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UMOR 
 
 
#0038 @comisBotifarra @pedroj_ramirez perd El Mundo però hi guanya 
molts €uros 
 

 
 
Font: http://www.directe.cat/comissiobotifarra/628/0038-comisbotifarra-pedroj_ramirez-perd-el-
mundo-pero-hi-guanya-molts-uros 
 
 
 

#0037 @comisBotifarra Balances fiscals, fabrica d’independentistes 
 

 
Font: 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/627/0037-comisbotifarra-balances-fiscals-fabrica-dindependentistes 
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#0036 @comisBotifarra La convenció del No del PP 
 

 
 
 
Font: http://www.directe.cat/comissiobotifarra/625/0036-comisbotifarra-la-convencio-del-no-del-pp 
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Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html 
 

 
 
Diumenge, 2 de febrer del 2014 

 

 
 
Divendres, 31 de gener del 2014 

 
 
Dimecres, 29 de gener del 2014 
 

 
 
Dilluns, 27 de gener del 2014 

 
Dissabte, 25 de gener 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 febrer del 2014  

Dissabte, 1 de febrer del 2014 

 
Divendres, 31 de gener del 2014  

Dijous, 30 de gener del 2014 

 
Dimecres, 29 de gener del 2014  

Dimarts, 28 de gener del 2014 
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02.02.2014 

 
Sou collonuts! 
 
Vídeo enviat per l’Alfred Bou 
 

 
 
http://youtu.be/-ZEgkI9_uu0 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1686/sou-collonuts 
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Filiació 

 
Dades electorals 
Llista Electoral: 

 
Circumscripció: 

Circumscripció electoral de Barcelona. 
 

Partit Polític: 
 
Adscripció 
 
Grup parlamentari: 

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 
18.12.2012, BOPC, 1. 
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Càrrecs parlamentaris 

• Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA). Membre. Alta: 29.01.2013, BOPC, 19. 

• Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vicepresident. Alta: 29.01.2013, 

BOPC, 19. 

• Comissió de Salut (CS). Membre. Alta: 29.01.2013, BOPC, 19. 

• Comissió d'Empresa i Ocupació (CEO). Membre. Alta: 29.01.2013, 

BOPC, 19. 

• Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i 

Ocupació. Portaveu. Alta: 29.01.2013, BOPC, 19. 

• Comissió d'Interior (CI). Membre. Alta: 29.01.2013, BOPC, 19. 

• Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (CESV). Membre. Alta: 

26.04.2013, BOPC, 73. 

• Presidència de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària. President. 

Alta: 26.04.2013. 

• Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les 

Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (CIGAS). 

Membre. Alta: 12.04.2013, BOPC, 68. Baixa 22.10.2013. 

• Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de 

Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (CEMSOPUM). 

Membre. Alta: 26.04.2013, BOPC, 73. Baixa 08.11.2013. 

• Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (CPLD). 

Membre. Alta: 05.07.2013, BOPC, 119. 

 

Dades biogràfiques (actualització: 30.01.2013 ) 

Lloc i data de naixement 

Barcelona, 1970. 
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Formació i activitat professional 

Enginyer tècnic agrícola per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. Ha cursat estudis de postgrau sobre economia 

agrària europea a la Universitat de Lleida i de funció gerencial de l’empresa pública 

a ESADE. 

Professor de tecnologia i d’economia en centres d’ensenyament secundari (1997-

2000). Ha estat adjunt a la presidència del Zoo de Barcelona. Ha treballat en el 

sector privat en l’àmbit de la jardineria i la gran distribució. 
 
 
Trajectòria política i institucional 

Membre de Catalunya Lliure (1989-1992). L’any 1994 va ingressar a Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC). Secretari per la immigració del Govern de la 

Generalitat de Catalunya (2006-2010). Ha estat president de la federació d’ERC de 

Barcelona i actualment és vicesecretari general de comunicació i estratègia d’ERC. 

 

Diputat de la VII, la VIII i la IX legislatures (2003-2012). 

 
 
 

Declaració d'activitats i càrrecs públics 

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic 

 

 

Càrrecs públics 

Entitat, administració, organisme o 
empresa pública 

Càrrec Règim de dedicació 

Parlament de Catalunya  diputat  Exclusiva  
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Llocs de treball ocupats en el sector públic 

Administració, entitat, corporació o 
empresa 

Naturalesa de la relació Situació 

Professor Secundària, Generalitat  Funcionari/ària de carrera  Declaració de serveis 
especials  
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Diumenge, 9 de febrer de 2014  
 

 

Amorós: 'Cridem a la participació de tota la societat en la 
concentració d'aquest dilluns convocada per Som Escola' 
El vicesecretari general de 
Comunicació i Estratègia d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Oriol 
Amorós, ha fet una crida a la 
participació en la concentració que la 
plataforma Som Escola té convocada 
per demà dilluns a les 18.30 hores, 
davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya al Passeig Lluís 
Companys de Barcelona, per 
respondre als atacs judicials i 
defensar el model d’immersió 
lingüística. 
 
 
‘Davant la mesquinesa i l’atac de 
l’aparell de l’estat contra la unitat, 
contra la convivència i contra la 
igualtat d’oportunitats dels nenes 
i les nenes de Catalunya, estem 
segurs que la societat catalana 
respondrà una vegada més amb 
fermesa a favor de la convivència 
i a favor de la llibertat dels nenes 
i nenes que els dóna tenir el 
coneixement de llengües’, ha 
manifestat Oriol Amorós. 
 
Per això, el dirigent republicà fa una 
crida a recolzar l’acció de Som Escola, 

prevista per demà dilluns. I 
afegeix: ‘També esperem que el 
govern català sàpiga donar un 
missatge de confiança i de 
seguretat a tota la comunitat 
educativa’. 
 
En un altre ordre de coses, Oriol 
Amorós ha anunciat que ERC 
demanarà explicacions a la delegada 
del govern espanyol a Catalunya, ja 
que ahir dissabte a Sant Celoni es van 
veure agents de la Guàrdia Civil 
prenent nota davant d’edificis on hi 
havia estelades penjades en finestres 
i balcons. 
 
 
‘Demanarem que la delegada 
María de los Llanos de Luna 
comparegui al Parlament per 
donar explicacions si els agents 
uniformats de la Guàrdia Civil 
estaven anotant les adreces de la 
gent que té estelades a les 
façanes, perquè, si això fos així, 
seria una vulneració de les 
llibertats fonamentals dels 
ciutadans’, ha exposat Amorós. 

 

http://www.esquerra.cat/actualitat/amoros-cridem-a-la-participacio-de-tota-la-
societat-en-la-concentracio-daquest-dilluns-con 
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DIMECRES, 22 DE GENER DEL 2014 

 

ERC mou fitxa cap al Poble-sec 

 
Font: Sants 3 Ràdio 

 
La reunió oberta al veïnat, que es va celebrar dilluns al vespre al centre cívic el Sortidor, va anar precedida 
d’una visita als comerços del barri d'Oriol Amorós, diputat d’ERC al parlament català. 

 
22 gener, 2014 
 

 

 

 
El Casal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) de Sants-Montjuïc va 
celebrar el passat dilluns una primera 
reunió oberta al barri del Poble-sec. 
Així, es va descentralitzar del seu 
espai habitual al barri de la Bordeta 
per extendre’s cap al veïnat poble-
sequí, on volen fer-hi a partir d’ara 
una reunió mensual oberta al veïns. 
Per una banda, Josep Pérez, president 
del Casal d’ERC-Sants-Montjuïc, 
comenta que tot i que en les darreres 
eleccions municipals van perdre un 
conseller al districte es mostren 
confiats de recuperar-lo, ja que així 
ho indicarien els resultats de les 
enquestes que s’han donat a conèixer 
darrerament. Per altra banda, Pérez 
també comenta que tot i estar en 

l’oposició valoren positivament la 
repartició de forces perquè “Esquerra 
pot fer canviar la balança de vot, 
encara que després les decisions que 
es prenen al districte no són 
vinculants per l’Ajuntament” però si 
que permet arribar a acords puntuals 
importants pels barris del districte. 
La reunió, que es va celebrar dilluns al 
vespre al centre cívic el Sortidor, va 
anar precedida d’una visita als 
comerços del barri, que es va fer 
durant la tarda del mateix dilluns. En 
la visita hi va participar Oriol Amorós, 
diputat d’ERC al parlament català que 
va explicar que visites com aquesta 
les fan perquè “creiem que en la 
política has d’estar sempre amb 
l’orella posada escoltant a la gent”.  
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Segons Amorós el del Poble-sec “és 
un comerç de proximitat, pensat de 
servei i recolzat amb l’espai públic on 
té molt pes el vianant”. Segons va 
explicar el diputat, aquest és el model 

de comerç que voldria potenciar ERC 
enfront de les grans superfícies 
perquè “són cabdals pel funcionament 
i la cohesió dels districtes i dels 
barris”.
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/erc-mou-fitxa-cap-al-poble-sec/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20278/erc-mou-fitxa-cap-al-poble-
sec 
 
 
Vídeos de la jornada.  
Autor: Josep Esteve 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (1) 
 
http://youtu.be/4WUUhGDZgfo 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1708/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-1 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (2) 
 
http://youtu.be/4k3LM01ALtY 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1709/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-2 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (3) 
 
http://youtu.be/FjxfdoJNJKQ 
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http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1710/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-3 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (4) 
 
http://youtu.be/Qm7PJTH2uNE 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1711/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-4 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (5) 
 
http://youtu.be/rMKg5Lvw9A4 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1712/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-5 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (6) 
 
http://youtu.be/FLkoOnqBv1g 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1713/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-6 
 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (7) 
 
http://youtu.be/9nX-JsYdhd0 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1714/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-7 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (8) 
 
http://youtu.be/nNYuqW1hdeE 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1715/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-8 
 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (10) 
 
http://youtu.be/GsOu3Dt06qg 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1717/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-10 
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• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (11) 
 
 http://youtu.be/L5EImohplws 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1718/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-11 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (12) 
 
http://youtu.be/O-kob2JqUI4 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1719/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-12 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (13) 
 
http://youtu.be/d_o2o2h_3B0 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1720/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-13 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (14) 
 
http://youtu.be/MXiWBFQ1v8o 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1721/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-14 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (15) 
 
http://youtu.be/fGxwWzVzqD4 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1722/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-15 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (16) 
 
http://youtu.be/OBkDgX5ij4k 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1723/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-16 
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• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (17) 
 
http://youtu.be/6Bva1YNMjbE 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1724/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-17 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (18) 
 
http://youtu.be/0SEC6dm5-5k 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1725/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-18 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (19) 
 
http://youtu.be/XtOordJap_k 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1726/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-19 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (20) 
 
http://youtu.be/dVEVKj4Ck9k 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1727/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-20 
 
 

• Passejada Oriol Amorós Poble Sec 20/01/2014 (21) 
 
http://youtu.be/Qk90U2XFZOE 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1728/passejada-oriol-amoros-poble-
sec-20012014-21 
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VÍDEOS 
 
 
28.01.2014 
 
Carme Forcadell a Sants – 26 de gener de 2014 
 

 

 
 
Data de publicació: 28/01/2014 Discurs de la Carme Forcadell en l'acte RAONS PEL 
SÍ-SÍ, organitzat per Sants-Montjuïc per la Independència (ANC) el dia 26 de gener 
de 2014, a les Cotxeres de Sants. 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1681/carme-forcadell-a-sants-26-
de-gener-de-2014 
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26.01.2014 
 
Monòleg Ser o no ser. Toni Albà. Assemblea Nacional Catalana 
 
 

 
 
 
Data de publicació: 26/01/2014 Monoleg de Toni Albà, "Ser o no Ser" el 26 de 
gener de 2014 a les Cotxeres de Sants. Assemblea Nacional Catalana. Raons pel sí 
+ sí. 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1683/monoleg-ser-o-no-ser-toni-
alba-assemblea-nacional-catalana 
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2.02.2014 
 
Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía 
 
 

 
 
http://youtu.be/qQRyBqqA03w 
 
Data de publicació: 02/02/2014 Hace unas semanas SÚMATE solicitó reunirse con 
Susana Diaz, aprovechando que venía a Cataluña, pero no lo hemos conseguido. 
Por eso queremos enseñarle otra realidad que no quieren escuchar: la de los 
muchos catalanes nacidos en otras partes de España, como Andalucía, que no 
renunciamos a nuestras raíces pero tampoco a decidir nuestro futuro. Porque juntos 
vamos a construir un nuevo país. 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1684/lo-que-susana-diaz-no-quiere-
oir-catalanes-de-andalucia 
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30.01.2014 
 
Passejada Agnès Russiñol Mercat Hostafrancs 
 
Autor: Josep Esteve 
 
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1687/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1688/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-2 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1689/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-3 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1690/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-4 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1691/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-5 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1692/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-6 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1693/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-7 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1694/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-8 
 



 
 

 

23 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1695/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-9 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1696/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-10 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1697/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-11 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1698/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-12 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1699/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-13 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1700/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-14 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1701/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-15 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1702/passejada-agnes-russinol-
mercat-hostafrancs-16 
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08.02.2014 
 
Els inicis d’una colla 
 
 

 
 
Reportatge on s’explica el naixement dels Castellers de Sants. Vídeo realitzat en 
motiu del 20è aniversari d’aquesta colla. 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1707/els-inicis-duna-colla 
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3 DE FEBRER DE 1714 3 DE FEBRER DE 1714 3 DE FEBRER DE 1714 3 DE FEBRER DE 1714 –––– VOLADURA DELS  VOLADURA DELS  VOLADURA DELS  VOLADURA DELS 

CASTELLS DE CASTELLVÍ DE ROSANES, CERVELLEÓ CASTELLS DE CASTELLVÍ DE ROSANES, CERVELLEÓ CASTELLS DE CASTELLVÍ DE ROSANES, CERVELLEÓ CASTELLS DE CASTELLVÍ DE ROSANES, CERVELLEÓ 

I CORBERAI CORBERAI CORBERAI CORBERA....    

    

17171717    DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714 –––– INCENDI DE PRATS DE  INCENDI DE PRATS DE  INCENDI DE PRATS DE  INCENDI DE PRATS DE 

LLUÇANÈS, ORISTÀ I SANT FELIU SASSERRA.LLUÇANÈS, ORISTÀ I SANT FELIU SASSERRA.LLUÇANÈS, ORISTÀ I SANT FELIU SASSERRA.LLUÇANÈS, ORISTÀ I SANT FELIU SASSERRA.    
    

26262626    DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714 DE FEBRER DE 1714     ––––    LA DISPUTACIÓ LA DISPUTACIÓ LA DISPUTACIÓ LA DISPUTACIÓ 

GENERAL CEDEIX ELS SEUS PODERS AGENERAL CEDEIX ELS SEUS PODERS AGENERAL CEDEIX ELS SEUS PODERS AGENERAL CEDEIX ELS SEUS PODERS AL CONSELL L CONSELL L CONSELL L CONSELL 

DE CENT.DE CENT.DE CENT.DE CENT.    
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Agenda Nacional 
 

 
Propers diàlegs i jornades 
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Març 
El model de cooperació de la República Catalana 
Diàleg. Divendres 7 de març 
 
Catalunya, estat emprenedor. La política econòmica i industrial del 
#NouPaís 
Jornada. Dissabte 15 de març 
 
La democràcia del #NouPaís. 
Apoderament ciutadà, llibertats i drets civils en la Constitució catalana  
Jornada. Dissabte 22 de març 
 
El model turístic de la República Catalana 
Diàleg. Divendres 28 de març 
 
Abril 
La República del benestar. 
Justícia social i igualtat d'oportunitats en el #NouPaís:  
Pensions, salut i serveis socials; educació i cultura 
Jornada. Dissabte 5 d'abril 
 
L'aigua i l'energia al #NouPaís 
Diàleg. Divendres 11 d'abril 
 
Marc català de relacions laborals 
Diàleg. Dimarts 29 d'abril 
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DIJOUS, 6 FEBRER DE 2014 

S'aproven 3 propostes d'ERC per millorar l'atenció sanitària a Nou 
Barris i Horta-Guinardó 
 

 
 

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí 3 
propostes de resolució presentades per Esquerra Republicana que tenen per 
objectiu millorar l'atenció sanitària dels barris de La Guineueta (Nou Barris) i el 
Guinardó (Horta-Guinardó). El diputat barceloní, Oriol Amorós (ERC), ha defensat 
la importància de tenir els equipaments i les eines necessaris per donar una bona 
assistència als barcelonins en l'àmbit de la salut. Les propostes de resolució que 
s'han aprovat són les següents: 
 
El Centre d'Atenció Primària del Guinardó serà una realitat 
La primera de les propostes d'ERC que s'ha aprovat ha estat la que demanava la 
construcció del CAP de la UA3. Així, el govern de la Generalitat haurà de rependre 
immediatament les obres de tancament i finalització del Centre d'Atenció Primària 
de Salut de l'Illa d'Equipaments del Mercat del Guinardó (Unitat d'Actuació 3 – 
UA3), i posteriorment el Departament de Salut haurà de fer el trasllat de la dotació 
material i de personal des del Centre d'Atenció Primària de Salut de Maragall.  
 
Amorós s'ha mostrat satisfet per l'aprovació d'aquesta proposta de resolució i ha 
afirmat que “el barri necessita aquest equipament per millorar l’atenció sanitària 
però, sobretot, per dinamitzar un barri molt perjudicat per la lentitud de les obres. 
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Tant que de 77 comerços que hi havia més de 60 han baixat la persiana. És una 
necessitat sanitària i una urgència per a revitalitzar el barri”. La proposta d’ERC ha 
comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris. 
 
Es reforçarà el CAP de La Guineueta 
D'altra banda, ERC ha aconseguit aprovar una proposta per tal que demani la 
cessió de l'edifici de la Seguretat Social de La Guineueta i s’adquireixi el compromís 
de dedicar aquest equipament de salut a desenvolupar un programa preventiu de 
salut per a la gent gran. 
 
Per altra banda, s’ha aprovat la proposta d’ERC-Nou Barris per establir una base 
d'ambulàncies medicalitzades adjunta al CAP de La Guineueta, fent possible una 
presència mèdica de 24h al costat del Centre d'Atenció Primària. És important 
destacar que aquest tipus d'ambulàncies d'assistència vital avançada recupera la 
presència d’un metge 24 hores al CAP de la Guineuta, llargament reivindicada pels 
veïns, amb l’afegit de que a partir d’ara tindrà també capacitat de transport sanitari 
urgent, cosa que no tenia. 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/saproven-3-propostes-derc-per-millorar.html 
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DIMECRES, 5 FEBRER DE 2014 

"Per una ciutat social, Barcelona capital d’Estat" el 13 de febrer amb Jordi 
Portabella 
 

 
 
 
Benvolgut/da, 
 
t'escric per convidar-te personalment a l’acte “Per una ciutat social, Barcelona 
capital d’Estat” on vull donar el meu punt de vista sobre la situació actual i el 
paper de Barcelona en el context del marc nacional, social, local, global i comentar 
els aspectes que crec que han de ser claus per al futur de la nostra ciutat. El format 
de l’acte i el fil conductor serà una conversa amb un periodista i algunes destacades 
personalitats de l’àmbit social, cultural, veïnal, econòmic i del medi ambient de la 
ciutat. 
 
M'agradaria molt que em poguéssis acompanyar i, si t'és possible de venir, et 
demano que ho confirmis enviant un correu a inscripcionsbcn@esquerra.org o bé 
per telèfon al 933.171.513 (per aforament és imprescindible confirmar 
l’assistència). 
 
L’acte tindrà lloc a la SALA TEATRE del CCCB, carrer Montalegre, 5, el dijous, 13 
de febrer a les 19h amb una durada aproximada d’1h 30m. S’obriran les portes 
de la sala a les 18:30h. Adjunto el targetó d'invitació. 
 
Cordialment, 
 
Jordi Portabella 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/02/per-una-ciutat-social-barcelona-capital.html 
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DISSABTE, 25 DE GENER DEL 2014 

 

Comunicat del Comitè Permanent de l’Assemblea Nacional 
Catalana 

Font: ANC 

Suggerit per l’Eduard Vidal 
 

 
 
Avui i demà, el PP de Catalunya celebra el seu congrés i molts dels ministres i el 
mateix president del govern espanyol fan un desembarcament, anunciat a tort i a 
dret, prometent que exposaran les dades econòmiques que desmuntaran els 
arguments dels independentistes. Unes dades que, si ens atenem als antecedents, 
ja sabem que estaran tergiversades, però que faran servir com a única veritat. El 
PP, doncs, continua fent joc brut perquè actua amb la mentalitat patrimonialista de 
l’Estat. 
  
Per altra banda, avui mateix, la seva líder a Catalunya ha relacionat el procés 
català, absolutament democràtic, pacífic i inclusiu, amb el patiment derivat de la 
violència d'ETA, en una mostra obscena de tergiversació i manipulació. 
  
El PP desitja provocar un clima de tensió entorn del Palau de Congressos. 
Continuant amb la seva política de dir que a Catalunya no es donen les condicions 
democràtiques mínimes i que l’independentisme està fracturant la societat catalana. 
  
Doncs no ho aconseguiran. No caurem en aquesta provocació. L’ANC no serà 
present a les portes del seu congrés. No serem a les portes del seu congrés, perquè 
no volem perdre ni un sol minut del nostre temps ni un sol gram de la nostra 
energia en respondre al discurs de la por del PP. Aquest discurs, les amenaces i la 
tergiversació és l’únic pla que tenen per a Catalunya. El mateix pla que estan 
aplicant barroerament a les Illes i al País Valencià, amb absoluta mala fe, 
arraconant la llengua catalana i tancant mitjans de comunicació. 
  
Ja des d’ara, els exigim que facin públics els ingressos reals de l’Estat que provenen 
de Catalunya i dels seus ciutadans. Tampoc ho faran, perquè llavors podríem 
demostrar la viabilitat del nou Estat català. 
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No caiguem, doncs, en la seva provocació. Demostrem el nostre civisme i, sobretot, 
que res no ens distregui de seguir treballant en la construcció del nou Estat català, 
la millor eina i oportunitat per a sortir del pou al que ens han abocat les polítiques 
incompetents i antipopulars del PP. 
  
I avui també, els diem ben fort que els estats democràtics actuen 
democràticament. En el nostre cas, l'únic camí possible per saber què vol realment 
el poble català és la celebració de la Consulta, o referèndum, al més aviat possible. 
Nega aquest dret és propi de règims autoritaris, d’aquells que utilitzen la mentida i 
tenen por a les urnes. 
  
Els catalans decidirem lliurement el nostre futur aquest 2014, democràticament i 
pacífica, amb o sense permís de l’Estat espanyol. És el nostre dret com a poble. 
  
Comitè Permanent de l’ANC 
Barcelona, 24 de gener de 2013 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

33 

 

DIUMENGE, 26 DE GENER DEL 2014 

 

L’Assemblea, preparada per a QUALSEVOL escenari polític 

Font: ANC 

 
Jaume Marfany, vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana, ha 
afirmat que “l’Assemblea està preparada per a qualsevol, qualsevol” –ha 
recalcat–, “escenari polític que es pugui produir”, en encetar-se el torn obert 
de paraules que ha clos la part matinal d’Independència 2014: Raons per Sí + Sí, 
acte organitzat per Sants-Montjuïc per la Independència, assemblea territorial de 
l’Assemblea Nacional Catalana a l’auditori Pérez Moya, a les Cotxeres de Sants. Matí 
assolelat, auditori ple de gom a gom, amb 400 persones assegudes (ha calgut 
posar fileres suplementàries de cadires) i un centenar de persones dretes, en un 
acte que ha complert l’expectativa d’informar de les raons que fan ara mateix que 
la independència sigui l’opció més sensata per als catalans, amb un to festiu, 
moderat en el to, radical en la reivindicació. Indpendència 2014: Raons pel Sí + Sí 
s’inscriu dins del cicle d’actes El país que volem. Els centenars de peticions 
recollides a la parada de Signa un vot per la independència confirmen la presència 
d’un públic no habitual dels actes de SMxI. 
 

 
L’auditori Pérez Moya de les Cotxeres de Sants, ple, dins Independència 2014: Raons pel Sí + Sí 

Meritxell Ané, presentadora de l’acte, ha recordat que fa tot just un any de la 
Declaració de la sobirania i encara no en fa dos de la constitució de l’Assemblea 
Nacional Catalana, i ha destacat la importància d’actes com el de les Cotxeres de 
Sants per ajudar a esvair els dubtes, legítims, de molta gent. 
 
Joan Mollà, coordinador de Sants-Montjuïc per la Independència, ha 
començat agraint l’esforç dels voluntaris, que han treballat mesos per organitzar 
l’acte. El 26 de gener és el 75è aniversari de l’ocupació feixista de Barcelona, i 
també l’aniversari de la Batalla de Montjuïc, guanyada a les tropes castellanes en la 
Guerra dels Segadors –26 de gener de 1641, nom d’un dels carrers cèntrics del 
barri de Sants. “Estem disposats a guanyar-ne una altra, de batalla, de definitiva, 
amb la mobilització pacífica de la ciutadania”, ha afegit. A propòsit de l’exposició de 
fotografies sobre la Via Catalana que s’ha inaugurat a l’inici de l’acte, ha recordat la 
sensació, al matí del darrer Onze de Setembre, d’incògnita, que se li va dissipar 
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quan va veure que gent molt gran, que ja no es mouen mai de casa, baixaven al 
carrer amb cadires, crosses, cadira de rodes, per viure aquella jornada històrica: 
“Tenen pressa”, com el jovent. Ha afegit que Catalunya fa una gran contribució als 
ideals fundacionals d’Europa amb la seva mobilització pacifista per la llibertat, i ha 
afegit que, “internacionalment, estem guanyant per golejada”. 
 
L’exposició de fotografia Fem Via. Construïm el futur: Imatges del pas de la 
Via Catalana als nostres barris ha estat inaugurada pel regidor del Districte de 
Sants-Montjuïc Jordi Martí, i per Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Les 24 fotografies seleccionades d’un acte que 
tothom ha vist reproduït tantes vegades, fins i tot destacat com a imatge de l’any 
per The Wall Street Journal, tenen en comú la captació dels sentiments i les 
il·lusions de la Via Catalana i de l’assaig previ que Sants-Montjuïc per la 
Independència havia organitzat a la carretera de Sants el 30 d’agost, una acció 
festiva dins la Festa Major que va servir per garantir l’èxit posterior de la logística 
de l’Onze de Setembre. En absència de Núria Feliu, amb grip, que ha enviat el 
text que havia preparat, ha llegit unes paraules M. Carme Planas: 
 
“La passada Diada Nacional de Catalunya va ser, sens dubte, la que recordo amb 
més intensitat, perquè és la que vaig viure amb plena consciència que els canvis 
comencen a ser més aprop que mai… Vaig voler viure’l amb els veïns, amb els 
hores i dones de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, perquè en aquests moments tots i 
cadascun de nosaltres, tinguem una vida més pública o més discreta, som iguals: 
peces d’un mateix engranatge, anelles d’una mateixa cadena, i tots som 
imprescindibles perquè aquesta cadena ni es trenqui ni s’esberli, i sigui prou llarga… 
No només em vaig donar la mà amb persones anònimes, ens vam abraçar amb 
gran il·lusió, ens vam estimar, estimar! Em vaig donar la mà amb Catalunya!”. 

Les fotografies estan disponibles per a les entitats que les vulguin exposar. 

� Actualització del 31 de gener: text íntegre de la presentació de Núria Feliu 
L’actor Toni Albà ha fet riure el públic i ha recollit molts aplaudiments amb 
elmonòleg “Ser o no ser catalans”. Recordant Joan Fuster, que, havent-li 
preguntat per què escrivia en català, havia dit que perquè li donava la gana, ha dit 
que “som catalans perquè ens dóna la gana, siguem del color que siguem, sigui 
quin sigui el nostre origen”. Ha apel·lat a la seva condició de pallasso per carregar 
contra Alicia Sánchez –”És clar que tenim feina al Polònia! Si no paren!”. Ha 
distingit entre els ciutadans espanyols i els governs, els poderosos, els oligarques 
espanyols. Ha recordat que el 100% dels immigrants, arreu del món, s’integren al 
lloc d’acollida; “els que no s’integren són colonitzadors, invasors, són els de ‘Me 
hablas en cristiano!’”. L’odi als catalans és una forma de xenofòbia, molt estesa, i la 
xenofòbia és odi a l’estranger: “els xenòfobs saben, doncs, que som un altre país”. 
En síntesi, “som catalans però estem espanyols i volem ser i estar catalans. “Ens 
van casar a la força, i no volem formar part d’un matrimoni que no funciona”. 
 
“Espanya no se’n vol anar, perquè s’està molt bé, a Catalunya.”. “Els catalans som 
com un tió”: treballem tot l’any, al llenyer, i arriba el Nadal. Canten ‘Caga tió o et 
donarem bastó!’, i caguem 16.000 milions d’euros cada any, i encara hem de donar 
gràcies que no ens cremin!”. Ara: “ser català vol dir ser militant, pacients, amb el 
somriure, amb paciència, amb arguments.”. Per això “volem que Espanya se’n 
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surti. Jo continuaré consumint rioja. Els espanyols també s’han de poder 
desempallegar dels oligarques.”. Al·ludint finalment a Mariano Rajoy, ha dit 
que “paguem un munt de diners cada any a Fincas España, i tenim una 
comunitat de veïns deplorable, amb uns ascensors de rodalies que no funcionen, i 
ens diuen que ho arreglaran tot i no arreglen res, mentre que hi ha comunitats que 
tenen ascensors d’alta velocitat que paren fins i tot a replans que no hi viu ningú. 
Ens gestionarem nosaltres mateixos la finca, doncs, que ens en sortirem potser 
millor.”. Per acabar, ha demanat unitat, i ha afegit que “estan aterrits perquè molta 
gent del PSC també s’hi està afegint” –i ha dit, “als del PP i Ciudadanos, voteu 
també independència: podreu continuar sent fatxes a Catalunya!”. 
 

� Actualització del 27 de gener: Tomàs Carcassona va filmar el monòleg de 
Toni Albà i el va penjar al YouTube (20′ 27”) cliqueu ací: 
http://youtu.be/FPnDSyawlT4 

 

 
 

 

Jordi Martí ha explicat que intervenia com a regidor del Districte Sants-
Montjuïc, regidor de ciutat i president de Convergència Democràtica a 
Barcelona, i ha agraït a Sants-Montjuïc per la Independència, a l’Assemblea 
Nacional Catalana, la feina feta. “Quina gentada! Fa molt bona impressió la sala”, 
ha dit. Ha recordat que el Consell de Districte de Sants-Montjuïc havia estat el 
primer edifici municipal de Barcelona que havia acollit un acte sobiranista, al juliol 
de 2012, quan hi va culminar la Marxa per la Independència. “Barcelona, en 
aquests moments, està exercint de capital de Catalunya, al servei del territori i el 
país, al costat del Parlament de Catalunya, al costat del president de la 
Generalitat”. “Volem ser lliures, volem ser un país normal”, ha afegit, i per aquest 
motiu l’Ajuntament s’ha adherit al Pacte nacional pel dret a decidir i ha posat a 
disposició de la Generalitat el padró municipal. “Barcelona ha estat cosmopolita i 
anacional durant tres dècades”, mentre que “Sants-Montjuïc és el districte punta de 
llança de la reivindicació obrera, social i nacional de Barcelona”. Ha remarcat que el 
sobiranisme té una majoria molt escassa a l’Ajuntament, i ha afegit que “el 9 de 
novembre s’inicia un procés, que durarà uns quants mesos, i necessitarem, al maig 
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de 2015, un govern municipal independentista”. Ha acabat dient que “estem al 
vostre servei i hem d’estar al vostre servei, no poder faltar i no fallarem”. 
 
El públic ha rebut amb crits d’independència Carme Forcadell, que ha 
començat la seva intervenció dient que “som conscients que estem vivint un any 
decisiu, l’any més transcendental de la història de la Catalunya moderna: haurem 
de demostrar què estem disposats a fer per aconseguir la independència”. Ha 
explicat que el govern de l’Estat ja ha demostrat que està disposat a fer: “han 
vingut a iniciar la campanya pel no, el no a la consulta, no al diàleg, no a les 
balances fiscals”. “Una bona part del discurs que han fet ha estat insultant, 
ignominiós”, ha dit, però “nosaltres no hi caurem, en la provocació. Nosaltres vam 
posar Catalunya al món i el món va conèixer el poble català, un poble pacífic i 
digne. Som la imatge de Catalunya al món: per més que ens provoquin, no hi 
caurem. Som un poble que no provoca, que no humilia, que no amenaça i, 
sobretot, que no menteix.”. “El nostre adversari no és el poble espanyol, sinó el 
govern. Volem mantenir els llaços d’amistat, els llaços familiars, amb els espanyols. 
No volem trencar res. El procés independentista només s’interessa per compartir el 
futur”. 
 
Forcadell ha demanat al públic que no defalleixi, tampoc, “perquè pensem que 
això és impossible, que no ens en sortirem”. Què hauríem dit el 26 de gener de 
2012 si ens haguessin dit que el moviment independentista es troba en la situació 
d’ara? No ens ho hauríem cregut. “La seva estratègia és provocar-nos, fer-nos 
defallir i ofegar-nos econòmicament”. “Ens converteixen en pidolaires… Cada final 
de mes, hem d’anar a demanar diners a Madrid, els nostres diners, que ens deixen 
amb interessos”. “Anirà a més. Hem d’estar preparats, hem de resistir. Qui conservi 
els nervis, el cap fred, guanyarà. Hem de ser intel·ligents. Catalunya només ens té 
a nosaltres, contra un estat poderós, que té molts recursos. Hi ha pocs pobles que 
tinguin l’oportunitat de canviar el seu futur”. 
 
El nucli de la intervenció de Forcadell s’ha concentrat en la idea que 
l’independentisme és un projecte inclusiu, que mira al futur. Ha recordat 
que, a Catalunya, hi ha moltes persones que només segueixen els mitjans de 
comunicació espanyols. Per això tothom pot contribuir a la independència de 
Catalunya, ajudant a eixamplar la majoria social. Aquesta és la nostra tasca. “No sé 
el que passarà, no ho sap ningú, ni el govern d’Espanya ni el de Catalunya. Però 
tinc clar que acabarem votant, perquè estem en democràcia, en el segle XXI i a la 
Unió Europea”. “Hi ha moltes persones que se senten espanyoles, creuen que votar 
la independència de Catalunya és anar contra els seus principis, com si anessin 
contra els seus orígens. No els demanem pas que renunciïn a la seva identitat ni a 
la seva llengua. No volem que ningú renunciï a res, no farem als altres els que han 
fet a nosaltres. No hi ha arguments racionals contra la independència; només, 
arguments emocionals.”. “Tenim un projecte de futur, per un país millor, fet entre 
tots, al marge de la pertinença, la llengua o la identitat. Aquest país és tan seu com 
nostre: volem compartir l’esperança del futur. La independència no és un projecte 
de renúncies! Hem arribat fins aquí perquè ho hem fet entre tots, en una Catalunya 
independent volem ser-hi tots!”. 
 
Finalment, Forcadell ha dit que “hem guanyat la batalla de la democràcia, 
guanyarem la batalla de la independència. Espanya no aconseguirà mai que hi hagi 
un estat democràtic que digui que no podem votar.”. I ha demanat al públic que 
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s’impliqui en el procés: “És molt fàcil: en aquest país, hi ha un 20% de persones 
que votaran No –els processos d’independència no són mai unànimes–; més del 
50% votarà sí, i hem de convèncer el 18% de dubtosos, ens hem de 
proposar convence’ls. Tots en coneixem. Tots tenim veïns, coneguts, familiars i 
hem de poder donar-los raons per tenir un país millor, que serà tan bo o tan dolent 
com vulguem. Som un moviment democràtic de base, aconseguirem la 
independència perquè ho vol la majoria.”. “La responsabilitat és de tots”, ha afegit, 
“i si no ho fem bé, no hem de demanar responsabilitats a ningú, ni al govern 
espanyol”. “A partir d’ara la pressió política, social, mediàtica que tindrem serà molt 
forta. Si tenim clar que som capaços de sortir al carrer quan faci falta, 
democràticament, guanyarem.”. 
 
La intervenció de Forcadell s’ha tancat amb grans aplaudiments, i part del públic 
dret: “Molts patriotes catalans anònims van treballar per aquest país, 
durant tres-cents anys, de manera absolutament generosa, sense poder 
penjar ni la senyera al balcó. Ells sabien que, si treballaven, hi hauria una generació 
que recobraria la dignitat del país: ells només van poder resistir i s’hi van deixar la 
pell, es van sacrificar. Els hi devem, perquè podem, perquè volem. Som aquí! Som 
un poble indestructible, amb una voluntat de ferro. Encara no tenim perspectiva 
històrica. És molt gran el que estem fent. Necessitarem capacitat de resistència, 
coratge i valentia. No caurem en provocacions, no defallirem. Convencem algú. 
Aconseguirem honor i glòria per a Catalunya!”. 
 

� Actualització del 28 de gener (el nostre amic Papikol va filmar la intervenció 
de Carme Forcadell: 35′ 20”) cliqueu ací: http://youtu.be/kACAcUj7n5s 

 

 
 

 

 

Jaume Marfany, vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana, ha 
presentat els ponents de la taula rodona “República Catalana. Viabilitat 
política i econòmica; encaix a Europa” remarcant que es tractava d’una 
“excepcional taula rodona”: Martí Anglada, Núria Bosch i Aleix Sarri. Ha dit que 
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“2014 és el nostre any: el final del procés és imparable. La independència és la 
gran oportunitat de construir un estat de futur, més social”. S’ha referit a l’actitud 
del govern espanyol: “el discurs de la por, l’amenaça, la tergiversació és l’únic que 
tenen, com veiem al País Valencià i a les Illes Balears, amb absoluta mala fe.”. 
 
El primer a intervenir ha estat el periodista Martí Anglada, excorresponsal de 
TV3. S’ha preguntat si la independència de Catalunya és viable, i ha respost que la 
millor manera de saber-ho és comparar amb quatre casos d’èxit, de fa 20 anys: 
Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia. Hi ha diversos elements a tenir en 
compte: 
 

� Les mobilitzacions i la força de la gent: cal gent, molta força i tossuderia, 
“aquests som nosaltes, i és la Via Bàltica, a l’agost de 1989″ 

� Tenir estructures d’estat: els quatre estats esmentats tenien un parlament, 
una policia pròpia, mitjans de comunicació propis –punt coix del procés 
d’Escòcia–, educació i sanitat territorialitzats i hisenda –que Catalunya té en 
construcció 

� “Tenir amics”: al president Artur Mas, a Brussel·les, li van demanar si 
Catalunya tenia amics, i va respondre que teníem els amics de la causa de 
la democràcia, “una bona manera de sortir del pas”. I ha afegit que 
“Catalunya és un fet positiu per a Europa; ningú ha dit que li semblés 
malament la independència” –cal tenir Alemanya i França com a amics 

� El moment de la ruptura legal, que en tots els casos va passar per unes 
eleccions plebiscitàries en què es van tenir més de dos terços del 
Parlament: “et reconeixen els de fora, i la consulta s’ha de fer: el que 
aplana el camí del reconeixement és la consulta” 

� El calendari: “el procés dura de dos anys a dos anys i mig”, ha comentat. 
“Més temps, l’arròs es cova, com li va passar al Quebec”. Per tant, 
Catalunya, que va començar el seu procés l’Onze de Setembre del 2012, no 
l’hauria d’allargar enllà de la primavera de 2015. 

 
Ha afegit que “Catalunya i Escòcia són productes nous a la Unió Europea” i que ja 
som part de l’OTAN, de forma que “seria antiintel·ligent sortir fora de l’OTAN, no és 
temps de llepafils”. Per acabar, ha remarcat que necessitem ser profrancesos, 
perquè França té dret de veto al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 
 
Núria Bosch, vicepresidenta del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional, catedràtica d’Economia Pública a la Universitat de Barcelona, ha 
projectat a llarg de la seva intervenció una presentació amb gràfics i taules 
comparatives, que facilitaven la comprensió dels seus raonaments. Ha defensat en 
primer lloc que, contra la propaganda del govern espanyol, els països petits se’n 
surten bé, tenen èxit econòmic arreu del món, i acaben resultant més competitius 
que no els països de la mida de l’Estat espanyol. S’ha queixat que no ens 
proporcionin les dades de les balances fiscals, que indiquen que cada català 
contribueix amb 2.260 € anuals al funcionament de l’Estat, és a dir, 9.040 € per 
una família de 4 membres. És el 8% del nostre PIB, un dèficit fiscal que es va 
agreujant. En 25 anys, són 40.000 € per persona. “Qui finança a qui?”, s’ha 
preguntat. “Montoro ens dóna amb comptagotes els nostres diners, que administra 
ell”. 
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Tot i assumint que, amb la independència, hauríem de fer-nos càrrec de 
determinades estructures d’estat, cada any tindríem 14.000 milions d’euros de 
superàvit. Podríem rebaixar els impostos, incrementar els serveis públics, 
construir infraestructures, i tot això té un efecte multiplicador, “quan els diners són 
a la butxaca de la gent”. Ha demostrat que podríem pagar les pensions, perquè 
sempre tenim superàvit a la Seguretat Social, al contrari que Espanya, que té un 
dèficit enorme: “com sempre, el superàvit de Catalunya serveix per cobrir el dèficit 
espanyol”. I ha acabat explicant que la Catalunya independent no naixeria gaire 
endeutada, perquè només heretaria el deute generat a Catalunya: “no hem de 
pagar el dèficit de l’AVE de Galícia”. Ens tocarà assumir una part del deute de 
l’Estat espanyol: o el 16%, segons la població; o el 18,6%, segons el PIB; o el 
14%, segons la despesa estatal, i en contrapartida ens hauran de correspondre 
actius de l’Estat, d’acord amb el dret internacional. 
 
Aleix Sarri, assistent de l’eurodiputat Ramon Tremosa a Brussel·les, ha 
recordat que la Unió Europea és una unió d’estats, amb un dèficit democràtic pel fet 
que les seves institucions estan controlades pels estats, no pas per la ciutadania de 
forma directa. Així, Van Rompuy, president del Consell d’Europa, és triat pels caps 
d’estat –ara: fins i tot ell, un unionista belga, s’ha mostrat prudent davant del cas 
de Catalunya. Sarri ha recomanat “molta tranquil·litat”. Arran de l’acord sobre la 
data i la pregunta, aquell dia, la Comissió Europea va ser preguntada 17 vegades 
en roda de premsa sobre la seva posició, i van insistir que “és un afer intern”. 
Esperen a veure què passa a Catalunya. La Comissió Europea s’ha ofert a fer un 
estudi jurídic detallat sobre la situació que es derivarà de la independència, quan un 
estat l’hi demani –però ni Espanya ni el Regne Unit el demanen. 
 
Espanya té una força de 10 a 1 davant Catalunya a les institucions europees, per 
diputats, per personal treballant a la seva delegació (300 persones davant de 20 de 
la Delegació de la Generalitat), per les ambaixades, si bé la influència que tenen 
com a estat es perd per l’actual situació de desprestigi, amb moltes votacions 
perdudes per 26 contra 1, Espanya. Són grans, però no són rellevants, mentre que 
els estats petits ocupen llocs clau. Sarri ha remarcat que la unió bancària europea 
va arribar després del cas Bankia, i que la Unió Europea supervisarà amb lupa tot 
els bancs espanyols. La situació presenta tres escenaris: o bé Catalunya forma 
del mercat únic, sense aranzels i amb Tractat Schengen, o bé va a parar a una via 
intermèdia, com a estat membre associat, amb tots els avantatges però sense cap 
comissari ni eurodiputat, o bé torna a entrar a la Unió Europea, com l’informe Avery 
va indicar-li al Parlament Britànic per al cas d’Escòcia: seríem ciutadans europeus 
mentre dura la transició de Catalunya com a estat membre de la Unió Europea. No 
quedarem, per tant, fora del sistema solar ni tampoc dins la Unió Europea l’endemà 
–podríem trigar un any i mig a tornar-hi a entrar. Les multinacionals fabriquen a 
Catalunya per a tot el mercat europeu: les raons de l’economia s’imposaran de 
forma immediata en molts aspectes bàsics. “La independència, la guanyarem 
nosaltres, pacíficament, democràticament, convencent a tothom al carrer”. 
 
El torn obert de paraules ha estat viu. Les idees principals han estat les 
següents: 
 

� Les pensions estan assegurades 
� Jame Marfany ha fet un aclariment memorable: “L’Assemblea Nacional 

Catalana és radical, no pas moderada. És intel·ligent, positiva, 
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calculadora, estratègica. Està preparada per a qualsevol –
qualsevol!– escenari polític que es pugui produir.”. 

� El Consell Assessor per a la Transició Nacional, amb els seus informes, 
arribarà a un resultat homòleg al del Llibre blanc d’Escòcia –unes 
recomanacions, informes experts no vinculants, que el Parlament de 
Catalunya podrà utilitzar, si li convenen. 

� En el context europeu, “ser independentista a Catalunya és el més moderat, 
el més intel·ligent”. 

� Al Regne Unit estan consternats per la pocasoltada d’un veto espanyol a 
Escòcia. Però Espanya no podrà vetar l’entrada de Catalunya ni al mercat 
europeu ni als acords de Schengen, i la Unió Europea podrà actuar en cas 
de veto per criteri de majoria qualificada, com ja ha passat alguna vegada. 

� Martí Anglada ha recordat que la comissària Viviane Reding, davant la 
insistència d’un periodista espanyol, va acabar deixant clar que la Unió 
Europea no expulsarà mai set milions i mig d’europeus. 

� Els interesssos econòmics manaran: per la seva integració econòmica amb 
Europa, pel paper de les multinacionals, Catalunya haurà de continuar 
obligatòriament dins la Unió Europea. 

� Fer la consulta és prioritari. Espanya pot perdre drets i ser sancionada si hi 
intervé. 

� Per mitjà de l’abat de Montserrat, per primera vegada s’ha anunciat que 
hi ha un estat que reconeixerà la Catalunya independent: el Vaticà. I 
el Vaticà ha estat sovint el primer estat que ha exercit el paper de trencar 
l’status quo mundial, com va succeir amb la visita del papa Joan Pau II a 
Polònia 

� L’Assemblea Nacional Catalana encara no ha llançat la tovallola sobre la 
candidatura única europea. 

� “Tenim molta feina a fer: un 50% ha de convèncer el 18%. Bona feina!”, ha 
dit Jaume Marfany per tancar la taula rodona. 

 
La sessió matinal ha culminat amb el Cant del Segadors. 
 
Al llarg del matí, hi ha hagut parades informatives de la campanya Signa un vot 
per la independència, d’Òmnium Sants-Montjuïc, de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana, de Bandera Catalana. Abacus hi ha venut llibres. La 
Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha organitzat jocs per a la canalla. 
Prop de 150 persones s’han quedat al dinar popular, al mateix auditori, amb dos 
menús triats prèviament, amb tiquets venuts fins fa pocs dies i cuina a càrrec del 
Casal Independentista Jaume Compte. 
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A la tarda, Isona Passola ha presentat el seu documental Cataluña-Espanya, 
que ha anat seguit d’un cinefòrum, amb unes cent-cinquanta persones, en què ha 
pogut explicar algunes primícies del seu nou projecte, possible gràcies al 
micromecenatge que ha arribat a rècord europeu en la consecució de fons, de la 
seva pel·lícula L’endemà. Passola ha insistit en la idea que “hem de trencar el cercle 
del Sí i ampliar-lo, i per fer-ho, cal buscar un llenguatge diferent”. 
Hem retransmès l’acte per Twitter amb l’etiqueta #raonsXSíSí. I l’hem filmat. El 
publicarem al canal YouTube de Sants-Montjuïc per la Independència. 
 
Font: Sants-Montjuïc per la Independència 
http://smxi.cat/lassemblea-preparada-per-a-qualsevol-escenari-politic/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20279/lassemblea-preparada-per-
a-qualsevol-escenari-politic 
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DILLUNS, 27 DE GENER DEL 2014 

 

L’ANC presenta les raons pel doble Sí a les Cotxeres de Sants 

Font: Sants 3 Ràdio 
 

 
Mig miler de persones van assistir diumenge a l'acte organitzat per l'assemblea territorial de Sants-Montjuïc de 
l’Assemblea Nacional Catalana amb el títol “2014 Independència: Raons per Sí + Sí”. [[ Vegeu reportatge 
fotogràfic ]] 

27 gener, 2014 

 

 
L’assemblea territorial de Sants-Montjuïc de l’Assemblea Nacional Catalana va 
donar ahir motius pel doble “Sí” en la consulta prevista pel 9 de novembre. Va ser 
en un acte organitzat a les Cotxeres de Sants amb el títol “2014 Independència: 
Raons per Sí + Sí” i on hi van assistir unes 500 persones. El coordinador de 
l’assemblea territorial, Joan Mollà, va explicar que havien escollit el 26 de gener 
entre altres motius “perquè té connotacions especials per nosaltres els catalans i 
sobretot els barcelonins i els santsencs” ja que coincidia amb l’aniversari de 
l’entrada a Barcelona de l’exèrcit feixista. “75 anys després estem aquí disposats a 
fer el gran salt endavant”, va dir. 
 
També va participar en l’acte l’actriu santsenca Meritxell Ané i Toni Albà, actor 
especialment conegut pel seu paper de rei Joan Carles I al programa de TV3 
Polònia. Albà no va deixar enrere el seu humor per reivindicar la causa 
independentista amb el monòleg “Ser o no ser català”. En el torn dels parlaments 
també hi va participar Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, que va 
destacar el paper de Barcelona en el procés sobiranista. “Estic orgullós de ser 
regidor de Sants-Montjuïc i ser el primer districte de la ciutat on es va poder fer un 
acte sobiranista clarament independentista després de 33 anys de governs 
municipals on no ha estat possible”, va dir. Martí també va reiterar el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona a la mobilització de la societat per la independència.Va 
ser el regidor, juntament amb Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats  
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de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, qui 
va inaugurar l’exposició “Fem Via. 
Construïm el futur: Imatges del pas 
de la Via Catalana als nostres barris” 
integrada per 24 imatges que es van 
poder veure durant tot el dia a les 
Cotxeres de Sants.Finalment, Carme 
Forcadell, presidenta de l’ANC, va 
remarcar: “Tots som conscients que 
estem vivint un any decisiu.” “És l’any 
de la veritat”, va assegurar sense 
oblidar però que “serà complicat”. 
Forcadell també es va referir a la 
presència d’alts càrrecs del Partit 

Popular a Catalunya en els darrers 
dies. Segons Forcadell han vingut a 
dir que els Catalans no podran fer la 
consulta: “Han vingut a iniciar la 
campanya pel no”, va sentenciar.En la 
segona part de l’acte es va celebrar 
una taula rodona sobre els dubtes 
més habituals en el procés 
d’independència moderada per Jaume 
Marfany, vicepresident de l’ANC. “La 
fase final d’aquest procés és 
imparable, no hi ha marxa enrere 
possible”, va assegurar Mafrany abans 
de presentar i donar veu als ponents.

 
Sobre la viabilitat econòmica de la 
independència en va parlar Núria 
Bosch, vicepresidenta del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional i 
catedràtica d’Economia Púbica a la 
Universitat de Barcelona. Bosch va 
intentar desmentir alguns missatges 
segons ella erronis i “donar 
arguments perquè quan ens diguin 
que Catalunya no és viable o que no 
podrà pagar les pensions tinguem 
arguments per contrarestar”. 

Martí Anglada, periodista que havia 
estat corresponsal de TV3 i autor del 
llibre “Quatre vies per a la 
independència” sobre els casos 
d’Estònia, lEtònia, Lituània i 
Eslovàquia va parlar de la viabilitat 
política del procés. Segons ell cal 
emmirallar-se en “històries d’èxit” 
com els quatre casos que ell ha 
estudiat. Va assegurar que “és la 
manera més pràctica i empírica que 
tenim” més enllà de les teories. 

El tercer ponent va ser Aleix Sarri, 
assistent de l’eurodiputat Ramon 
Tremosa a Brussel·les que va parlar 
de l’encaix a Europa. Sarri va recordar 

que “la unió Europea avui és una unió 
d’estats”. Segons ell, actualment a 
Europa “hi ha un dèficit democràtic i 
per tant les reaccions que la Unió 
Europea té respecte el que pot passar 
a Catalunya estan relacionades en 
com s’elegeixen els seus membres”. 

Després de les exposicions dels tres 
ponents el torn de preguntes va 
comptar amb força participació del 
públic per la qual cosa hi va haver un 
debat animat. 

Seguidament es va fer un dinar 
popular i a la tarda, Isona Passola, va 
presentar el seu documental 
Cataluña-Espanya. 
Al llarg del matí també van haver-hi 
parades informatives de la campanya 
Signa un vot per la independència, 
d’Òmnium Sants- 
Montjuïc, de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
Catalana, de Bandera Catalana i de la 
Plataforma Pro Seleccions Esportives 
Catalanes, que va organitzar jocs per 
a la canalla. Els Gegants de Sants i els 
Tabalers dels Diables de Sants van 
amenitzar el matí.
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/lanc-presenta-les-raons-pels-dos-si-a-les-cotxeres-de-
sants/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite 
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DIJOUS, 30 DE GENER DEL 2014 

 

Cardús posa el dit a la nafra del “Polònia” 

Article suggerit per l'Alfred Bou 

 
 
 

 
 
En un article d’aquest dimarts al diari 
ARA Salvador Cardús (el podeu llegir 
al final) fa una metàfora del poder 
equiparant-lo a un gran 
icebergon la part oculta, la 
submergida, és el poder que mai 
està sotmès a la valoració 
pública – món econòmic, mediàtic i 
l’aparell burocràtic de l’estat-,  mentre 
que la part que emergeix, 
representat per la classe política, 
està condicionat pel poder ocult  i 
per la valoració de la ciutadania que 
confia en les seves institucions i 
espera que aquestes treballin per 
l’interès general i evitin les pressions 
del poder ocult contrari a aquest 
interès. 
  
 En aquest sentit, Cardús destaca la 
grandesa dels temps en que els 
ciutadans marquen el rumb de la 
política, com ara quan una Via 
Catalana “s'imposa a un àpat de 
260 poderosos reunits a Fonteta, 
convidats pel seu caçador de 
majordoms”, i subratlla que el poder 
polític sol ser l’ase dels cops de tots 
els conflictes actuals, sovint de 

forma merescuda, però que també 
sovint és calumniat i, en 
conseqüència, se’n debilita la seva 
autoritat.   
 
Cardús afirma que “és significatiu 
que, a la sàtira política -aquí i a 
Polònia-“, només es dispari contra 
el poder polític i molt poc contra 
els poders fàctics o a allò que mou 
els sentiments i les voluntats 
populars, i ho atribueix a que “és 
fàcil fer la crítica despietada de 
qualsevol polític sense risc de 
rebre'n cap conseqüència, mentre 
que és molt delicat tocar poders 
fàctics -i, no cal dir-ho, poders 
populars- i no sortir-ne escaldat”. 
  
El sociòleg alerta també que si “a 
causa d'un excés de temperatura” 
el poder polític entra en una fase 
de desglaç, “els poders ocults 
comencen a emergir a la 
superfície i es veuen sotmesos 
també a l'escrutini públic” i, en 
conseqüència, la ciutadania perd el 
“seu principal instrument de control 
sobre aquests poders”. Cardús 
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assegura que ara estem en època de 
desglaç i que als poders fàctics “se'ls 

comencen a veure les vergonyes”, 
mentre que el poder 

 
polític, “molt erosionat, no és 
capaç de domesticar-los” i 
recorda que una classe política 

respectada i honesta és la que fa 
legítim el control d’aquest poder 
ocult. 

 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/xoc-de-trens/332946/cardus-posa-el-dit-a-la-nafra-del-
polonia 
 
 

 
 
 

 

Desglaça 
SALVADOR CARDÚS | Actualitzada el 28/01/2014 00:00 
 

 
Crec que en alguna altra ocasió ja he exposat la meva idea del poder, entès com un 
gran iceberg del qual només emergeix a la superfície una petita part. Exactament 
una vuitena part, que queda exposada a l'erosió. És el poder polític 
institucionalitzat. Els altres set vuitens de glaç submergits són poders opacs que 
resten ocults a l'escrutini públic. En el meu model, el poder polític institucionalitzat 
es veu condicionat per dos tipus de forces: d'una banda, s'aguanta sobre 
l'estructura dels poders submergits -els empresarials i els sindicals, els financers, 
els poders simbòlics del món artístic i intel·lectual, els de les burocràcies emparades 
per velles  
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estructures d'estat, els poders mediàtics-; de l'altra, el poder polític està sotmès a 
l'escrutini d'una ciutadania que, en democràcia, confia en les seves institucions -
govern, Parlament i sistema judicial- per tal que regulin els poders ocults i els posin 
al servei de l'interès general. 
 
DONCS BÉ: LA METÀFORA de l'iceberg em permet fer unes consideracions que 
em semblen oportunes per als temps que vivim. La primera de totes és sobre la 
importància que els dos tipus de condicionaments als quals es veu sotmès el poder 
polític estiguin equilibrats. És a dir, és fonamental que la pressió de la ciutadania 
sobre les institucions sigui prou forta per evitar que els poders opacs -o "fàctics", 
que n'havíem dit fa temps- puguin manipular-les al seu gust i es desviïn de la 
defensa de l'interès general. D'aquí la gravetat dels períodes en què la ciutadania 
es desentén de la política i, en canvi, la grandesa dels temps en què són els 
ciutadans els que marquen el rumb de la política. Per entendre'ns: la grandesa dels 
temps en què una Via Catalana d'un milió i mig o dos de ciutadans s'imposa a un 
àpat de 260 poderosos reunits a Fonteta, convidats pel seu caçador de majordoms. 

EN SEGON LLOC, em sembla convenient observar que com que el poder polític 
institucionalitzat és el més visible, és el més fàcil de criticar. Vull dir que no és 
estrany que el poder polític esdevingui fàcilment l'ase dels cops de tots els 
conflictes actuals. A vegades de manera merescuda, per les seves debilitats a l'hora 
de deixar-se temptar -i comprar- pels altres poders, que hauria d'arbitrar de 
manera justa i imparcial. Però, sovint, el poder polític és injustament calumniat i, 
en conseqüència, debilitat en la seva autoritat. És significatiu que, a la sàtira 
política -aquí i a Polònia-, només hi aparegui el poder polític institucional, però 
escassament els poders fàctics ni els dels que mobilitzen els sentiments i les 
voluntats populars. I puc testimoniar com, en l'exercici de l'opinió publicada, és fàcil 
fer la crítica despietada de qualsevol polític sense risc de rebre'n cap conseqüència, 
mentre que és molt delicat tocar poders fàctics -i, no cal dir-ho, poders populars- i 
no sortir-ne escaldat. 

L'ÚLTIMA REFLEXIÓ va sobre les conseqüències del canvi climàtic en el sistema 
de poders. Si, a causa d'un excés de temperatura, el poder polític institucionalitzat 
entra en una fase de desglaç, els poders ocults comencen a emergir a la superfície i 
es veuen sotmesos també a l'escrutini públic. Ara bé: la voluntat popular perd el 
seu principal instrument de control sobre aquests poders. Segons el meu parer, ara 
estem en un d'aquests períodes de desglaç: als poders fàctics se'ls comencen a 
veure les vergonyes, sí, però el poder polític, molt erosionat, no és capaç de 
domesticar-los. No dic que veure passar dificultats als poderosos no tingui la seva 
gràcia. Però no oblidem que l'única dificultat legítima és la que els hauria de posar 
un sistema democràtic sòlid, i, per tant, un poder polític institucionalitzat honest i 
respectat. 

Font: Ara 
http://www.ara.cat/premium/opinio/Desglaca_0_1074492545.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20289/cardus-posa-el-dit-a-la-
nafra-del-polonia 
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DIVENDRES, 31 DE GENER DEL 2014 

 

 

L'Atlantic Council adverteix Europa que no pot obviar la 
qüestió catalana 

Article suggerit per l'Eduard Vidal 

 
Divendres  17.01.2014  16:27 
 
 
 

 
 
 
 
El prestigiós 'think tank' americà, del qual Aznar és conseller, 
avisa que hi haurà estats europeus que reconeixeran la 
independència 
 
 
El 'think tank' nord-americà Atlantic 
Council, en l'equip assessor del qual hi 
figura l'ex-president espanyol José 
Maria Aznar, recomana a la Unió 
Europea en aquest article que tinguin 
una actitud proactiva vers el procés 
d'independència català. Amb el títol 
'Com els catalans poden canviar 
Europa', el prestigiós 'think tank' 
avisa que hi haurà estats europeus 

que reconeixeran la independència. 
Els autors de l'article, dos experts en 
dret internacional diuen: 'És poc 
probable que en Europa en el seu 
conjunt negui el reconeixement a 
Catalunya […]. En molts països 
europeus, el no reconeixement seria 
percebut com antidemocràtic. Serà 
extremadament difícil de justificar, 
perquè més de dues dotzenes d'estats 
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han aconseguit el reconeixement en 
els darrers vint anys, i probablement 
Escòcia s'unirà a aquesta llista.' 
'Encara que Espanya s'oposi 
fermament al referèndum, està clar 
que els catalans tiraran endavant', 
assegura l'article de l'Atlantic Council, 
que signen Paul R. Williams i 
Rooushani Mansoor, del Public 

International Law & Policy Group, una 
organització que ofereix 
assessorament legal gratuït a estats i 
governs involucrats en negociacions 
de pau, en la redacció de 
constitucions després de conflictes o 
en qüestions de democràcia i 
governança. 

 
El text assegura que 'Espanya i 
Catalunya estan tancats en un debat 
legal sobre el dret de Catalunya de 
fer un referèndum i declarar la 
independència' però 'per Europa, 
aquest debat legal domèstic és 
irrellevant'. 'Si els catalans escullen la 
independència, buscaran el 
reconeixement internacional com a 
estat independent en base a la 
voluntat del poble, no a les provisions 
de la constitució espanyola', afegeix. 
 
'Europa està tractant el tema de la 
independència com una qüestió 
interna d'Espanya i el Regne Unit, un 
error que podria trencar la delicada 
unitat del continent', asseguren els 
experts en el seu informe. 'Serà 
Europa, al final, la que decideixi si 
Catalunya serà un estat independent. 
La fòbia del continent a 
l'autodeterminació i la seva manca 
d'una política coherent respecte als 
nous estats independents, el deixa 
mal preparat per prendre aquesta 
decisió, que afectarà els mateixos 
fonaments d'Europa', destaca l'article. 
 
Els experts especifiquen que 'la llei 
internacional ni permet ni prohibeix 
als qui aspiren a ser un estat'. 
'D'acord amb la llei internacional, un 
estat ha de tenir un territori amb una 
població subjecte al control d'un 
govern, un criteri que Catalunya 
complirà. També ha de ser sobirà, el 
que significa que altres estats l'han de 
reconèixer. I així es com el tema 
català es convertirà en un tema dels 
altres estats europeus', diuen. 
 

El text de l'Atlantic Council argumenta 
que és 'improbable' que 'Europa com 
a globalitat negui el reconeixement a 
Catalunya' perquè 'això crearia un 
conflicte al centre d'Europa' i 'en 
molts països, el no reconeixement es 
percebria com un actitud 
antidemocràtica'. 'Seria 
extremadament difícil de justificar, 
tenint en compte que més d'una 
dotzena d'estats han estat reconeguts 
en els darrers 20 anys, i que és 
probable que Escòcia s'uneixi a la 
llista', argumenta l'informe. 
 
Amb tot, els dos experts també 
afegeixen que també és 'improbable' 
que Europa 'reconegui Catalunya com 
a independent i l'admeti a la Unió 
Europea' perquè això podria 
'encoratjar més referèndums a 
Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Romania i 
possiblement Itàlia'. En aquest sentit, 
els autors del text conclouen que 
'Europa probablement fracassarà a 
l'hora de desenvolupar una estratègia 
comuna, amb alguns estats 
reconeixent Catalunya i d'altres 
negant-li el reconeixement'. 
 
L'Atlantic Council afegeix que després 
la resta de la comunitat internacional 
'seguiria aquest model'. Pels experts, 
aquesta situació provocaria a Europa 
el doble de problemes, ja que es 
perpetuaria 'un conflicte a Espanya' i 
alhora 'es promourien altres 
referèndums d'independència'. A més, 
es crearia 'un estat amb l'euro com a 
moneda, amb 7 milions de ciutadans 
que podrien acabar mantenint la seva 
ciutadania de la UE, però alhora vivint 
fora de la UE'. Per tot plegat, el 
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consell d'aquests experts és que la 
Unió Europea elabori una estratègia 
comuna per fer front al repte 

sobiranista català. 
 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4167752/20140117/latlantic-council-adverteix-
europa-pot-obviar-questio-catalana.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20286/latlantic-council-adverteix-
europa-que-no-pot-obviar-la-questio-catalana 
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DIUMENGE, 2 DE FEBRER DEL 2014 

 

 

Catalans d'origen andalús a favor del #SíSí, el roc a la sabata de Susana 
Díaz 

 
Font: Directe.cat 

 

 

 

 

 

Díaz no vol ni tan sols vol escoltar i s’ha negat a parlar amb Súmate 
que li ha demanat una reunió durant la seva visita a Barcelona 

 
Súmate va enviar fa dies una carta a 
la presidenta de la Junta d’Andalusia, 
Susana Díaz, demanant una petita 
reunió aprofitant el seu viatge a 
Catalunya per tal de preguntar a la 
presidenta andalusa com s’explica que 
hi hagi tants catalans d’origen andalús 
que se senten espanyols i que volen 
votar #sísí per construir junts un nou 
país i com és que parla del que volen i 
pensen els catalans d’origen andalús 
sense abans preguntar. La resposta a 
la carta de Súmate ha estat 
administrativa, només de justificació 
de rebut, un missatge clar de rebuig 

al diàleg del que tant s’omplen la boca 
els dirigents del PSOE i PSC. 
 
 
La presidenta andalusa Susana Diaz 
es reuneix amb les entitats andaluses 
a Catalunya però no accepta reunir-se 
amb l’associació Súmate 
 
No vol preguntar-se, Com és que cada 
cop més ciutadans andalusos i 
espanyols estan a favor del dret a 
decidir i de la independència de 
Catalunya?  
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http://youtu.be/qQRyBqqA03w 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/noticia/333396/catalans-d-origen-andalus-a-favor-del-sisi-
el-roc-a-la-sabata-de-susana-diaz 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20283/catalans-dorigen-andalus-a-
favor-del-sisi-el-roc-a-la-sabata-de-susana-diaz 
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DIUMENGE, 2 DE FEBRER DEL 2014 

 

Nova vaga de treballadors de TV3 avui i demà 

Font: Vilaweb 

 
 
 

 
 
 
Ahir se'n va fer una a Catalunya Ràdio 
 

 
Els treballadors de TV3 tornen a fer una vaga de dotze hores avui i una altra de 
catorze, demà. És un nou capítol en la llarga disputa que mantenen amb la direcció 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que aplica mesures 
d'estalvi en el pressupost de la televisió pública. Divendres va expirar el conveni 
col·lectiu que regiava les condicions dels treballadors, condicions que segons el 
president de la CCMA, Brauli Duart, s'estendran mentre duri la negociació del nou 
conveni. 
La part principal del conflicte té a veure amb el sou dels treballadors. Brauli Duart 
va explicar divendres en compareixença al parlament que la reducció del capítol 1 
del pressupost de la televisió i la ràdio públiques, el que fa referència al personal, 
s'hauria d'abordar per sufragar una bona part dels vint-i-sis milions de 'decalatge' 
entre ingressos, despeses i dèficit acumulat en els comptes del 2014. 

En el marc de la negociació, la direcció de la televisió havia proposat un 13% de 
reducció en tots els conceptes de la nòmina, una mesura que els treballadors han 
rebutjat. Segons fonts sindicals, la direcció va comunicar divendres via correu 
electrònic que una vegada s'hagués acabat el període de negociació del conveni 
col·lectiu, començaria un nou període de converses per a encarar un procediment 
de modificació substancial de condicions laborals, una fórmula a través de la qual 
interpretaven que s'aplicarien les retallades de sou.  
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Arran d'aquesta situació la plantilla va decidir convocar la vaga d'avui i demà, que 
anirà de les dotze del migdia a les dues de la matinada. A més, entre dilluns i 
dimarts es discutirà si es convoca una vaga indefinida. 
 
Els treballadors de Catalunya Ràdio, de la seva banda, van fer una vaga de vint-i-
quatre hores ahir. 
 
Noticia relacionada: 
Vaga de vint-i-quatre hores a TVC i Catalunya Ràdio (30-1-2014) 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4170673/20140202/nova-vaga-treballadors-tv3-
dema.html 
 

 
Oriol Junqueras, 28 gener, TV3 
 

 
 
http://youtu.be/aDFFRbKJH9I 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1685/oriol-junqueras-28-gener-tv3 
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DIVENDRES, 7 DE FEBRER DEL 2014 

 

Com es pot saber què passa entre els treballadors i la direcció 
de TV3? 
Font: Media.cat 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Toni Cruanyes, al Telenotícies Vespre 
d’ahir dimarts, va dedicar 32 
segons  
http://www.youtube.com/watch?v=k5
wR25yODwk del final de l’informatiu a 
explicar el conflicte entre la direcció 
de TV3 i els representants dels 
treballadors. Ho feia d’aquesta 
manera: 
 

“Avui un grup de treballadors de TV3 
fa 9 hores que s’han concentrat i han 
estat concentrats davant de la porta 
del despatx on s’ha reunit el president 
de la CCCMA, Brauli Duart, i la resta 
de la direcció. Els directius han estat 
retinguts per aquests treballadors, tot 
i que el comitè d’empresa ha facilitat 
fa una estona la sortida de la majoria. 
Durant totes aquestes hores han estat 
davant de la porta i han anat repetint 
consignes. La reivindicació dels 
treballadors és que es prorrogui 
l’actual conveni de l’empresa i que es 
reprenguin les negociacions”. 

 
Per les xarxes socials van ploure les 
crítiques  
http://www.vilaweb.cat/noticia/41712
93/20140205/polemica-informacio-
telenoticies-fets-tv3.html per la 
brevetat i enfocament de la 
informació que havia donat Cruanyes, 
i el presentador es va defensar 
assegurant que el text estava pactat 
entre la direcció, el comitè d’empresa 
i el comitè professional. 
 
Però aquest matí el Comitè 
Professional ha presentat la seva 
dimissió en 
bloc http://www.media.cat/wp-
content/uploads/2014/02/COMUNICA
T-DIMISSI%C3%93-CONSELL-
PROFESSIONAL.pdf  perquè està “en 
total desacord en la valoració que es 
va fer de la notícia, en el seu 
tractament i que se situés al comiat 
del Telenotícies”, i ha presentat la 
dimissió en bloc. Al text fet públic, 



 
 

 

71 

        
denuncien “l’opacitat informativa 
imposada per la direcció de TV3 a 
l’hora d’explicar el conflicte que es va 
viure dins les instal·lacions de la 
televisió”. I lamenten “la falta de 
debat sobre la cobertura del conflicte 
a les reunions dels Telenotícies i que 
per avui no estigui previst informar-ne 
més”. Finalment, exigeixen que “avui 
s’emeti una informació completa que 
reculli l’opinió de totes les parts i 
sense ingerències de la direcció en la 
seva elaboració. Ho exigim com a 
deure professional dels periodistes i, 
sobretot, com a dret que té 
l’audiència de la televisió pública a 
estar ben informats”. 
 
Al comunicat del Comitè Professional, 
a més, critiquen que “tots els mitjans 
de comunicació se’n van fer ressò i, 
en canvi, els Telenotícies, el 324 i el 
324.cat només van oferir una 
informació dictada per la direcció que 
no responia a criteris professionals”. 
Precisament, al llarg de les 12 hores 
en què la direcció va estar tancada al 
despatx i que va durar la protesta dels 
treballadors per aconseguir reprendre 
les converses, qui va voler saber què 
estava passant va haver de recórrer a 
altres mitjans de comunicació, perquè 
la mateixa cadena no n’informava. 
El cert és que el mateix Telenotícies, 
quan ha d’informar sobre conflictes en 
empreses de les dimensions de la 
cadena pública, amb milers de 
treballadors, li dóna una major 
cobertura i no ho relega a una nota al 
final de l’informatiu. 
 
Com explicar un conflicte del 
propi mitjà? 
No és la primera vegada que es 
generen discrepàncies a l’entorn de 
com ha d’informar un mitjà dels 
conflictes interns que pugui tenir 
(conflictes laborals, incertesa sobre 
els accionistes, relleus a la direcció, 
etc.). I és que aquest és un assumpte 

sempre delicat, on la frontera entre la 
informació, el safareig i el mirar-se el 
melic és difusa i trobar el to adequat i 
discernir o assenyalar responsabilitats 
en moments d’inestabilitat interna és 
extremadament complex. Això fa que 
s’opti sovint per callar o passar-hi de 
puntetes, escenari idoni per a la 
multiplicació de rumorologia. 
 
Precisament, abans d’ahir, dilluns 3 
de febrer, el diari lleidatà La Mañana  
explicava a 
l’editorial https://twitter.com/IgnasiCa
lvo/status/429948285441564672/pho
to/1/large que ha fet un canvi en la 
direcció del rotatiu arran de l’entrada 
dels nous propietaris. Ha estat la 
culminació, per ara, d’un llarg procés 
en què hi ha hagut vagues de part 
dels treballadors 
http://www.media.cat/2012/02/06/els
-treballadors-de-la-manana-estan-
des-davui-en-vaga-indefinida/ i molts 
rumors a la capital de ponent sobre el 
futur incert d’aquesta capçalera 
històrica. Però des de les pàgines 
de La Mañana no s’ha informat mai 
dels problemes econòmics que 
travessava, de les protestes de la 
plantilla o dels compradors 
interessats. 
D’una dimensió diferent són els 
relleus al capdavant dels mitjans, 
però sovint resulta que els propis 
rotatius, ràdios o televisions són els 
darrers en informar-ne. Per exemple, 
la sortida de Pedro J. Ramírez del 
capdavant de la direcció d’El Mundo, 
que es va fer pública el passat 30 de 
gener, era un fet que ja havien 
publicat uns dies abans altres mitjans. 
I el mateix controvertit 
periodista havia especulat en 
diverses ocasions que podia 
passar 
http://www.elconfidencial.com/comun
icacion/2013-10-18/si-los-italianos-
me-echan-que-no-va-a-pasar-mi-
proximo-proyecto-sera- 
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digital_42899/, però fins que els 
propietaris ho van fer públic, a les 
pàgines del rotatiu espanyol no se’n 

va parlar. O en el cas del relleu a la 
direcció de La Vanguardia, el passat 
mes de

desembre, la notícia va córrer més 
que els Godó i la majoria de diaris 
barcelonins van anunciar, a través 
d’una informació de l’ACN  

 
 

 
http://acn.cat/acn/735000/General/text/La-Vanguardia-Marius-Carol-Jose-Antich- 
director.html, el canvi de José Antich per Màrius Carol abans que el mateix rotatiu 
ho fes públic. 
 
 
Font: Media.cat 
http://www.media.cat/2014/02/05/com-es-pot-saber-que-passa-entre-els-
treballadors-i-la-direccio-de-tv3/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20355/com-es-pot-saber-que-
passa-entre-els-treballadors-i-la-direccio-de-tv3 
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DILLUNS, 3 DE FEBRER DEL 2014 

 

Un diumenge al Fossar de les Moreres 

 

Fotografies: Pepe 

 
 
Cada diumenge, el president del Memorial 1714(1), Jordi Miravet fa un homenatge 
en el Fossar de les Moreres en honors als Màrtirs de 1714 i es fa l'ofrena de flors 
setmanal. La Glòria i l'Alberto no passa cap diumenge, que no assisteixin a l'acte. 
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(1) http://www.11setembre1714.org/index2.html
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DISSABTE, 8 DE FEBRER DEL 2014 
 

Els 20 anys dels Castellers de Sants en un documental 

 
 

 
 
 
06.02.2014 10:30h 
 
 
Sota el títol ‘Espatlles, Peus i 
Mans ‘, els Borinots estrenen al 
Sants Teatre del Centre un vídeo 
que resumeix com va ser la 
constitució de la primera colla de 
barri i fa la crònica de dues 
dècades castelleres 
  
Aquest dissabte 8 de febrer els 
Castellers de Sants presenten al seu  

 
barri un documental que captura els 
millors moments de la colla. Un retrat 
introspectiu que s’endinsa en  
 
l’evolució de la colla gràcies a més de 
25 entrevistes, documents inèdits i 
instants castellers. Es tracta d’un relat 
audiovisual de més d’una hora que vol 
ser un punt de trobada per totes 
aquelles persones que han participat 
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amb els Castellers de Sants. 
 
La crònica documental està feta des 
de la mateixa colla i ja es va poder 
veure un avançament l’any passat 

durant la celebració de la diada 
d’aniversari dels Borinots. El passi del 
documental al Sants Teatre del Centre 
tindrà doble sessió, a les 20h i a  

les 22h. 
  

http://youtu.be/XCIi0DxfQuc

 
 
 
Font: directe.cat 
http://www.festadirecte.cat/els-20-anys-dels-castellers-de-sants-en-un-
documental/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20348/els-20-anys-dels-castellers-
de-sants-en-un-documental 
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DIUMENGE, 9 DE FEBRER DEL 2014 

 

Sagnia socialista al territori 

Font: Vilaweb 

 
 

 
 
 
 
La Catalunya central, les Terres de l'Ebre i les comarques gironines tenen un degoteig de 
baixes 
 

 
El PSC ha donat llibertat de vot als 
seus regidors arreu de Catalunya per 
votar qualsevol moció sobre el dret a 
decidir als ajuntaments i, així, evitar 
un major enfrontament intern. 
Tanmateix la sagnia del PSC al 
territori no s'atura. Desenes de 
militants i de regidors de les 
comarques gironines, les Terres de 
l'Ebre o la Catalunya central han 
anunciat en els últims dos anys el seu 
adéu al PSC. L'últim històric a estripar 
el carnet va ser l'alcalde de Navarcles 
(Bages), Llorenç Ferrer, militant 

socialista des del 1977. Els regidors i 
quadres del partit que han renunciat 
al carnet són una minoria entre els 
2.100 regidors que encara manté 
arreu del país. Els corrents crítics, 
sobretot des d'Avancem, preveuen 
que el degoteig de baixes s'incrementi 
si els tres diputats crítics són 
expulsats del PSC al Parlament. 

El conflicte pel dret a decidir ha estat 
una de les causes de les desercions al 
món local socialista. Alcaldes, sobretot 
de la Catalunya interior o de les àrees 
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rurals, es mostren en veu baixa 
preocupats per la possibilitat de 
perdre vots en les eleccions 
municipals del maig del 2015 a causa 
de l'auge sobiranista. El PSC ha fet un 
gir en la seva política sobre el dret a 
decidir i ha anunciat que votarà en 
contra de qualsevol iniciativa al 
Parlament que no estigui acordada 
entre els governs del PP i de CiU. 
Això, segons opinen els regidors 
dimitits, es fa sovint difícil d'explicar 
en poblacions amb un índex majoritari 
de ciutadans favorables a la 
independència. Per contra, el PSC 
gairebé no té cap baixa destacada a 
llocs com ara les àrees metropolitanes 
de Barcelona i Tarragona. 

Catalunya central 
Una de les zones amb més pèrdues en 
el PSC són les comarques del Bages, 
el Berguedà i Osona. L'octubre del 
2012 ja es van donar les primeres 
baixes amb la renúncia de tres 
regidors socialistes de Manlleu, i el 
juny del 2013 s'hi van afegir els 
quatre regidors que el PSC tenia a 
Berga, que van formar Impuls pel 
Berguedà i que el cap de setmana 
passat van participar en una nova 
assemblea impulsada per ICV i EUiA. 
Al Berguedà un grup de cent militants 
van anunciar l'estiu passat que 
abandonaven el partit. També hi va 
haver fugues significatives a Vic –on 
un dels pesos pesants del socialisme 
osonenc i extinent d'alcalde, Josep 
Burgaya, va deixar el partit– o a 
Torelló –on el número dos, Pere 
Galobardes, va donar-se de baixa–. 
Tota l'executiva local del PSC de Sant 
Joan de Vilatorrada, encapçalada per 
Iban Hortal, ja havia presentat la 
dimissió a finals del 2012. 

Comarques gironines 
L'esquerda en el PSC gironí és 
important, amb baixes de militants 
històrics i, segons una enquesta feta 
per aquest diari, molts d'altres estan 

estudiant fer-ho en cas que hi hagi 
expulsions. Els últims mesos han estat 
especialment durs a les comarques 
gironines: han trencat el carnet del 
PSC l'alcalde de Sant Julià de Ramis, 
Narcís Casassa; l'exalcaldessa de 
Roses Magda Casamitjana i el 
portaveu de l'Ajuntament de Pals, 
Joan Trias; van deixar els càrrecs 
orgànics en el PSC de Girona la 
primera secretària, Glòria Plana, i 
l'exsecretari d'organització Ignasi 
Thió; i alguns, com ara l'exalcadessa 
de Vidreres, Ruth Rosique, o el 
portaveu a Pont de Molins, Esteve 
Llorens, han anunciat que tenen la 
intenció de deixar el partit si s'expulsa 
els tres diputats díscols. 

Una de les baixes gironines més 
destacades va ser la de l'exalcaldessa 
de Campdevànol i coordinadora 
comarcal dels socialistes al Ripollès, 
Núria López. Continua com a militant, 
però, segons va explicar, va deixar els 
càrrecs de responsabilitat perquè la 
posició del partit li generava 
“contradiccions” que feien que no 
pogués “assumir la responsabilitat de 
representar-lo i defensar alguns dels 
seus postulats polítics des del ple 
convenciment”. El març de l'any 
passat ja va dimitir tota la secció local 
del PSC de Sant Joan de les 
Abadesses i les agrupacions de Ripoll i 
Campdevànol van suspendre 
l'activitat. 

Terres de l'Ebre 
Després de la suspensió temporal de 
Núria Ventura com a primera 
secretària i la creació d'una gestora 
provisional, la rebel·lió a les Terres de 
l'Ebre ha provocat un continu d'adéus. 
L'alcalde de Flix, Marc Mur, reconegut 
independentista, va dimitir de 
l'executiva nacional del PSC i va 
deixar de liderar l'Agrupació de la 
Ribera d'Ebre. S'hi han afegit molts 
noms importants a la zona com ara 
l'exalcalde de Flix Òscar  
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Bosch –que va dimitir de primer 
secretari local–, el regidor de Deltebre 
Joan Alginet–que ha deixat el càrrec a 
la federació de les Terres de l'Ebre– i 
el regidor de Mora d'Ebre José 
Domínguez –que també ha deixat el 
càrrec de partit–. Fins i tot un històric 
com Josep Bayarri, exregidor de 
Tortosa, s'ha donat de baixa aquests 
dies. 

 
L'Anoia i el Penedès 
L'històric dirigent del PSC d'Igualada 
Antoni Dalmau va deixar el partit 
l'agost passat per discrepàncies amb 
la direcció després d'haver estat 
president de la Diputació de Barcelona 
i diputat al Parlament als anys 
vuitanta i noranta. També deixa el 

PSC l'alcalde de Sant Llorenç 
d'Hortons (Alt Penedès), Àlex Jover. El 
gener passat una vintena d'exregidors 
i militants de Vilafranca del Penedès 
van fer pública una carta de dimissió. 

El Camp de Tarragona 
L'única excepció tarragonina 
destacada ha estat la dimissió, fa una 
setmana, del primer secretari i el 
president del Baix Camp, Sergi 
Ciurana i Ernest Aymamí. Per acabar, 
hi ha el cas del regidor de Montblanc 
Pere Domènech, que es va unir a un 
govern proindependentista liderat per 
ERC i s'ha definit a favor de la data i 
la pregunta de la consulta

 

Font: Vilaweb 
 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4172169/20140209/sagnia-socialista-territori.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20356/sagnia-socialista-al-territori 
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DIUMENGE, 9 DE FEBRER DEL 2014 

 

Entrevista: Josep Guzmàn Vila 

 

Marta Bastida 

 
 
29/01/2014 
 
 
 

 
 
Barceloní i poblesequí de vocació. Ha estat sempre vinculat al món sindical 
i a la que fou la seva empresa:  Henkel Ibérica, S.A. És l’actual president de 
la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Investigador històric i membre 
del Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC). I una de les 
persones més properes del barri, que camina sempre endavant amb un 
somriure. 
  
  
Ens trobem aquesta tarda a darrera 
hora, a la Plaça de Santa Madrona, va 
tot atrafegat, però està content 
perquè ha aconseguit que el 
districte desencalli l’avantprojecte 

de reforma de l’Escola Jacint 
Verdaguer. Aquesta escola 
s’ampliarà a través d’un espai 
municipal, que durant molts anys va 
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estar cedit a Fira de Barcelona i ara retorna a l’Ajuntament.
 
En Josep Guzmán m’explica, que 
l’escola Jacint Verdaguer podrà créixer 
gràcies a aquests terrenys. Tots 
aquests metres quadrats es 
destinaran a un nou menjador, un 
gimnàs, una biblioteca..., em diu amb 
un somriure “només cal ultimar els 
detalls”. 
  
Cal mirar enrere, per donar-li una 
importància cabdal a aquest projecte, 
perquè fins fa un temps els nens 
havien de fer torns per sortir al pati i 
dinaven en un menjador, totalment 
precari. 
  
En Josep està molt il.lusionat i 
suggereix, que els veïns i l’escola 
puguin compartir l’espai. Planteja un 
accés directe, perquè els veïns puguin 
accedir a les instal.lacions de l’escola, 
però que aquesta no s’hagi d’obrir, 
seguint la filosofia actual de “patis 
oberts”. 
  
El Poble-sec està canviant - 
m’anuncia en Josep tot feliç! 
  
El Poble-sec, sempre ha estat una 
porta d’entrada a la ciutat. El Poble-
sec és un dels barris extramurs per la 
seva situació geogràfica estratègica, 
que s’ubica entre Barcelona, el mar i 
la muntanya de Montjuïc. M’esmenta, 
que el Poble Sec ha estat una porta 
d’entrada de diferents moviments 
demogràfics migratoris (les onades 
migratòries de l’interior de Catalunya, 
les del conjunt de l’estat espanyol i les 
darreres onades vingudes d’arreu del 
món). En pocs segons m’ha fet un 
mapa demogràfic i històric del barri, 
perquè és un investigador incansable 
de la història del Poble-sec per la seva 
vinculació al CERHISEC[1] (Centre de 
Recerca Històrica del Poble Sec) 

  
Un barri per a les persones 
 
En Josep em diu, que està venint gent 
jove i molts artistes. Cerquen un 
poble dins de la ciutat i el Poble-sec 
ofereix aquesta oportunitat. 
Em comenta, que està content, 
perquè el seu fill s’ha quedat a viure 
al Poble-sec. 
 
Comenta que és molt important per la 
gent, que vagis pel carrer i la gent et 
saludi. Parla de caliu i que cal tornar 
als orígens de les relacions humanes. 
 
Reforma de l’Avinguda del 
Paral.lel sí, però ... 
 
En Josep està a favor de la reforma de 
l’avinguda del Paral.lel i a favor del 
turisme, però argumenta que cal crear 
un nivell de vida intern i evitar que 
l’avinguda del Paral.lel es converteixi 
en un carrer Blai, atapeït de bars, o 
sia un comerç monotemàtic. Cal 
elaborar un pla d’usos per evitar 
novament aquest cas. 
 
Actualment l’avinguda Paral.lel està 
generant un debat intern en el barri. 
Aquesta via, sempre ha tingut una 
identitat pròpia i cal que es preservi. 
El Pla de reforma de l’Avinguda del 
Paral.lel pretén convertir-la en un 
motor comercial, econòmic i turístic 
de Barcelona. 
 
Em posa un exemple ben clar, a 
través de l’experiència que ha 
esdevingut el carrer Blai. Com hi ha 
crisi el carrer està perdent qualitat i a 
tall d’exemple ens trobem amb bars, 
que oferten una tapa a 1 euro, però 
de baixa qualitat, perquè com els 
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marges de beneficis es redueixen, de 
retruc baixa la qualitat, llavors els 
clients ja no tornen.    
                                                       
      
Canviar el model participatiu 
 
En Josep m’explica, que es va passar 
d’una dictadura a una democràcia. 
Durant els anys 70 i 80 les 
Associacions de Veïns varen fer una 
feinada brutal, però actualment 
hauran de canviar i ser molt més 
obertes i poroses a la participació. 
L’Administració també haurà d’obrir-
se al ciutadà. Per en Josep, la relació 
ideal a partir d’ara seria que  les 
Associacions de Veïns i l’Administració 
treballessin plegades i SEMPRE DE TU 
A TU. 
 
Els veïns (com a societat civil 
organitzada) cal que comuniquin les 
seves necessitats als polítics i que 
aquests els escoltin, perquè puguin 
treballar conjuntament I ABANDONAR 
PROTAGONISMES. 
 
El proper 8 de maig del 2014, 
aviat farà un parell d’anys que en 
Josep fou escollit president de la 
Coordinadora “per una majoria 
aclaparadora” perquè tothom ho 
va voler i per un clam majoritari 
de les entitats. En Josep fa una 
petita valoració d’aquest parell 
d’anys al capdavant de la 
Coordinadora? 
  
I amb un somriure, em diu, que han 
passat de 95 a 107 entitats, això ja 
ho diu pràcticament tot. 
  

Em parla de la Coordinadora com una 
xarxa i que cada cop s’incorpora més 
gent a la xarxa, m’esmenta a tall de 
curiositat el grup: Ol’Green. 
  
No cal dir res més. 
  
Orgullós de viure al Poble-sec 
(marca Poble-sec) 
  
En Josep està orgullós de viure al 
Poble-sec i ha desenvolupat un 
sentiment de pertinença, que vol fer 
extensiu a tothom. 
  
M’explica que el mes de novembre del 
2012 fou convidat a Brussel·les, com 
a representant dels barris de 
Barcelona dins del programa: 
"Concòrdia Discors"[2] . 
  
Va explicar que en el Poble-sec hi 
havia un 30% d’emigrants i com 
s’integraven a les diferents 
associacions de la Coordinadora. 
Alemanys, hongaresos, anglesos i 
belgues es varen quedar 
impressionats i no podien concebre 
aquesta unitat en un barri. 
  
En aquest projecte participaven 
ciutats com ara: Budapest, Londres, 
Nuremberg, Torí i Brusel.les. 
  
Cada ciutat té un tipus d’immigració 
diferent, a tall d’exemple Londres té 
molta immigració sij, Torí xinesa i 
Nuremberg turca. 
  
En Josep no vol sentir a parlar 
d’immigrants i suggereix substituir 
aquesta paraula per REALITATS 
CULTURALS DIFERENTS.

 
  
Comenta, que si hi ha un coneixement 
mutu, llavors es quan hi ha una 
acceptació entre tothom. 
  
Em posa un exemple molt clar, abans 
la gent parlava de vells, actualment 
es parla de tercera edat o gent gran. 

  
La gent jove col.labora amb les 
entitats del barri? 
  
Abans de parlar de la col·laboració de 
la gent jove amb les entitats del barri, 
m’explica, que el primer que cal que 



 
 

 

87 

faci un president de l’àmbit que sigui, 
és pensar en el seu relleu, em queda 
prou clara la seva intenció! 
  
En Josep cerca un relleu generacional. 
Durant molt de temps, la gent jove 
del barri ha pensat que la 
Coordinadora d’Entitats pertanyia a 
l’Administració, però sortosament, poc 
a poc s’ha anat aclarint el tema. 
  
Hi ha tot un seguit de situacions 
curioses al barri, de tipus 
generacional. La gent gran veu a la 
gent jove com a molt arrauxada i la 
gent jove a la gent gran, com a molt 
aburgesada. 
  
Tota una vida vinculada 
a associacionisme, la seva passió! 
  
En Josep comenta que tota la seva 
vida ha estat vinculada a l’ 
associacionisme. Ha estat fundador de 
moltes entitats i sempre ha defensat 
els drets socials. 
  
Em parla de generositat davant dels 
problemes i que cal vetllar sempre pel 
bé comú. 
  
La crisi ha afectat a les entitats? 
  

Com no hi hagut molt suport 
econòmic a causa de la crisi, la 
creativitat ha aflorat i em posa a tall 
d’exemple, la Festa Major del Poble-
sec d’enguany. 
  
La crisi està creant noves 
associacions. La unió sempre fa la 
força. Destaca entre aquestes noves 
associacions, les cooperatives de 
consum. 
 
  
Carta als Reis, què pot fer ERC? 
  
Em parla del Pla de Futur del Poble-
sec. Amb un somriure em diu, que el 
Poble-sec ho necessita tot! 
  
Em fa un llistat de les mancances del 
barri: un nou centre Cívic, la 
Biblioteca Francesc Boix han quedat 
petita, es necessita un CAP més 
proper, els camins escolars, una 
retolació com ara a Ciutat Vella o a 
Gràcia, perquè la gent es perd. 
  
Continua amb la carta als Reis, es 
necessita un Poliesportiu al costat del 
Cartogràfic, un centre de dia, la 
restauració de la Casa de la Premsa 
que està tancada i es podria destinar 
a usos socials.

 
  
Ens acomiadem, però és un fins aviat. Ha estat un plaer compartir aquesta 
estoneta amb tu. Moltes gràcies Josep! 
  
  
[1] http://www.cerhisec.cat/ 
[2] http://www.concordiadiscors.eu/category/city/barcelona/ 
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DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2014 

 

L’Emirat del Caucas i el Califat de Rússia, en els Jocs Olímpics d’Hivern de 
Sotxi 

 
Antoni Reig 

 

 
 
 

 
El regim rus del president Putin vol 
projectar al món una imatge de 
potència amb els recents inaugurats 
Jocs Olímpics d’Hivern de Sotxi. Ara 
bé, aquesta localitat està situada al 
Caucas del Nord, on viuen diversos 
pobles musulmans, infiltrats des de fa 
dècades pels extremistes islàmics. Els 
Jocs, doncs, se celebren sota 
l’amenaça permanent de possibles 
atemptats. 
  
El juliol de l’any passat, el líder de 
l’Emirat del Caucas, Doku Umarov, va 
efectuar una crida als combatents 
clandestins per què fessin servir tots 

els mètodes possibles per sabotejar 
aquests Jocs. Aquest dirigent islamista 
txetxè i el seu autoproclamat Emirat 
porten anys realitzant tota mena 
d’atemptats amb la finalitat de crear 
un Estat musulmà (emirat) en el  nord 
del Caucas. 
  
Els sagnants atemptats dels passats 
mesos d’octubre i desembre a la 
ciutat russa de Volgograd (abans 
Stalingrad) van mostrar que les 
amenaces eren reals i que els grups 
radicals islamistes podien actuar per 
tal de desestabilitzar el referit 
esdeveniment esportiu mundial. “Hi  
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ha que entendre que el Califat és el futur del
món musulmà...Pels musulmans el 
Califat és la manera d’estar units en la 
fe i d’estar integrats. Com la Unió 
Europea però a la musulmana”, havia 
dit el 2013 Vadim Sidorov, emir de 
Associació Nacional dels Musulmans 
de Rússia (ANMR). 
  
El Califat de Rússia, segons Sidorov, 
també dit Karun Ar-russi, formarà 
part de una “Unió Europea islàmica”. 
Ara l’emir, a qui els seus deixebles 
qualifiquen de “Karun de totes les 
Russies”, és un fugitiu desprès de que 
la justícia russa agafes a dos dels 
seus deixebles que s’havien 
autoproclamat imams per Internet i 
que des de fa cinc anys demanaven 
els russos que es converteixin a 
l’Islam “a fi de que els aris agafin el 
control de l’umma (comunitat 
musulmans) de Rússia”. Les autoritats 
els acusen de terrorisme. 
  
-Agitació político-religiosa- 
  
El fet es que l’agitació dels radicals 
islamistes va més enllà del Caucas del 
Nord i s’estén per Rússia. A la 
república russa del Tatarstan, a la 
ciutat de Kazan, s’han celebrat 
manifestacions amb banderes d’Al 
Qaeda i crits de “Mort als impius”, a la 
república caucàsica del Daghestan, a 
les ciutats de Derbent i Khassaviurt, 
s’han produït manifestacions en favor 
dels Germans Musulmans, 
organització prohibida a Rússia. 
També ciutats de Tatarstan i 
Daghestan han vist manifestacions en 
favor dels rebels sirians i crits de 
“Rússia assassina l’Islam a Síria”. Cal 
recordar que el règim de Putin dona 
suport i proporciona armament al 

règim sirià del carnisser Al Assad. 
  
Fonts oficials assenyalen que a Rússia 
hi ha uns 100.000 salafistes 
(islamistes radicals), dels quals una 
tercera part pot unir-se als grups 
djihadistes. Aquests grups se 
serveixen de les presons com a 
centres de reclutament com ha estat 
el cas de detinguts que han convertit 
els presos en nous reclutes per 
l’Emirat del Caucas. 
  
En el cas del Tatarstan ha estat el 
mateix muftí qui ha advertit de la 
penetració dels salafistes en mitjans 
financers i òrgans de poder. Moltes 
mesquites han caigut en mans dels 
radicals. Actualment les grans 
mesquites del Tatarstan estan a mans 
d’imams que prediquen una ideologia 
radical apresa a les madrasses 
saudites. Aquest clergat salafista té la 
protecció d’alts funcionaris, tant a 
nivell municipal com regional. Es un 
procés que ha portat que en els últims 
vint anys hagin estat assasssinats una 
seixantena de caps religiosos 
tradicionals que s’han resistit a 
l’avenç dels radicals, segons informa 
Rousski Reporter. 
  
De l’inicial Emirat del Caucas al futur 
Califat de Rússia s’està recorrent un 
camí que suposarà una font de 
problemes per una Rússia que 
continua sent un imperi que agrupa, 
sota l’hegemonia dels russos, a 
nombrosos pobles, cultures i religions. 
La brillantor dels Jocs Olímpics 
d’Hivern de Sotxi tapa, de moment, 
una realitat complexa i de molt difícil 
gestió. 

  
  
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20421/lemirat-del-caucas-i-el-
califat-de-russia-en-els-jocs-olimpics-dhivern-de-sotxi 
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Fem la Capital de la República Catalana 
 
Des d'ERC-DC-RCat a Sants-Montjuïc i l'Ajuntament de Barcelona, en 
Jordi Suñé i en Josep Chalmeta et demanem que participis en la 
millora del barri i de Barcelona. Us demanem que ens feu arribar 
propostes que creieu que poden fer avançar el barri i la capital de 
Catalunya. Els temes que ens podeu fer arribar poden ser diversos: 
reforçament de la capitalitat, cultura catalana, impostos, 
infraestructures, serveis socials, transport públic, medi ambient, 
seguretat, comerç, emprenedoria, talent, participació, educació, espai 
públic, urbanisme, etc. Les millors idees les discutirem per poder-les 
presentar en Comissions o en Plenari. Volem escoltar la vostra veu. 
Moltíssimes gràcies! 
 
 

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

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

Carrer Berlin, 101 
 

BARCELONA 
 

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

 

 
 

c./ Concòrdia, 17 Baix 

08004 Barcelona 
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