions contractuals dels lloguers de 
locals de negoci. Davant l’actualització dels preus del lloguer i el tancament de 
negocis que això suposava, es va introduir una moratòria per tal que els contractes 
de lloguer de locals de negocis s’anessin adaptant progressivament al nou règim de 
durada lliure. La moratòria expira a finals del 2014. Només en algunes excepcions 
concedeix 5 anys més de marge fins a finals del 2019. 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/ 
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DIMARTS, 18 FEBRER DE 2014 

ERC explicarà els beneficis de la independència aquest dissabte 
a l'Eixample i Gràcia 
 
 

 
 
 

 
Aquest dissabte 22 de febrer al matí un centenar de voluntaris de la Federació de 
Barcelona d'ERC seran als carrers dels districtes de l'Eixample i Gràcia per 
explicar als veïns els beneficis d'optar per la independència de Catalunya en la 
consulta del 9 de novembre. Mitjançant una desena de parades informatives, els 
republicans repartiran fulletons informatius explicant els avantatges d'una 
República Catalana en els àmbits social, econòmic, cultural i democràtic.  
 
 
 
 
Oriol Amorós i Agnès Russiñol respondran les preguntes que formulin els ciutadans  
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A les 12h del migdia, al Passeig de Sant Joan (Còrsega amb Indústria), Oriol 
Amorós i Agnès Russiñol protagonitzaran un debat obert – a peu de carrer- sobre la 
independència. Els diputats respondran, una per una, les preguntes o dubtes que 
puguin plantejar els veïns de l'Eixample i Gràcia sobre aquesta qüestió (podeu 
accedir a més informació clicant sobre el targetó). 
 
 
 
 

On ens podràs trobar aquest dissabte? Llistat de les parades informatives: 
 
 

• Passeig de Sant Joan, entre Còrsega i Indústria (Organitzada per ERC-Gràcia) 

• Passeig de Sant Joan / Diagonal (Organitzada per ERC-Eixample) 

• Travessera de Gràcia / Gran de Gràcia (Organitzada per ERC-Horta-Guinardó) 

• Plaça de la Revolució (Organitzada per ERC-Sarrià Sant Gervasi) 

• Plaça Joanic (Organitzada per ERC-Barcelona Vella) 

• Plaça Rovira (Organitzada per ERC-Sant Andreu) 

• Avinguda Gaudí amb Marina (Organitzada per ERC-Poblenou) 

• Passeig de Gràcia amb Rosselló (Organitzada per ERC-Sants-Montjuïc) 

• Avinguda Gaudí amb Còrsega (Organitzada per ERC-Clot) 

• C/Mallorca amb Sardenya (Organitzada per ERC-Nou Barris) 

 

 

 
 
 

Veure mapa amb les localitzacions de les parades informatives 
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ERC farà campanya pel Sí+Sí a tots els barris de Barcelona abans del 9 de 
novembre 
 
Aquesta acció s'emmarca dins de la campanya Barcelona pel Sí que fa mesos que 
realitza la Federació de Barcelona d'ERC per tal de consciènciar als barcelonins que 
la independència és“la nostra oportunitat” per a construir un país millor, més 
just, social i democràtic. Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc 
han estat fins ara els districtes on ERC ha posat més esforços fins ara en aquesta 
campanya. En els pròxims mesos, l'objectiu és fer arribar el avantatges de la 
independència a totes les llars barcelonines. 
 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/erc-explicara-els-beneficis-de-la.html 
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Portabella presenta una Declaració de suport a la família Puig 
Antich 
 
27/02/2014 

 
 

 

 
“40 anys després de la mort de 
Salvador Puig Antich, tant la injustícia 
del procés com la seva memòria és 
ben viva”, ha explicat Jordi Portabella. 

Per aquest motiu, el grup municipal 
d'ERC+DCat+RCat a l'Ajuntament de 
Barcelona ha presentat una Declaració 



 
 

 

55 

 Institucional perquè tots els grups del consistori la rubriquin.
  
 
L'objectiu és manifestar: 
 
1- El suport institucional a la família 
d'en Salvador Puig Antich en les seves 
accions empreses en el jutjat número 
1 de Buenos Aires, que pretenen fer 
justícia, revisar el judici militar, 
restituir la veritat i revocar la 
sentència de mort contra Puig Antich. 
 
2 – Participar institucionalment en la 
commemoració del 40è aniversari de 
l'execució vergonyant de Salvador 
Puig i Antich en mans del règim 
franquista. 
 
3 – Expressar el compromís de 
l'Ajuntament per a la dignificació de la 
Plaça de Salvador Puig i Antich, 
situada a Nou Barris, per tal que sigui 

un espai per a la seva memòria. 
 
Salvador Puig Antich, membre del 
Moviment Ibèric d'Alliberament era un 
revolucionari anticapitalista i llibertari 
que encaminà la seva lluita d'acció 
autònoma a la transformació radical 
de la societat. Va ser detingut per la 
policia de la brigada politicosocial el 
25 de setembre de 1973 en el portal 
del número 70 del carrer Girona. 
Posteriorment fou jutjat per un 
Tribunal Militar, sense possibiliat de 
defensar-se adequadament, i va ser 
condemnat com a culpable de la mort 
del subinspector Francisco Anguas 
Barragán i executat al garrot vil a la 
presó Model de Barcelona el 2 de 
març de 1974.

 

 
 
http://www.portabella.cat/dia_fitxa.php?id=426 
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Portabella: “El que ha de fer l'Ajuntament és recuperar la propietat 
del Castell de Montjuïc pels ciutadans” 

 
26/02/2014 
 

 
 

 

Davant l'objectiu del govern municipal 
de fer de pagament l'accés al Castell 
de Montjuïc, Jordi Portabella 
(ERC+DCat+RCat) ha estat 
contundent: “El que ha de fer el 
govern de CiU és reclamar al Ministeri 
de Defensa la propietat del Castell de 
Montjuïc”. Pels republicans “l'objectiu 
primordial és fer que els ciutadans es 
tornin a sentir com a seu el castell, no 
pas cedir-ne la gestió en règim de 
concessió”. En aquest sentit, 
Portabella s'oposa a que s'hagi de 
pagar per accedir al Castell de 
Montjuïc i reclama que l'entrada sigui 
gratuïta. 
 
Portabella lamenta que s'hagi oblidat, 
“en un exercici d’amnèsia, la voluntat 
popular i el consens assolit per trobar 

la manera perquè els ciutadans es 
tornin a sentir com a seu el Castell de 
Montjuïc”. El grup independentista 
considera urgent desvincular el Castell 
de Montjuïc del Ministeri de Defensa, i 
en reclama un cop més la cessió plena 
a la ciutat de Barcelona. 
 
ERC+DCat+RCat considera que el 
Castell de Montjuïc, a diferència del 
Parc Güell per exemple, no existeix el 
mateix problema de pressió de 
visitants. “És un espai per a la 
memòria històrica, encara no s'ha fet 
la cessió definitiva i total a la ciutat i, 
tal i com passa al Parc Güell, una cosa 
és fer pagar per sales i esdeveniments 
concrets (exposicions, etc) i una altra 
fer pagar per a tot el recinte”. 
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El recinte de Sant Pau també ha de 
ser gratuït 
  
Portabella ha aprofitat igualment 
per demanar l’accés gratuït 
al recinte modernista de Sant 

Pau. “Sant Pau és una obra pública i 
una institució hospitalària amb més de 
600 anys d’història i s’ha d’entendre 
que no es pot fer pagar per la nostra 
memòria històrica”. 

 
 
 
 
http://www.portabella.cat/dia_fitxa.php?id=425 
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Portabella proposa un Consell Assessor per preparar Barcelona per 
ser capital d'Estat 

 
25/02/2014 
 

 
 

 

 

Jordi Portabella, president del grup 
municipal d'ERC+DCat+RCat, 
proposarà al Plenari Municipal 
d'aquest divendres la creació d'un 
Consell Assessor per a la Transició cap 
a la Capital d'Estat. L'objectiu 
d'aquest òrgan serà preparar 
Barcelona per esdevenir Capital 
d'Estat si així ho decideix el poble de 
Catalunya en la consulta del 9 de 
novembre. 
 
Així ho ha explicat el líder 
independentista en roda de premsa en 
presentar les propostes de Plenari 

d'ERC+DCat+RCat. Portabella pensa 
en un consell format per 
representants civils i polítics, de 
suport al govern municipal. L'òrgan 
hauria d'assessorar la ciutat en àmbits 
com infraestructures, 
subministraments com aigua i 
electricitat, cultura o bé serveis i 
estructures de l'àmbit econòmic i 
d'hisenda. El republicà ha assegurat 
que hi ha sectors com els serveis per 
a les institucions nacionals i 
internacionals o les empreses globals i 
headquarters que s'han de planificar.
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Portabella considera que “Barcelona 
no pot fallar a la cita dels grans reptes 
que té plantejat el país”. Segons el 
líder dels republicans a l'Ajuntament 
“aquest és un any particularment 
important en que la ciutat ha de 
plantejar solucions en relació al 
moment socioeconòmic que vivim i 
també ens hem de preparar pel 
pròxim canvi de status quo que 
viurem nacionalment”. 
 
“Hem d'estar preparats”, ha afirmat 

Portabella. I ha afegit que “hauríem 
de tenir clar quin és el full de ruta de 
la ciutat en el moment actual”. En 
aquest sentit, després d'assegurar 
que està en converses amb els 
diversos grups per mirar de tirar 
endavant aquesta proposició, el 
republicà ha explicat que “hi ha marge 
de negociació per fer prosperar la 
proposta”. I ha posat èmfasi en el fet 
que “nosaltres som els garants de la 
preparació de la ciutat per aquest 
gran repte”.

 
 
 
 
http://www.portabella.cat/dia_fitxa.php?id=424 
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Portabella desencalla la requalificació pendent de l’Hotel Palau 
 
21/02/2014 
 

 
 

 

El govern municipal iniciarà els 
tràmits per a una modificació del PGM 
per tal de traslladar el sòl qualificat 
d'equipament provinent del carrer 
dels Mestres Casals i Martorell i del 
carrer de l'Arc de Sant Cristòfol a les 
finques del carrer Sant Pere Més Alt. 
Així ho va explicitar el tinent d’alcalde 
Antoni Vives (CiU) quan va expressar 
el seu vot favorable a la Proposició 
que va presentar Jordi Portabella 
(ERC) en la Comissió d’Hàbitat. 
“L’esperit d’aquesta proposició és 
tancar la carpeta de l’Hotel palau” va 
argumentar Portabella (ERC) el líder 
del grup republicà, únic grup 
municipal que es va oposar al projecte 
de l’Hotel Palau. 
 
Precisament ERC+Dcat+Rcat, ha 
aprofitat presentar la proposta en el 
moment en què l’Ajuntament ha 

començat l’enderrocament de set 
edificis situats als carrers Mestres 
Casals i Martorell i d'Arc de Sant 
Cristòfol, al barri de Santa Caterina. 
Un solar de 800 m2 on es vol fer un 
Jardí de flors. 
 
Portabella (ERC) argumenta que 
“aquest solar està qualificat 
d’equipament i que la vocació 
definitiva de l’espai és de zona verda”. 
Així que, “tenint en compte que la 
superfície del solar és equiparable a la 
superfície dels solars dels carrers Sant 
Pere Més Alt i d’Amadeu Vives i que 
es tracta de dues peces ubicades al 
mateix barri potser sigui aquest el 
millor moment per permutar aquest 
sòl d’equipament per recuperar les 
finques dels carrers Sant Pere Més Alt 
i d’Amadeu Vives”.
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L’Ajuntament de Barcelona ja havia 
anunciat la seva intenció de construir 
un gran jardí de flors en els solar 
sorgit de l’enderroc de 7 edificis de 
propietat municipal als carrers dels 
Mestres Casals i Martorell i de l'Arc de 
Sant Cristòfol. ERC, per la seva 
banda, havia presentat una Proposició 
l’any 2010 que es va aprovar que 
donava llum verd a iniciar els tràmits 
per tal d’anul·lar la Modificació del 
PGM en l’àmbit de les finques 13b, 15 
i 17 del carrer Sant Pere Més Alt, 
núm. 2-8 del carrer Amadeu Vives i 
núm. 1 del carrer Ciutat, i mantenir la 
qualificació urbanística d’equipament 

a les dues primeres finques així com 
la qualificació urbanística d’habitatge 
de la finca del carrer Ciutat número 1. 
 
Atès que el procés d’anul·lació no es 
va fer, l’aprovació urbanística feta 
està consolidada, però no obstant és 
vigent l’acord polític sobre la 
conveniència de qualificar com a 
equipament les finques 13b, 15 i 17 
del carrer Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 
del carrer Amadeu Vives (allà on es 
volia fer l’hotel del Palau) creiem que 
ha arribat el moment de saldar el 
compte amb l’Hotel Palau.

 
 
 
 
http://www.portabella.cat/dia_fitxa.php?id=423 
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ERC+DCat+RCat apressa l'Ajuntament a impulsar la mobilitat 
sostenible 
 
20/02/2014 
 

 
 

 

 
Tots els grups municipals menys el 
PP, que s’ha abstingut, han aprovat la 
proposició d’ERC+Dcat+Rcat per 
aplicar mesures urbanístiques i de 
mobilitat en l’àmbit del Passeig Lluís 
Companys amb l’objectiu de reduir la 
circulació pel carrer Comerç. 
 
Tal com ha explicat el regidor Laporta 
“fins ara el Carrer Comerç suposava la 
via més ràpida entre el Passeig Lluís 
Companys i l’Avinguda Marquès de 
l’Argentera, direcció Pla de Palau”. 
Però l’actuació urbanística a l’entorn 
del Centre Cultural del Born ha 
comportat la restricció del trànsit al 
Carrer Comerç a partir del Carrer 
Princesa, de manera que els cotxes 

que entren per aquest carrer amb la 
intenció d’arribar a Marquès de 
l’Argentera han de girar cua a 
Princesa i tornar a sortir a passeig 
Picasso.  
 
Tenint en compte la nova situació, 
Laporta ha exposat la idoneïtat del 
moment “per aplicar mesures 
urbanístiques en aquest tram de 
carrer (fins a Princesa), com 
l’eixamplament de les voreres o la 
implementació de plataforma única, 
carril 30, etc”. Això, evidentment 
suposaria canvis en la mobilitat del 
vehicle privat, com la conseqüent 
restricció del trànsit en aquest tram. 
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Actualment la situació provoca que 
més d’un conductor que entra a 
comerç es trobi que n’ha de tornar a 
sortir convertint aquesta en una 
maniobra inútil i fent aquest un 
moment indicat per estudiar-ho i 
aplicar els canvis necessaris que 
afavoreixin la circulació tant de 
vehicles com de vianants i el descans 
dels veïns. 
 
T-Mobilitat el 2015 
 
El tinent d’alcalde Joaquim Forn (CiU) 
ha confirmat l’entrada en 
funcionament de la T-Mobilitat un cop 
la Generalitat donés llum verd 
l’octubre de 2013, però l’ha situat en 
el calendari de cara al proper mandat 
fixant la data al 2015. 

 
Laporta (Dcat) ha argüit que “fa 
mesos que sentim a parlar del 
projecte de la T-Mobilitat, per bé que 
el projecte no se’ns ha presentat 
enlloc, ni les bases ni la 
calendarització”. El grup 
d’ERC+Dcat+RCat considera que un 
projecte d’aquesta magnitud i de la 
seva transcendència, que suposarà un 
canvi de model, una reestructuració 
en la tarifació i la possibilitat d’entrar 
moltes més variables per a fer la 
tarifació més justa per l’usuari, i tot 
un seguit de coses més, “se’ns hauria 
de presentar de manera detallada i 
amb prou antelació per a poder-hi fer 
les aportacions que considerem 
oportunes”.

 
 
 
http://www.portabella.cat/dia_fitxa.php?id=422 
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DIVENDRES, 28 DE FEBRER DEL 2014 

 

Carme Chacón, l'espanyolista 

Editorial - Font: El Singular Digital 
 

 

 

 
 
Font: Vizcarra 
http://www.vizcarra.info/caricaturas_personalizadas.html 
 
 

"Fer-se perdonar la catalanitat per poder liderar un partit espanyol 
provoca aquests mals resultats" 

L’exministra socialista Carme Chacón, 
que resideix a Florida, va publicar ahir 
un article al diari nord-americà ‘Miami 
Herald’ on reivindica que “Catalunya 
ha de continuar formant part 
d’Espanya”. L'exdirigent del PSC 

assegura que la iniciativa de la 
consulta “s'oposa a la Constitució que, 
com als Estats Units, és la llei 
suprema en tot el territori espanyol". 
"Un referèndum unilateral de secessió 
està també completament fora de la 
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llei internacional”, afegeix. Que 
Chacón no secundi la consulta és 

normal, però que faci campanya als 
Estats Units en contra del que ha 

provat el Parlament de Catalunya és 
d'una falta de lleialtat evident cap a 
les institucions catalanes. Chacón 
encara aspira a liderar un dia el PSOE, 
i ja sabem que la voluntat de quedar 
bé a Espanya fa fer paperots als 

polítics catalans que volen triomfar 
allà. Fer-se perdonar la catalanitat per 
poder liderar un partit espanyol 
provoca aquests mals resultats. Acaba 
esdevenint una deplorable caricatura. 

 
 
 
Font: El Singular Digital 
http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2014/02/carme_chacon_l_espanyolista
_99053.php 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20590/carme-chacon-lespanyolista 
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DIVENDRES, 28 DE FEBRER DEL 2014 

 

10 claus sobre Catalunya 

Article suggerit per l'Eduard Vidal / Jose Antonio Donaire 

 
 

Una anàlisi d’actualitat de Jose Antonio Donaire, ex-diputat socialista al 
Parlament (i no independentista) del 2 de gener 2014. 

 

 
 

Això es va acabar. La sensació des de 
dins és que la independència és 
irreversible. Ho dic sense crits ni 
laments, perquè no em crec l'arcàdia 
dels independentistes ni l'apocalipsi 
dels unionistes. Com hem arribat a 
aquest punt de no retorn '. Com 
sempre, és la suma de molts factors, 
una alineació astral que fins no fa 
gaire semblava impossible. Em 
sorprèn la miopia de la mirada "des 
de fora" i la curiosa passivitat del 
Govern, com una vaca que mira amb 
els seus ulls grans com s'acosta el 
tren. Aquests són alguns apunts al 
natural.  
  
1. Fa uns anys, els independentistes 
dubtaven i els unionistes no. Els 
primers somiaven un escenari que 
veien improbable (i fins i tot 
impracticable) i els segons estaven 
instal · lats en la seguretat i la certesa 
que la seva via era l'única 
possible. Avui els independentistes no 

dubten i els unionistes vacil · len. Fins 
el més acèrrim defensor de l'estatus 
quo sospita que les coses no poden 
mantenir-se com fins ara. 
  
2. L'independentisme ha atret la intel 
· ligència del país. Els professors 
universitaris, els economistes, els 
periodistes, les professions liberals, 
les classes mitjanes urbanes són 
obertament independentistes. No és 
un reducte friki, sinó un think tank 
que elabora escenaris, projectes, 
arguments. Que fabrica idees. De fet, 
la major part del talent català és 
partidari de la independència.  
  
3. Contràriament a la visió externa, el 
procés ha estat clarament bottom - 
up. No és un pla ordit al Palau de la 
Generalitat, sinó un moviment ciutadà 
que ha eclosionat després d'un estat 
latent. Una part molt important de la 
societat s'ha 
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organitzat, ha treballat i ha forçat el 
Govern a fer un pas que no desitjava 
donar. No és l'aposta d'uns partits, 
sinó d'una societat.  
  
4. L'independentisme ha fet servir les 
xarxes socials de forma molt 
hàbil. Ocupen la xarxa de forma 
natural, creen vincles molt espessos, 
denses connexions d'interessos 
comuns i comparteixen virals, 
argumentaris i crítiques. Crec que la 
independència és un procés 
essencialment 2.0, perquè aquesta 
lògica bottom - up seria molt més 
complicada sense una estructura en 
xarxa. Els trending topic, els hashtag 
que triomfen i els vídeos virals són 
sempre independentistes. De fet, la 
principal sorpresa és l'absolut silenci 
de l'altra riba, el buit a la xarxa del 
no.  
  
5. El catalanisme és un procés 
transversal. Camperols, classes 
mitjanes, botiguers, persones en atur, 
Pérez, Pujol, Martínez, Puig, Hassan, 
radicals antisistema, neoliberals 
conservadors, socialdemòcrates, 
democristians ... Potser aquesta sigui 
una de les debilitats més evidents, 
perquè no és possible articular un 
projecte compartit més enllà de la 
proclamació d'un nou estat. Però s'ha 
creat un compromís tàcit de prioritats: 
Primer, l'estat i després, tota la resta.  
  
6. La televisió i l'escola sí que han 
participat en aquest procés. Ambdues 
estan alineades des de fa temps en 
aquesta direcció. Com totes les 
escoles i totes les televisions del món 
tenen un relat. Totes les televisions 
opten per una determinada visió 
ideològica i totes les escoles 
decideixen unes opcions i per tant 
renuncien a altres. En algunes 
ocasions, m'ha molestat un 
determinat discurs en un programa de 

ràdio pública o podria posar alguna 
esmena a un text puntual d'un llibre 
escolar d'història.  
  
Però són notes a peu de pàgina. És 
absurd considerar que hem arribat a 
aquest punt perquè hi ha hagut un 
rentat de cervell col · lectiu. I no 
només perquè la quota de pantalla de 
TV3 no arriba al 20%. Si aquesta 
hipòtesi fos certa, els 40 anys de 
manipulació feixista haurien esborrat 
qualsevol rastre de catalanitat.  
  
7. Una part dels independentistes 
accepten la versió del “Dorado”: Tot 
anirà bé després del 9 de 
novembre. Però la majoria d'ells són 
conscients dels obstacles. Fins al més 
militant admet que hi haurà una 
transició convulsa i no són pocs els 
que admeten que Catalunya no 
entrarà a la Unió Europea. I aquest 
escenari no dissuadeix gairebé 
ningú. El que crec que s'ignora "des 
de fora" és que la major part dels 
catalans estan disposats a tirar 
endavant contra vent i marea.  
  
En aquest joc de pòquer entre Govern 
i Govern, l'equip de Rajoy espera 
pacientment que es desmunti el 
castell de cartes quan arribin les 
primeres males notícies. Ignoren que 
el percentatge de catalans que estan 
disposats a pagar el peatge és 
immens. Potser per la seva pràctica 
en aquest hàbit. 
  
8. El pla B és impossible. La pressió 
de les altres comunitats, l'absència 
d'un pacte d'estat, el rèdit electoral de 
l'anti-catalanisme i el cost electoral 
del pro-catalanisme fan inviable 
l'única solució possible, una resposta 
Cameron. No hi haurà una tercera via 
perquè el cost electoral d'un gest no 
compensa la probabilitat d'una 
secessió segons els (crec) equivocats 
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 càlculs de Madrid. "No fem res perquè al final no passarà res".
 
  
9. Espanya és una marca cremada. És 
la Power Balanç, el Windows, el 
Monsanto, el Lehman Brothers, el 
dentista que recomana xiclet amb 
sucre, el relaxing cafè amb 
 llet i el "Ma-to" de Belén 
Esteban. Espanya no sedueix els 
espanyols, no és una marca paraigua 
de futurs i d'iniciatives. I no hi ha un 
projecte alternatiu d'Espanya a què 
aferrar-se, i ja és vista més com un 
llast que com una il · lusió.  
  
10. Sóc molt dolent fent prediccions. I 
gairebé sempre m'equivoco. Però no 
veig el més mínim símptoma 
d'alteració d'una crònica anunciada: 
Consulta prohibida - eleccions 
plebiscitàries - contundent victòria de 

la coalició del si - proclamació 
unilateral de la independència. I sí, 
l'Estat activarà el 155 i inhabilita el 
President. Però la pressió 
internacional i la pressió popular faran 
insostenible aquest escenari. I mentre 
el tren s'acosta, el Govern mira 
confiat enmig de la via, amb els ulls 
com plats i una digestió remugant.  
  
Arribats a aquest punt, potser el més 
sensat és assumir el procés i 
començar a gestionar la secessió i el 
país resultant, i les necessàries 
relacions entre els dos nous 
estats. Tant Espanya com Catalunya 
tindran llavors molta feina: Decidir 
quina classe de futur volen construir, 
conjuntament i per separat.

 

 

 
Font: De bat a bat - José Antonio Donaire 
http://don-aire.blogspot.com.es/2014/01/10-claves-sobre-cataluna.html?m=1 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20594/10-claus-sobre-catalunya 
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DIMECRES, 26 DE FEBRER DEL 2014 

 

El PSC, delegació d’UPyD a Catalunya 

Article suggerit per en Josep Chalmeta / Autor: Víctor 
Alexandre 
 

 

OPINIÓ. Víctor Alexandre 

    
25/02/2014 
  

 

 
"Aquests dies, però, el PSC ha fet un pas més. Un pas més cap enrere, és 
clar. Un pas més cap el 1939" 

Víctor Alexandre 

Som molts els catalans que no hem 

tingut mai cap dubte que el PSC no 

era res més que una simple delegació 

catalana del PSOE. Feien moltes 

escenificacions per dissimular-ho, és 

clar, però tot català amb un mínim de 

consciència nacional sabia que els 

designis de la central de Madrid eren 

ordres per a la sucursal de Barcelona. 

De fet, n’hi havia prou de veure que 

allò que els grans catalanistes de la 

sucursal votaven al Congrés espanyol 

era exactament el mateix que votaven 

els grans espanyolistes de la central. 

La famosa LOAPA del 1982, contra 

l’autogovern català, ja va ser tota una 

declaració de principis en aquest 

sentit. I després, sempre fent costat 

al PP, ha vingut un degoteig de 

votacions carregades d’autoodi i 

destinades a laminar o a impedir 

competències. En citaré només setze:
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• 9 de febrer de 2006: contra la unitat 

de la llengua catalana. 

 

• 17 de març de 2006: contra la 

gestió dels aeroports catalans. 

 

• 18 de setembre de 2007: contra les 

seleccions nacionals catalanes. 

 

• 17 de març de 2009: contra la 

moció que instava el Congrés a 

normalitzar-hi l’ús del català. 

 

• 16 de febrer de 2010: contra la 

transferència a la Generalitat de la 

gestió de l’aeroport del Prat. 

 

• 20 de maig de 2010: contra la 

descentralització dels ports. 

 

• 10 de maig de 2011: contra la 

moció que reclamava l’import dels 

fons de competitivitat. 

 

• 30 de juny de 2011: contra la 

proposta de demanar l’oficialitat del 

català a les institucions europees. 

 

• 13 de setembre de 2011: contra la 

proposta (un altre cop) de demanar 

l’oficialitat del català a les institucions 

europees. 

 

• 17 de novembre de 2011: contra la 

proposta (per tercera vegada) de 

demanar l’oficialitat del català a les 

institucions europees. 

 

• 21 de febrer de 2012: contra 

l’acatament de la sentència del 

Tribunal Constitucional i del Suprem 

que permet que Catalunya recapti i 

gestioni el percentatge de l’IRPF que 

destina a fins socials. 

 

• 19 de juliol de 2012: contra el 

Corredor Mediterrani i a favor del 

Corredor Central. 

 

• 5 d’octubre de 2012: contra la 

declaració de l’Ajuntament de 

Barcelona a favor de 

l’autodeterminació de Catalunya. 

 

• 9 d’octubre de 2012: contra la 

transferència a la Generalitat de la 

competència de convocar 

referèndums.
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• 12 de desembre de 2012: contra les 

mesures de l’eurocambra per protegir 

les llengües minoritàries i els drets 

fonamentals. 

 

• 15 de maig de 2013: contra l’ús de 

la llengua catalana com a llengua 

prioritària a l’administració pública. 

 

Aquests dies, però, el PSC ha fet un 

pas més. Un pas més cap enrere, és 

clar. Un pas més cap el 1939. Ara, 

fent pinya al Congrés d’Espanya amb 

les dues formacions de la ultradreta 

nacionalista espanyola, PP i UPyD, els 

socialistes catalans han rebutjat el 

procés sobiranista de Catalunya. Un 

“rebuig taxatiu”, han dit, a la voluntat 

majoritària del poble català 

expressada al Parlament. No és la 

primera vegada, tanmateix, que el 

PSC fa pinya amb UPyD, formació 

catalanofòbica per antonomàsia. Ja fa 

anys que s’estimen. El 2012, per 

exemple, es van unir per impedir que 

la Generalitat pogués convocar 

referèndums. I si mirem més enrere 

no podrem negar coherència al PSC, 

atès que el 10 de setembre de 2009, 

José Montilla ja defensava 

públicament el dret a la llibertat 

d’expressió de la Falange alhora que 

menyspreava aquest dret en el cas de 

la consulta d’Arenys de Munt. Era el 

mateix home, primer secretari del 

partit, que el 6 d’agost de 2005 havia 

dit que “els drets històrics de 

Catalunya no existeixen”. 

 

Arribats aquí, l’afinitat ideològica 

entre PSC i UPyD és força conseqüent. 

Catalunya es troba immersa en un 

procés que l’ha de convertir en un 

Estat independent i tothom es veu 

obligat a definir-se. El PSC també. Per 

això el 20 de febrer passat, just al cor 

de Madrid, la capital del seu país, que 

és Espanya, el PSC no va tenir més 

remei que revelar-se com allò que és: 

la delegació d’UPyD a casa nostra. Era 

la resposta als qui es pregunten per 

què UPyD no es presenta a Catalunya. 

Per què ho hauria de fer? Ja hi té el 

PSC.

 

Font: El Singular Digital 

http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2014/02/el_psc_delegacio_d_upyd_a_c

atalunya_98974.php 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20591/el-psc-delegacio-dupyd-a-
catalunya 
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DIMECRES, 19 DE FEBRER DEL 2014 

 

Els països bàltics, Itàlia, Polònia, Alemanya, els Estats Units, Israel i 

França es configuren com a partidaris d'un Estat català independent 

“L’estratègia internacional per a la Independència” a càrrec de Josep Sort. 
Acte de Reagrupament a Cotxeres de Sants 

Autor: Carles Bosch / Fotografies: Josep Lluís González | Font: 
Reagrupament Sants-Montjuïc 

18 febrer 2014 
 

 
 

Josep Sort i Carles Bosch 
 
El responsable d'Internacional de Reagrupament, Josep Sort, ha analitzat 
quins són els estats que podrien ajudar Catalunya en el procés 
d'independència. Ho ha fet a les Cotxeres de Sants amb la conferència: 
"L’estratègia internacional  per a la Independència”, que ha tingut lloc 
aquest dilluns.

La presència del nombrós públic a la sala demostra que aquest tema de l’estratègia  
internacional interessa, doncs gairebé cada dia es reben notícies des d’Europa  o de 
la resta del mon, amb declaracions d’un polític o altre que parla del cas català. 
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Sort ha obert la conferència declarant que ell és optimista en el procés. Ha 
assegurat que el tema internacional actualment és un flanc feble del govern 
espanyol però que cal fer una estratègia i tenir en compte que els països 
internacionalment s’associen i s’uneixen entre ells, i “el nostre objectiu és fer que 
ens acceptin”. 

Cal destacar també segons Sort, “el silenci eixordador dels estats” respecte el 
nostre procés, altra cosa són les declaracions personals, com és el cas del Sr. 
Barroso, que ara es troba en un procés personal de final d’etapa de la seva 
presidència i probablement ha de buscar un nou càrrec o una nova ocupació. 

Per a Josep Sort “tots hem de tenir clar que la independència de Catalunya depèn 
únicament del poble català, si bé el front internacional juga un paper que pot 
beneficiar l’esdevenir del procés”. 

Segons Sort, “ja hem superat una etapa” i “ara hem posat en primer pla el conflicte 
del procés català i nombroses portades dels mitjans  

internacionals obren amb el nostre cas”. Existeixen nombrosos col·lectius que han 
donat a conèixer les reivindicacions d’independència del nostre país, però ara el que 
cal fer estratègicament és “que es deixi de dir que la independència de Catalunya 
és un afer intern” ja que internament tots els organismes de l’Estat espanyol ens 
van en contra: Defensors  del Poble, Tribunal Constitucionals, etc. 

També ha subratllat que és fonamental “que la UE prengui cartes en l’assumpte i 
aleshores seríem per fi en una negociació entre iguals, i no com estem actualment 
entre un estat i una comunitat autònoma”, ja que el que fan ara per ara els 
diplomàtics espanyols és únicament intentar desprestigiar-nos i comparar d’una 
manera absurda una Catalunya independent amb països que actualment tenen una 
nul·la rellevància internacional, quan ells saben perfectament que no és cert. 

Sort ha lamentat que s’ha deixat escapar una oportunitat d’oferir als 
independentistes una candidatura conjunta en aquestes eleccions europees, la qual 
hagués tingut segons les enquestes més d’un milió de vots i per tant una boníssima 
imatge davant d’Europa. 

En una segona part de la seva exposició, Josep Sort ha passat a analitzar quins són 
els estats que ens podrien ajudar. 

Podríem dir en un primer cop d’ull -afirma Sort- que serien lògicament tots aquells 
estats que sortiren beneficiats de la divisió de l’Estat espanyol, aquest seria, per 
exemple, Polònia, ja que passaria a tenir més pes al Parlament d’Europa. Un altre 
podria ser Itàlia, ja que competeix amb l’Estat espanyol per ser una més gran 
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potència europea.  D’altra banda podríem pensar que també estan interessats tots 
aquells estats petits de la UE com son els països bàltics. 

Respecte Alemanya, sense dubte, donarà el seu suport, ja que tenen molts 
interessos amb el deute espanyol i voldran assegurar el seu cobrament i faran 
seure els dos governs per  negociar. 

Respecte França, Sort pensa que contràriament del que molta gent pensa, serà el 
primer estat  que ens reconeixerà per controlar la situació que es produirà en una 
frontera seva, voldrà intervenir ràpidament.  Ara, aquest reconeixement només 
serà real en el darrer minut, i sempre que  

París, constati que els catalans anem a per totes. Ni un segon abans. 

Per part dels  Estats Units, i com va ser evident en la recent visita del president 
espanyol, Mariano Rajoy, al president Obama dels EUA, va ser un fracàs i tots 
vàrem veure que no va obtenir cap suport per part dels americans que era el que 
cercava en aquella entrevista. 

També cal tenir present la creixent rellevància de les potències emergents, 
particularment Xina, Rússia, l’Índia i el Brasil, que cada cop tenen més presència en 
l’economia catalana. 

Finalment, en el cas d’Israel, en Sort assegura que té una actitud bastant propera 
amb el procés d’independència de Catalunya i es pot dir que va força lligat al cas 
d’EUA. 

 

Josep Sort i Carles Bosch 
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Font: Reagrupament Sants-Montjuïc 
 
http://www.reagrupament.cat/noticies/els_paisos_baltics_italia_polonia_alemanya_
els_estats_units_israel_i_franca_es_configuren_com_a_partidaris_d_un_estat_cata
la_independent 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20531/sants-es-mou-lestrategia-
internacional-per-a-la-independencia-a-carrec-de-josep-sort-acte- 
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DIMARTS, 18 DE FEBRER DEL 2014 

 

 

Que ens fan fora de la UE? Serem la Noruega de la Mediterrània 

Alfred Bosch - Font: Vilaweb 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

No hem de caure en la trampa de fer 
futurologia. Ells en fan, i diuen que 
caurem de la Unió Europea. Nosaltres 
tenim tendència a contestar, també 
fent futurologia, i diem que no, que 
tot indica que no, per això i per allò… 
No hem d'entrar-hi. Ens hem de 
treure els complexos, hem de dir que 
som europeus i europeistes i que 
volem ser a la Unió Europea. Això no 
és fer futurologia, és l'expressió d'una 
voluntat comprovada històricament. 
Som europeus, som forts, i en això 
també volem decidir. 
 
Crec que hauríem de dir que si 
Barroso, Margallo, Van Rompuy o qui 
sigui ens volen empènyer fora de la 
UE, nosaltres podem triar de ser la 
Noruega o la Suïssa de la 
Mediterrània; si nosaltres triem això, 
la UE en sortirà perjudicada. En lloc 
de caure en el parany de mirar de 
desmentir els qui diuen que passarà 
no sé què i començar a especular 
sobre Catalunya i la UE, crec que hem 
de tenir prou amor propi i ser prou 
conscients de les nostres fortaleses 
per a dir que, d'entrada, nosaltres 

decidirem; que pot ser que amb tota 
aquesta pressió i aquestes amenaces 
al final acabem triant una cosa que no 
ens havíem proposat, però que potser 
descobrim que no va tan malament, 
com ara ser Noruega, Suïssa o 
Islàndia; pertànyer a l'EFTA, que vol 
dir que aleshores tindríem els 
beneficis del lliure canvi sense pagar 
les factures de la UE política, és a dir, 
de les institucions europees, 
l'europarlament, la comissió… Això és 
molt atractiu.  
 
Catalunya és contribuent neta, i la 
nostra posició mental no hauria de ser 
la d'Espanya, que és un estat 
clarament beneficiari de la UE. La 
nostra actitud mental hauria de ser la 
de Noruega o la de Suïssa, o podria 
ser la de Dinamarca o la de Suècia, és 
a dir, països que trien si els convé de 
ser-hi o no. Quan ens comencin a 
amenaçar que ens faran fora, hauríem 
de reaccionar amb tota seguretat i 
serenor, i dir: 'No ho sé, ja ho 
veurem, potser sí…' 
 
Ens hem de mirar al mirall i adonar- 
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nos que som atractius per a Europa. 
Si
tenim aquesta visió, que és més real, 
perquè som contribuents nets, 
aleshores no pensarem si ens en faran 
marxar o no. Hem de començar a 
pensar on ens convindria més d'estar. 
Hem de girar-la com un mitjó, 
aquesta ofensiva, hem de tenir més 
seguretat. És com quan el poder 
espanyol ens diu que no podrem 
votar. L'exercici que fem d'autoestima 
és molt important; perquè hem de dir 
que la cosa més normal és votar. 
Encara hem de fer aquest pas, i dir 
que som atractius. Per què no pensem 
que Catalunya és atractiva per si, pel 
nivell de producció, pels beneficis que 
dóna a l'erari europeu? Si som 
conscients d'això, el discurs de la por 

es desfà com un terròs. És una 
qüestió d'emancipació mental, 
psicològica, col·lectiva, de no 
infravalorar-nos. 
 
 
Hem de ser realistes. Som set milions 
i mig de consumidors i productors, 
contribuents nets. De què hem de 
tenim por? La qüestió és què li passa 
a la UE política, als comissaris, a 
l'europarlament… Que ens faran fora? 
Doncs ens convertiran en la Noruega 
de la Mediterrània. Això perjudica 
sobretot la UE i evidentment també 
Espanya. Per a ells faran. 
 
 

 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4173864/ens-fan-fora-ue-serem-
noruega-mediterrania.html 
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DIUMENGE, 9 DE MARÇ DEL 2014 

 

Can Vies i les manifestacions pel metro a la Marina centren el 
debat de consellers 

 

Font: Sants-Montjuïc Ràdio 

 
 
 
 
20/02/2014 
 
 
 

 

La mobilització dels veïns del districte ha estat el focus d’atenció dels consellers al 
debat que aquest dimecres va tenir lloc al programa “Portes Obertes” de Sants 
Montjuïc Ràdio. 

 
 

La tertúlia política i d’actualitat local va comptar amb la presencia de consellers de 
tots el partits. Hi va assistir el conseller de CiU, Albert Lopez, la consellera del PSC, 
Maria Jesús Pérez, el conseller portaveu del Partit Popular, el conseller portaveu 
D’ICV, Cristòfol Ortolà i el secretari de Medi Ambient i urbanisme d’ERC, Josep 
Braut. Abans d’acabar la tertúlia també va donar temps de comentar una altra 
qüestió d’interès pels veïns, com és el fet de que Jose Antonio Samarranch no doni 
nom a cap Carrer del districte tal i com va aprovar el ple de l’Ajuntament de la 
Ciutat. 

Si vols conèixer més detalls ja pots tornar a escoltar el programa: 
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Font: Sants-Montjuïc Ràdio 
http://smradio.amcl.cat/3133/can-vies-i-les-manifestacions-pel-metro-a-la-marina-
centren-el-debat-de-consellers/ 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20699/can-vies-i-les-
manifestacions-pel-metro-a-la-marina-centren-el-debat-de-consellers 
 
 
 
 

 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20699/can-vies-i-les-
manifestacions-pel-metro-a-la-marina-centren-el-debat-de-consellers 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20699/can-vies-i-les-
manifestacions-pel-metro-a-la-marina-centren-el-debat-de-consellers 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20699/can-vies-i-les-
manifestacions-pel-metro-a-la-marina-centren-el-debat-de-consellers 
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DIUMENGE, 23 DE FEBRER DEL 2014 

 

El regal d'ERC a la CUP 

Josep Braut 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"Mas vale pájaro en mano que ciento y volando" 
 

 

Al maig toca votar al Parlament 
europeu. De moment encara formem 
part de l'estat espanyol, i de moment 
l'estat espanyol encara forma part de 
la Unió Europea, així que ens haurem 
d'ajustar a la llei espanyola i 
concórrer a aquestes eleccions en 
circumscripció electoral única pel 

conjunt de l'estat. 
Tot i que en alguna ocasió els catalans 
hem anat en solitari, com ja va 
fer Catalunya Lliure l 1989 (19.774 
vots) o la CUP el 2004 (8.180 vots), 
habitualment això s'ha resolt fent 
coalicions. ERC forma part de 
l'Aliança Lliure Europea, aliada
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juntament amb el BNG, Eusko Alkartasuna i ARALAR, i ha fet
coalicions amb aquestes formacions. 
També hi ha hagut organitzacions 
com l'MDT o els IPC que han donat 
suport a les candidatures d'Herri 
Batasuna. 
 
En aquests darrers mesos l'esquerra 
abertzale ha multiplicat les reunions 
per a fer una coalició amb les 
formacions catalanes SI, CUP i ERC. 
De fet, a les eleccions catalanes de 
novembre del 2012 ja van aparèixer 
per ací donant suport a les tres 
candidatures (i a l'octubre, coses de la 
política, ICV va anar a donar suport a 
tres candidatures basques diferents: 
Ezker Batua-Berdeak, Ezker 
Anitza i Equo). 
 
La coalició no ha estat possible: la 
CUP no se'n refia de SI i ERC, i els 
republicans volen "prioritzar el procés 
independentista i els Països Catalans". 
Però en el fons ERC li ha fet un regal 
a la CUP: Una part de la militància de 
la CUP no vol anar amb SI i ERC, i 
molts cupaires segueixen amb la vella 
baskitis. En cas de coalició entre 
BILDU i ERC, quines opcions tenia la 

CUP? Simplificant molt: 
 
1) No presentar-se, i ignorar-les. 
S'estalvien diners i esforços fent 
campanya.  
2) Fer campanya abstencionista, com 
a les espanyoles del 2011. 
3) Anar en solitari, com ja van fer el 
2004. 
4) Fer coalició amb NÓS, Puyalón i 
Izquierda Castellana. 
 
Realment les quatre opcions eren 
difícils per a la CUP. En canvi, ara que 
ERC ha rebutjat a BILDU, poden fer 
una coalició amb els bascos i els seus 
tres-cent mil vots.  
 
ERC ha rebutjat els vots bascos 
(pájaro en mano) per aspirar a 
ocupar l'espai del socialisme català 
(ciento volando). No es pot negar 
que li ha fet una petita putada als 
bascos, però un gran regal a la CUP. 
 
Ja veurem com acaba la cosa. 
 
 

 
 
Font: http://propostes-reflexions.blogspot.com/2014/02/el-regal-derc-la-cup.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20527/el-regal-derc-a-la-cup 
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DIUMENGE, 9 DE MARÇ DEL 2014 

 

Putin perd Ucraïna però es queda amb Crimea 

Antoni Reig 

 
 
 
La revolució popular iniciada el passat mes de desembre per una part important del 
poble ucraïnès ha triomfat fent caure el president Víktor Ianukòvitx, i ha fet canviar 
l'orientació d'aquest estat. De la dependència del Kremlin a l'acostament a la Unió 
Europea. 
 

 
 
 
Però la pèrdua d'Ucraïna (pels russos) 
suposa la recuperació de Crimea, 
segons ha decidit l'actual tsar rus, 
Vladimir Putin.  
 
D'aquests esdeveniments se'n poden 
treure diverses lliçons. La primera és 
que més enllà de les seves fronteres 
la Unió Europea (UE) manté el seu 
poder d'atracció. Tot va començar el 
passat mes de novembre quan 
després de jugar amb dues cartes 
(acord amb la UE o acord amb Rússia) 
el president Ianukòvitx va decantar-se 
pel seu aliat i protector, el bàndol del 
president Putin. La decepció i 
indignació causada entre una part 
considerable de la població, desitjosa 
d'acostar-se i entrar dins del conjunt 

europeu, va portar els tres principals 
partits de l'oposició a entrar en 
batalla.  
 
L'ocupació de places i edificis pels 
manifestants que demanaven l'acord 
amb la UE va proporcionar una 
segona lliçó. La gent mobilitzada va 
demostrar la seva fermesa aguantant 
durant mesos, des del desembre fins 
el febrer, fins assolir la victòria i en el 
curs dels esdeveniments els partits 
polítics opositors que negociaven amb 
el poder van veure's desautoritzats 
més d'una vegada pels mobilitzats. La 
lliçó és que una voluntat popular 
decidida a tot pot imposar-se als 
aparells dirigents dels partits.
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La Rússia actual, sorgida de la 
descomposició de l'URSS, és la 
continuació de l'imperi soviètic. 
Només se li han escapat Estònia, 
Letònia i Lituània" 
 
I també, tercera lliçó: una minoria 
ben organitzada i decidida a tot (van 
aguantar una matança de més de 
setanta persones) pot vèncer tot 
l'aparell repressiu d'un Estat. El 
president Ianukòvitx va trobar-se 
davant del dilema de seguir matant 
manifestants durant no se sap quant 
de temps o fugir. Va optar per la 
segona sortida. Tenia el control de les 
forces policials però les forces 
armades no estaven disposades a 
participar en la matança de civils.  
 
Putin entra en escena 
  
Una vegada foragitat Ianukòvitx i tot 
just acabats els Jocs Olímpics d'Hivern 
de Sotxi va entrar en escena el 
president rus, Putin. Havia perdut 
Ucraïna, una de les peces essencials 
del seu entorn d'estats fidels i 
vassalls, com Bielorússía, Moldàvia, 
les repúbliques centreasiàtiques 
exsoviètiques i els estats del Càucas 
exsoviètics. De fet la Rússia actual, 
sorgida de la descomposició de l'URSS 
en quinze repúbliques, és la 
continuació de l'imperi soviètic. 
Només se li han escapat del seu 
control les tres repúbliques bàltiques 
(Estònia, Letònia i Lituània), avui dia 
protegides per la seva pertinença a la 
UE i a l'OTAN. 
 
Difícilment Putin abandonarà Crimea. 
Seria una derrota que faria trontollar 

el seu poder imperial" 
 
Putin, que va arribar al poder 
guanyant la segona guerra de 
Txetxènia, creu en les intervencions 
armades, en la violència com a solució 
a determinats problemes. Després de 
Txetxènia va venir la invasió de 
Geòrgia i ara ha decidit que si perd 
Ucraïna com a mínim es queda amb 
Crimea. No està clar si l'annexionarà 
directament a Rússia o, una vegada 
més, crearà una república fantasma 
totalment controlada pel Kremlin, com 
és el cas de Transnitria (Moldàvia), 
Ossètia del Sud (Geòrgia) i Abkhasia 
(Geòrgia). 
 
Els fets actuals mostren que Putin no 
dubta amb enfrontar-se amb la UE i 
amb una OTAN que, segons els seus 
càlculs, no gosarà intervenir de 
manera directa i contundent. Com que 
Ucraïna té una part del seu territori 
amb una població russòfona, que 
parla rus i es considera russa, pot 
jugar la carta de quedar-se Crimea a 
canvi de no trencar Ucraïna en dos i 
quedar-se'n una part, la russòfona. 
Difícilment abandonarà Crimea. Seria 
una derrota que faria trontollar el seu 
poder imperial.  
 
Tot plegat serà una demostració més 
de que la UE és una garantia de 
democràcia i llibertat pels pobles que 
en formen part però la seva manca 
d'unitat interna i de fermesa en 
política internacional deixa a la 
intempèrie els qui n'estan fora. I els 
falcons (Putin) se n'aprofiten per 
sortir-se'n amb la seva. 

 
  
Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/cronica/internacional/putin-perd-ucraina-pero-es-queda-
amb-crimea-05-03-2014.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20697/putin-perd-ucraina-pero-es-
queda-amb-crimea 
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DIUMENGE, 9 DE MARÇ DEL 2014 

 

Oblideu-vos de Villacisneros 

 

Josep Braut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hi ha dos fets que hauríem d’anar 
assumint: 
 
1) De moment no existeix cap oficina 
de reclamacions històriques, on els 
pobles injustament castigats puguin 
anar a fer valer els seus drets. 
 
2) La solidaritat internacional té molt 
de nacionalista. No és cap casualitat 
que siguin els italians els més solidaris 
amb Somàlia, els francesos els que 
més volen ajudar els txadians i els 
belgues els que es preocupen pel que 

passa al Congo. No és cap casualitat, 
ja que el sentiment de solidaritat es 
veu condicionat per sentiments 
col.lectius, on pesen fets històrics com 
el colonialisme. 
Així doncs, com que els catalans (de 
moment, i a excepció dels de la 
Catalunya del Nord) formem part de 
l’estat espanyol, és lògic que tinguem 
certa simpatia envers el poble 
sahrauí. Però ja va sent hora de 
deixar aquesta solidaritat en un segon 
pla, al mateix nivell que tenim la 
solidaritat amb el Caixmir i Myanmar.
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Us donaré quatre bones raons per a 
fer-ho: 
 
1) No és culpa nostra. La tragèdia 
del poble sahrauí és culpa del govern 
espanyol d’eixa època (i, en part, 
també del d’ara), del govern marroquí 
d’eixa època (i també del d’ara) i del 
govern maurità d’eixa època (i, en 
part, també del d’ara). En tot cas han 
de ser els espanyols i els marroquins 
els que se sentin responsables, però 
no pas els catalans. 
 
2) Nosaltres no tenim la 
solució. Per més que vulguem, no 
podem fer res realment efectiu per a 
resoldre la situació. Ni ho podem fer 
ara com a comunitat autònoma del 
Regne d’Espanya, ni ho podrem fer 
com a estat independent. Qui té la 
clau de la solució és el Marroc, i 
col.lateralment, Mauritània i Espanya. 
I, ja posats, el gran gendarme 
d'Occident, els EUA.  
Qui ha de comprometre’s és el poble 
marroquí i, en part, el poble espanyol 
i el poble maurità. 
 
3) Hi ha 225.000 marroquins 
vivint a Catalunya. Un 3% de la 

població catalana és d’origen 
marroquí. També el Marroc és un dels 
nostres socis comercials més 
importants al sud de la Mediterrània. 
 
4) Espanya i Marroc. Qui pot estar 
més interessat en reconèixer la 
independència de Catalunya, que 
aquell que porta segles tenint 
conflictes amb Espanya? Per pura 
lògica estratègica, el Marroc és el 
nostre aliat.  
 
Oblideu-vos de Villacisneros, si més 
no durant un temps. 
 
Apunt històric: Legalment parlant, el 
Sàhara espanyol era una província 
espanyola, tan espanyola com 
Segovia, o tan poc espanyola com 
Girona; i els seus habitants tenien la 
ciutadania espanyola (A ver, ¿Qué 
pone en tu DNI?) i eren tan espanyols 
com els de Valladolid, o tan poc 
espanyols com els de Guipúscoa. Si 
l’any 1976 una província espanyola 
hagués exercit el seu Dret 
d’Autodeterminació, no creieu que les 
eleccions del 1977 i la constitució del 
1978 haguessin tingut un altre 
tarannà? 

 
 
 
Font: http://propostes-reflexions.blogspot.com/2014/03/oblideu-vos-de-
villacisneros.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20696/oblideu-vos-de-villacisneros 
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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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